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Ostravská univerzita Ostrava 
 
21.11.2007 
 
 

Fiducia zve na středověký rukopis 
21.11.2007    Mladá fronta DNES    str. 5   Kultura - kraj Moravskoslezský 

    (mao)         

Ostrava - Jeden z nejznámějších a nejzajímavějších rukopisů první poloviny 14. století Codex Manesse bude 
dnes večer představen v Antikvariátu Fiducia v centru Ostravy. 
 Vznik a obsah rukopisu je úzce spjat s německým prostředím. Jeho obsah vytváří 140 souborů 
převážně milostné lyriky (takzvaných Minnesang), ale objevují se zde i průpovědi a lejchy. Dílo téměř všech 
autorů, které je uvedeno celostránkovou iluminací, vzniklo v duchu dvorské kultury a “nového” vztahu k ženě. 
 O působivé knize dokumentující vyspělou kulturu středověku bude zasvěceně hovořit na přednášce jí 
věnované ostravský univerzitní badatel Marek Zagora. Do centra jeho pozornosti se tak opět po několika 
dalších tématických večerech dostane přehled všech iluminací a jejich základní interpretace, i několik ukázek 
překladů milostných písní vybraných středověkých básníků. Zagora (ročník 1976) patří mezi externí doktorandy 
katedry historie Ostravské univerzity, zabývá se středověkou každodenností a obrazovými prameny jako 
zdrojem informací o životě středověké společnosti. Ve Fiducii zpravidla vystupuje vybaven bohatým vizuálním 
materiálem a uvedeným iluminacím dodává potřebný kulturně politický i sociologický kontext. Začátek bude v 18 
hodin. 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severní Morava a Slezsko 
 
 
20.11.2007 

Projekt Výzva - rodina a handicap 
20.11.2007    ČRo 1 - Radiožurnál    str. 1   11:35 Trendy 

             

 
moderátor 
-------------------- 
Se zatím ojedinělým projektem pomoci handicapovaným dětem a jejich rodinám začala Zdravotně sociální 
fakulta Ostravské univerzity. Společně s občanským sdružením Centrum pro rodinu a sociální péči připravila 
projekt Výzva - rodina a handicap a díky tomu docházejí vybraní studenti fyzioterapie do rodin a dvakrát týdně 
cvičí a rehabilitují s dětmi postiženými mozkovou obrnou. Jak zjistil kolega Ivan Sekanina, o tuto službu je velký 
zájem. 
 
Ivan SEKANINA, redaktor 
-------------------- 
Projekt, při kterém studenti rehabilitují s handicapovanými dětmi, vymyslela Lenka Svojanovská z občanského 
sdružení Centrum pro rodinu a sociální péči. Ví, co zdravotně postižený školák potřebuje, protože má vlastní 
zkušenost. 
 
Lenka SVOJANOVSKÁ, občanské sdružení Centrum pro rodinu a sociální péči 
-------------------- 
Jedno z našich dětí má obrnu a protože je integrovaný žák, tak jeho rehabilitace je nedostatečná, už není tady 
nikde taková služba, která by zajišťovala tolik rehabilitace, kolik Jiří dneska potřebuje. 
 
Ivan SEKANINA, redaktor 
-------------------- 
Po dohodě s katedrou rehabilitace zdravotně-sociální fakulty vznikl projekt, který v kraji nenajdete. Studenti 
chodí do rodin zhruba dvakrát týdně, s dětmi cvičí a rehabilitují asi hodinu. Projekt je přínosný také pro ně, říká 
tajemnice katedry Jarmila Kristiníková. 
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Jarmila KRISTINÍKOVÁ, tajemnice katedry 
-------------------- 
Studenti se potkají s tímto onemocněním nejenom v těch podmínkách té akutní medicíny, kdy jsou děti třeba 
hospitalizovány, ale uvidí vlastně celý život té rodiny, jak to postižení působí na celkovou psychiku rodiny, jak to 
změnilo jejich celý život, co všechno musejí omezit, nebo co naopak jim to zase přináší. Takže myslím si, že 
vlastně i pro ty naše studenty to bude zase pohled na dětskou mozkovou obrnu úplně z jiné stránky. 
 
Ivan SEKANINA, redaktor 
-------------------- 
Do projektu se zapojilo dvacet šest vybraných a proškolených studentů katedry rehabilitace. Peníze na jejich 
dopravu ke klientům pokrývá dotace z fondů Evropské unie a kraje. Jak projekt hodnotí samotní studenti? 
 
studentka 
-------------------- 
Chtěla jsem pracovat s dětmi, chtěla jsem mít nové zkušenosti, tak vnímám to určitě pozitivně a zatím to 
probíhá dobře, takže jsem spokojená. 
 
studentka 
-------------------- 
Jsme mohli usnadnit nějakou práci rodičům nebo pomoci takhle a taky i pro mě jakože získání zkušeností a pro 
mé další studium je to určitě dobrý. 
 
studentka 
-------------------- 
Mě to baví, vlastně ty zkušenosti teprve sbírám, protože je to na začátku a učím se to. 
 
student 
-------------------- 
Tak určitě člověk se vždycky v té realitě učí něčemu trošku jinému, potom vlastně, že můžeme pomoci někomu, 
kdo o tu pomoc stojí, vidíme účel, dokonce si nás i oblíbili. 
 
