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Pozvánky

Katedra bohemistiky FF UP ve spolupráci s Obcí spisovatelů, Ústavem pro českou literaturu AV ČR, Obcí
spisovatelů a Českým centrem Mezinárodního PEN
klubu pořádá ve dnech 17.–18. 11.
mezinárodní literárněvědnou konferenci
Dvě dekády demokracie:
Česká literatura 1989–2009.
Konference, jejímž obsahem je zhodnocení dvou
dekád vývoje literatury ve svobodné společnosti, se
uskuteční v UC UP (konviktu), ku příležitosti 20. výročí
sametové revoluce.
Podrobný program na www.zurnal.upol.cz.
Druhá lingvistická přednáška
na katedře germanistiky FF
Lingvistická sekce Katedry germanistiky FF UP zve
zájemce na druhou z cyklu tří lingvistických přednášek hostujících docentů, které jsou pořádány
v zimním semestru. Přednáška, jež bude přednesena
v češtině, se koná ve středu 18. 11. 2009 ve 13.15
hodin v posluchárně č. 10 na Katedře germanistiky FF
UP. Pozvání tentokrát přijala doc. Iva Nebeská, CSc.,
která bude hovořit o kognitivním přístupu k jazyku.
Tématem přednášky je„Teplota jako zdrojová oblast
pro konceptualizaci emoci.“
Katedra germanistiky zve nejen studentky a studenty
oboru Německá filologie, ale také všechny další zájemce z jiných lingvistických oborů.
Pozvánka na didaktický seminář
Katedra matematiky PdF a Společnost učitelů matematiky JČMF pořádají v zimním semestru Didaktický
seminář s tímto programem:
 25. 11.: Problematika vývojových poruch učení
– dyskalkulie (Mgr. Jarmila Hotová, Pedagogickopsychologická poradna v Prostějově)
 9. 12. Diplomový seminář (studenti oboru Učitelství
pro 1. stupeň ZŠ)
Semináře budou probíhat vždy ve středu od 14.00
hodin v posluchárně P 28 v prostorách Katedry
matematiky (2. patro) PdF (Žižkovo nám. 5). Všichni zájemci z řad studentů i pedagogické veřejnosti
jsou srdečně zváni.
Aktuální informace viz http://katmat.upol.cz/.
Přednáškové večery
Spolku lékařů v Olomouci
Spolek lékařů v Olomouci ve spolupráci s Ústavem
normální anatomie, Ústavem histologie a embryologie a Laboratoří mikroskopických metod LF UP
pořádá 18. 11. od 16.00 hodin Podzimní morfologický seminář, který se uskuteční v prostorách
Teoretických ústavů LF UP.
Tamtéž bude o týden později - 25. 11. od 16.00 hodin
přednáškový večer ve spolupráci s Odborným léčebným ústavem neurologicko–geriatrickým (Moravský
Beroun) věnován problematice dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče straších pacientů.
Ukončení přístupu k databázím
Vzhledem k tomu, že MŠMT v rámci programu INFOZ
finančně plně nepodpořilo projekt Ústřední knihovny
UK na informační zabezpečení medicíny a psychologie, nebude pokračovat přístup UP do databází Faculty of 1000 Biologie (ukončení 23. 11.), Faculty of
1000 Medicine (ukončení 23. 11.), Oxford Reference
Online Premium (ukončení 31. 12.). Všechny jsou do
uvedených termínů k dispozici na
http://ezdroje.upol.cz.
Výplatní termíny v roce 2010
Leden: 11. 2. 2010  únor: 11. 3. březen: 13. 4.
duben: 12. 5. květen: 10. 6. červen: 13. 7. červenec: 12. 8. srpen: 13. 9. září: 12. 10. říjen: 11.
11. listopad: 13. 12. prosinec: 12. 1. 2011.
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Jubilea
Profesoru Macháčkovi k osmdesátinám
Jaroslave Macháčku, amice carissime!
Jsi (téměř) nejstarším z „jádra“ moderních filologů naší Filozofické fakulty, které prožilo vícero režimů
a bezpočet reforem vysokých škol i pravopisu. Od
počátků jsi s užitkem vnímal zakladatele našich oborů na UP, anglistiky, romanistiky, germanistiky,
obecné lingvistiky – carnapického
Ivana Poldaufa, anagramatického
Ladislava Cejpa, polyhistorického
Pavla Trosta. Vzpomínáš s nostalgií i oživujícím úsměvem našich
kolegů, odešedších v onen svět
– důstojné paní Idy Rochowanské,
vědychtivého Zdeňka Plachého,
důkladného Mirka Tichého, lusitanského polyglota Evžena Spáleného či smyrnenského diplomata
Václava Staňka. Vzpomínáš s námi
rád na to, jak jste se vzájemně popichovali s milým a veselým Antonínem Zatloukalem. V oněch prvých letech jsi učil sebe,
brzy na to a dlouho učíš ostatní a tvoříš lingvistické
studie. Mezitím jsi také laskal svou hispánskou kytaru
nebo i vyvěšoval převratná oznámení k prvnímu aprílu.
V padesátých letech, kdy jak společnost, tak univerzitu
ovládly různé fenomeny marxismu, jež vyhnaly odtud
jejího obnovitele J. L. Fischera, jsi musel procházet
mnohočetným „kádrováním“ a řetězy školení a také se
ošklíbat nad mentorováním ze strany sovětské vědy,
kdy Josef Džugašvili určoval i směry jazykovědného
poznání. Přes různé tlaky si naše moderní filologie
udržovala vlastní myšlenkovou úroveň a směr cesty,
ať už v budově Elizabetina v Křížkovského ulici nebo
dočasné Grimmensteinově residenci ve Wurmově.
Vyjasňující se obzory šedesátých let jsme mohli
společně vnímat nejen v liberalizující se společenské
atmosféře, nýbrž i v rozhovorech na naší výletní základně, chatě Švýcárně pod Pradědem, kde jsi nás naučil,
co to je horský velekrok. I tenkrát po nás pásla StB,
reprezentovaná Rybím Okem a rojem spomocníků.
Po invazi Varšavského paktu v roce 1968, doprovázené erupcí tuzemské politické spodiny, jsi byl kvůli neochvějnosti svého postoje vyhnán z Filozofické
fakulty. Avšak i jako termoregulační faktor v nemocnici jsi získal navíc uznání a také přátelství leckterých kolegů-lékařů, když jsi se stal jejich odborným
poradcem a překladatelem ve věci anglického jazyka.
Při podzemních schůzkách v oné době temna jsme
si vytvářeli společně zjasněný obraz proměny světa
a „poměrů“. Po převratě v roce 1989 jsi se vrátil jako

