
Senioři mají zájem o studium    

ČT 1, 12.02.2014, Iva KUBANKOVÁ, 18:12:28, Události v regionech – Ostrava 

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka:  

Stovky studujících seniorů na téměř všech vysokých školách v kraji. V těchto dnech jim začal 

letní semestr. Zájem o studium Univerzity třetího věku neustále roste a i přes navyšování 

kapacit nejsou školy schopny přijmout všechny zájemce. Lidé v takzvaném neproduktivním 

věku navíc neustále přibývá.  

 

Petr BRZEZNY, garant studia Univerzity třetího věku, Ostravská univerzita:  

Dobrý den, dovolte mi, abych vás přivítal srdečně na první přednášce tohoto semestru 

Univerzity třetího věku.  

 

Pavla DAŇKOVÁ, redaktorka:  

Filozofická fakulta v Ostravě, kromě mladých studentů se místní učebny v těchto dnech plní 

seniory. Chtějí se vzdělávat.  

 

osoba:  

První kapitola se týká historie, kultury.  

 

Petr BRZEZNY, garant studia Univerzity třetího věku, Ostravská univerzita:  

Začínali jsme u těch 100 lidí, nebo necelé stovky, dneska máme přes 200. Takže ten nárůst 

o těch 100 procent.  

 

Pavla DAŇKOVÁ, redaktorka:  

Eva Porubová navštěvuje semináře Univerzity třetího věku už několik let. Ve svých 74 si na 

Internetu vyhledává nejen studijní materiály, používá dokonce i Facebook.  

 

Eva PORUBOVÁ, studentka:  

Přes Facebook můžu komunikovat s vnoučaty, která žijí v Norsku a neumí česky. Čili, mně 

ten Facebook to přeloží.  

 

Pavla DAŇKOVÁ, redaktorka:  

Maria Zahradníková přijela do Ostravy na přednášku až z Frenštátu pod Radhoštěm, aby 

stihla výuku, která začíná v 10, vyjela vlakem už v 7 ráno.  

 

Maria ZAHRADNÍKOVÁ, studentka:  

Teďka děláme tu genealogii, takže, tak to se těším, až se dostanu mezi naše předky. Jinak 

výborný kolektiv, poznala jsem tu plno opravdu skvělých lidí.  

 

Zdenka TELNAROVÁ, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita:  

První lekci, kterou máme za sebou, jste si prostudovali, doufám, všichni. Teď v této době 

máme 120 seniorů a samozřejmě ten zájem roste každým rokem, takže kdybychom to 

neredukovali, jak musíme, tak by asi zřejmě bylo víc než 200 lidí.  

 

Pavla DAŇKOVÁ, redaktorka:  

S přihláškou na Univerzitu třetího věku se vyplatí neváhat, ne na všechny se dostane. Počty 



seniorů se navíc v kraji každým rokem zvyšují.  

 

Jaromír KARTOUS, ředitel Krajské správy ČSÚ v Ostravě:  

Od toho roku 2030 se dá předpokládat, že ta složka obyvatel starších 65 let se zvýší už na 

čtvrtinu obyvatel celkem. A někdy v tom roce 2050 to už bude třetina veškerého počtu 

obyvatel.  

 

Pavla DAŇKOVÁ, redaktorka:  

Studium na Univerzitách třetího věku je většinou dvouleté, a stejně jako v tom klasickém 

případě bývá zakončeno promocí. Aby se k ní senioři dostali, musí splnit to, co studenti 

mladší, povinnou účast na přednáškách, plnění domácích úkolů a složení všech zkoušek se 

zápočty. Pavla Daňková, Česká televize, Ostrava.  
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