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TŘINEC - V Třinci počátkem dubna odstartoval další běh Univerzity třetího věku. Přihlásilo se 
do něj více než sto studentů v důchodovém věku. 
 
První přednášku absolvovali ihned po slavnostní imatrikulaci v kulturním domě Trisia. Studium ve 
městě dlouhodobě umoţňuje Ostravská univerzita (OU). „Dvakrát jsem absolvovala celý běh, teď 
jsem tady potřetí. Proč? Protože na některá témata nebyl čas. Přednášky jsou velmi, velmi zajímavé. 
Maximální spokojenost,“ řekla 71letá Eva Opletalová z Třince krátce před sloţením slibu. Ţena nemá 
problém s tím, pokud si má něco vyhledat v knihovně a časopisech, ale velmi často pouţívá internet. 
„Umím základní věci. Jak chcete dneska bez internetu fungovat?“ uvedla. „Vím, jakým stylem ty 
přednášky probíhají. Dělám si poznámky, je to dobré i na paměť. Musíme u toho myslet,“ dodala Eva 
Opletalová. Říká, ţe v minulosti ji nejvíce zaujal profesor Vladimír Baar a jeho zeměpis o 
zakavkazských republikách. „A pak samozřejmě zdravotnictví, to je téma, které rozšiřuje naše 
znalosti,“ pravila.  

Univerzita třetího věku funguje v Třinci od roku 2003. Tehdy byla u toho i Bronislava 
Mrózková. A letos se přihlásila znovu. „Přednášky jsou zajímavé, mně se strašně líbí zdravotnictví,“ 
naznačila. Podle svých slov se těšila i na téma, které se bude věnovat ekonomikám světových 
velmocí. „Taky pracuji s internetem a e-mailem, je to výhoda. Univerzitu dělám s chutí, chci být ve 
společnosti a něco se dozvědět. Mám tu hodně známých, většinou jsme pracovali v železárnách,“ 
uvedla Bronislava Mrózková, která má čtyřiasedmdesát let. Všimla si, ţe v sále Trisie převaţují ţeny. 
„Jsou aktivnější,“ soudila.  

Stejně starý Rudolf Jursa přijel na imatrikulaci z Českého Těšína. „Ve starším věku je třeba 
něco dělat a něčím se zabývat, aby člověk nezakrněl a nezapomněl mluvit,“ prohlásil. Doufal, ţe 
narazí i na své bývalé kolegy z práce či dokonce na kamarády z dob svých studií. Nejvíce ho zajímá 
dění ve světě a ekonomika. „Pokud budu zdravý, budu chodit na všechny přednášky, nebudu nic 
vynechávat,“ plánoval Jursa. Moderní technika mu nedělá problémy. „Mám syna v zahraničí, 
kontaktujeme se přes skype a email, všechno běžně používám.“ 
 Imatrikulaci si nenechal ujít 68letý student Vladimír Hlinecký z Jablunkova. V Trisii se chlubil 
připraveným flash diskem, na který si bude studijní materiály stahovat a dál rozesílat. „Jsem tu od 
prvopočátků. Studuju popáté, čtyřikrát jsem propadl,“ smál se Hlinecký a ve stejném tónu poznamenal, 
ţe v průměru je v bězích čtyřicet muţů a sto ţen. „Kdo by tu nechodil?“ ptal se. Také on si pochvaloval 
přednášky, s nimiţ přijíţdí Vladimír Baar, a studium celkově povaţuje za prospěšné. „Já to velmi 
kvituji, má to určitou hodnotu. Co se týká témat, je v nich i hodně z historie,“ poznamenal Vladimír 
Hlinecký, jenţ do roku 1966 pracoval ve Vítkovicích a poté byl dlouho zaměstnancem Třineckých 
ţelezáren. 
 „Univerzitu třetího věku město Třinec pořádá ve spolupráci s Ostravskou univerzitou již 
devátým rokem. Během této doby absolvovalo studium již více než 550 seniorů, což svědčí o velké 
oblíbenosti takové alternativní formy vzdělávání u starší generace,“ uvedla Šárka Szlaurová, která má 
na městském úřadu na starosti vztahy k veřejnosti. Podle ní letos do pomyslných lavic zasedlo více 
neţ 120 studentů, kteří sloţili imatrikulační slib před prorektorkou OU Ivou Málkovou, proděkankou 
Přírodovědecké fakulty OU Petrou Konečnou a starostkou Třince Věrou Palkovskou.  

Univerzita třetího věku je rozdělena do čtyř semestrů, v jednom semestru studenti absolvují 
šest přednášek - například na téma evropská společnost, etika v současnosti nebo fenomén 
supermarketů v české obchodní síti. Právě minulý týden se přednáška týkala canisterapie. A do 
kulturního domu v úterý dorazil i rehabilitační pes - rotvajler Arista. „Některé dámy „lezly“ skoro pod 
stůl, když se objevil ve dveřích, ale postupně se ukázalo, že je to úžasný pes hlavně pro terapii 
postižených dětí,“ popsala Iveta Stoszková z třinecké radnice. „Největší pozdvižení udělala, když 
někdo nechal otevřené dveře sálu a Asista si vykročila podívat se na foyer k restauraci k nic netušícím 
návštěvníkům,“ smála se Stoszková. Po absolvování všech čtyř semestrů proběhne slavnostní 
promoce. Starostka Věra Palkovská říká, ţe OU se i v době úsporných opatření rozhodla ve 
spolupráci pokračovat, protoţe senioři stále projevují velkou chuť po vzdělání. 
 


