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Vysokou školu nemohla kvůli nepříznivým podmínkám vystudovat. Celý život ji to mrzelo, a 

proto se rozhodla, že se přihlásí na Univerzitu třetího věku Pedagogické 

fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Dvaasedmdesátiletá Ludmila Skoumalová z Dolní 

Lhoty má za sebou studijní program s názvem Cestování po britských ostrovech napříč 

stoletími. Za absolvování dvou semestrálního kurzu v těchto dnech převzala z rukou děkana 

Pedagogické fakulty Tomáše Jarmary osvědčení.  

"Moje dcera je vystudovaná doktorka a syn je bakalářem. Mám už šest vnoučat, ze kterých 

mám ohromnou radost. Prožívám s nimi jejich studijní úspěchy i neúspěchy, a mně osobně 

je velmi líto, že jsem nemohla studovat. Nové věci a všechno, co se na přednáškách dozvím, 

mě strašně baví. Ráda se učím novým věcem. Lituji ty, kteří do školy nechodí," říká 

Skoumalová. Anglie, o které se dva semestry učila, ji nikdy předtím tak nenadchla. "Zalíbila 

se mi až teď, když jsem o ní získala nějaké informace ze zábavných přednášek profesorky 

Stelly Nangonové, která nám umí úžasně přednášet. Kromě toho čerpám znalosti také z 

knih. Na televizi se totiž vůbec nedívám. Raději si zajdu do antikvariátu," popisuje žena, která 

si vysokoškolské prostředí zamilovala. Ve studiu ji podporuje celá rodina. "Jsou rádi, že se 

nezabývám nějakou nekalou činností. Syn se mě dokonce jednou ptal, jestli nemá přijít na 

třídní schůzky. To byl takový žert," podotýká důchodkyně.  

Doplňuje, že v poslední době řešila ve škole zajímavý úkol, díky kterému mohla přispět svou 

troškou do mlýna. "Dostali jsme seznam stovky výjimečných britských osobností a měli jsme 

zakroužkovat ty, které známe. Já tedy během několika minut označila mně známá jména a 

pak jsem si vzpomněla ještě na jedno. To ale na seznamu chybělo. Nebyl to ani literát ani 

herec. Byl to hrdina, sir Nicholas Winton, který zachránil téměř sedm set židovských dětí 

před smrtí. Tak jsem byla ráda, že jsem mohla nabídnout svůj poznatek," vysvětluje 

Skoumalová. Na závěr s úsměvem dodává, že ve studiu bude určitě pokračovat i v dalším 

školním roce. "Už jsme dostali na výběr řadu témat. Co si vyberu, ale ještě přesně nevím."  

 

Foto: LUDMILA SKOUMALOVÁ je studentkou Univerzity třetího věku Ostravské univerzity. 

Školu si velmi pochvaluje.  
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