agilní obnovitel oboru, jako restaurátor náplně i obrazu
toho, co si intelektuální svět představuje pod pojmem
UNIVERZITA. Obdivuhodná byla Tvá ochota k návratu po bezmála dvaceti letech násilného přerušení.
Leckteří z vyhnaných, politicky
diskriminovaných kolegů takový
návrat nezvládli a odešli po krátkém pokusu o obnovení činnosti.
Ty jsi zvládl svůj comeback ve
všech rovinách a vytvořil ambiente
pro další kolegy a žáky, aby mohli plnit to, co od nás perspektiva
vysokého vzdělání a intelektuálního rozvoje žádá. Podporoval jsi
velkolepé aktivity kolegy-rektora
Josefa Jařaba, i jakožto prorektor,
člen Rady vysokých škol, akademického senátu atd. Uvedl jsi
v život řadu zahraničních kontaktů,
zvláště (avšak nejen) s anglosaskými zeměmi, nabyl jsi rozhledu
a nadhledu v řadě zemí – v USA, Velké Británii, Itálii,
Rakousku, Španělsku, Nicaragui (vynechávám další).
A stal jsi se také (skoro) maltézským rytířem.
Zprostředkoval jsi vždy – a děláš to stále – lingvistické poučení a životní moudrost o různých vrstvách
vědy, reálií, literatury, bytí svým žákům i nám, svým
kolegům různých oborů. Šířil jsi mezi námi teoretické
i praktické poznávací momenty, vztahující se k jazykům germánským, románským, indickým. Jsi ale také
etymologem a výborným vykladačem jazyka českého
– a to i jako umírněný a povznesený vinolog. A důsledně rozlišuješ mezi angličtinou a globálštinou. Vysoká
úroveň Tvých výkladů se zrcadlí i na vysoké úrovni
mnoha studentů, kteří se stali pokračovateli ve Tvém
úsilí a spolupracovníky.
Neustupoval jsi „kádrovacím“ nátlakům. Hájil
jsi čistotu vědy a mravních zásad, a to nejen proti doktríně třídního boje, nýbrž i proti šířícímu se
(ne)morálnímu postmodernímu relativismu. Máš svůj
významný podíl na tom, co bylo vytvořeno a čeho
bylo dosaženo na univerzitě a fakultě v posledních
dvaceti letech v obnoveném plném rozsahu a hloubce, v navrácení studií na úroveň vědecky adekvátní
a mezinárodně platnou.
K 15. listopadu – ke Tvým osmdesátým narozeninám – Ti přeji trvalé blaho na těle, duši, duchu, zdar
ve všem Tvém činění, radost z bytí v našem milieu,
radost z Tvých milých dcer a jejich rodin!
Za všechny dávné i novější kolegy
Tvůj starý přítel Ludvík Václavek

Moravsko-slezská křesťanská akademie Olomouc ve spolupráci s Vysokoškolským katolickým hnutím
a Filozofickou fakultou UP si Vás dovoluje pozvat na přednášku

krize jako šance

kterou prosloví Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
profesor Univerzity Karlovy a prezident České křesťanské akademie
Přednáška se uskuteční mimořádně ve středu 18. 11. v 17.00 hodin v aule FF UP, od 16.30 hodin je připravena
autogramiáda nové knihy prof. Halíka Stromu zbývá naděje. Na přednášku naváže slavnostní bohoslužba jako
poděkování za 20 let svobody, kterou bude prof. Halík sloužit od 19.00 hodin v kostele Panny Marie Sněžné,
koncelebrovat bude P. František Lízna SJ, vězeň bývalého komunistického režimu. Po mši svaté ve 20.15 v sále
CA bude následovat beseda Josefa Kořenka a jeho hostů o 17. listopadu 1989 na UP pohledem zakladatelů
Vysokoškolského katolického hnutí Olomouc.

Vznikla nová publikace...
mouci, PhDr. Leoš Mlčák z Muzea umění, prof. Miloslav Pojsl z CMTF
UP a PhDr. Pavel Urbášek z Archivu UP.
Nová publikace, přehledně informuje o historii školství v Olomouci
před příchodem jezuitů do Olomouce, o vzniku a vývoji zdejší jezuitské
univerzity (1573–1773), státní univerzity v Olomouci a v Brně (1773–
1782), C. k. lycea v Olomouci (1782–1827) a C. k. Františkovy univerzity v Olomouci (1827–1860). Její další kapitoly jsou věnovány historii
samostatné Teologické fakulty (1860–1919) a Cyrilometodějské teologické fakulty (1919–1939), jakož i vzniku a novodobé historii Univerzity
Palackého (1946–2009). Kniha obsahuje chronologický přehled historie
olomouckého vysokého učení a soupis jeho rektorů, jakož i děkanů samostatných teologických fakult. V bohatém obrazovém materiálu jsou pak
vůbec poprvé barevně reprodukovány papežské a císařské zakládací listiny
olomoucké jezuitské univerzity. M. Hronová, foto na titulní straně -mo-
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