Ivan SEKANINA, redaktor 
-------------------- 
Projekt Výzva - rodina a handicap potrvá nejméně do dubna roku 2008. Studenti dojíždějí k dětem do dvaceti 
rodin na Ostravsku. Zájem o jejich služby je však několikanásobně vyšší. 
 
moderátor 
-------------------- 
Projekt vám v Trendech představil Ivan Sekanina. 
 

Filozofická fakulta otevřela nový studijní obor – korejštinu 
20.11.2007    Moravskoslezský deník    str. 41   Moje Ostrava - příloha 

    MARIE STYPKOVÁ         

Ostrava/ Když Filozofická fakulta Ostravské univerzity (FF OU) nabídla před třemi lety na podzim studentům 
lektorské kursy arabštiny, čínštiny, japonštiny, vietnamštiny a romštiny, přihlásilo se na ně kolem dvou set 
studentů. Největší zájem byl o čínštinu, japonštinu a romštinu. 
 V letošním roce se vedení FF OU rozhodlo rozšířit nabídku nepovinných exotických jazyků o korejštinu. 
 “Příčina je prostá. V regionu se staví největší evropská automobilka korejské firmy a dá se 
předpokládat, že znalost základů tohoto asijského jazyka se bude velice cenit,” řekla děkanka FF OU Eva 
Mrhačová. 
 
Jistě najdou uplatnění 
 
Vedení fakulty je přesvědčeno, že absolventi jazykových oborů orientovaných na hospodářskou sféru, zejména 
absolventi hospodářské angličtiny, najdou v této firmě, která má při rozjezdu výroby zaměstnat na tři tisíce 
zaměstnanců, dobré uplatnění. 
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 Korejštinu již začala studovat první skupinka studentů. Vysokoškolsky vzdělaného rodilého mluvčího se 
prozatím najít nepodařilo, proto korejštinu vyučuje česká absolventka koreanistiky z pražské Univerzity Karlovy. 
 “Učí studenty gramatice tohoto obtížného jazyka, korejskou konverzaci je přichází učit Korejec Kim, 
který na ostravské filozofické fakultě studuje kurs češtiny pro cizince. Styk s rodilým mluvčím mají tedy studenti 
přece jen zajištěn,” doplnila Mrhačová. 
 
Spolupráce s Korejci 
 
V budoucnu by se podle ní mohla korejština v Ostravě zdárně rozvíjet. Vedení Filozofické fakulty totiž už 
navázalo spolupráci s korejskou Fakultou středoevropských a východoevropských studií. Její Studenti čínštiny 
se za dva roky naučí více než patnáct set znaků, studenti arabštiny se všech 28 arabských písmen naučí již za 
jeden semestr. 
děkan Kim Kiuchin navštívil v létě Ostravu a přislíbil všestrannou pomoc. 
 Díky tomu, že se fakultě podařilo získat pro výuku všech zmíněných exotických jazyků vysokoškolsky 
vzdělané rodilé mluvčí, kteří se navíc projevili jako výborní pedagogové, většina studentů u studia “svého” 
zvoleného jazyka zůstává po celé čtyři semestry. 
 “Máme z toho radost, vždyť znalost i základů takového jazyka láme bariéry, sbližuje lidi,” řekla s pýchou 
děkanka a dodala, že všichni cizinci, kteří učí arabštinu, čínštinu, japonštinu a vietnamštinu, hovoří dobře česky, 
romský lektor je dokonce v doktorském studiu na Masarykově univerzitě v Brně. 
 
Rozšíří si obzory 
 
“Znamená to, že tito pedagogové mohou studenty zasvětit i do historie a kultury dané země, daného národa. A 
co může být cennějšího pro rozšíření obzoru mladého člověka, co ho může lépe vyzbrojit proti prvkům 
xenofobie a rasismu než takové přímé, nezprostředkované poznání,” zdůraznila Mrhačová. 
 
Region| Severní Morava 
 

O Codexu Manesse 
20.11.2007    Moravskoslezský deník    str. 3   Ostrava 

    (zm)         

Ostrava/ V antikvariátu a klubu Fiducia se bude zítra od 18 hodin konat přednáška doktoranda katedry historie 
Ostravské univerzity Marka Zágory o Codexu Manesse – jednom z nejznámějších a nejzajímavějších rukopisů 
první poloviny 14. století. 
 Rukopis obsahuje 140 “sbírek” převážně milostné lyriky (minnesang), ale objevují se i takzvané 
průpovědi a lejchy. Dílo téměř všech německých autorů té doby je uvedeno celostránkovou iluminací, jež vznikly 
v duchu dvorské kultury a “nového” vztahu k ženě. Přednáška nabízí nejen přehled všech iluminací a jejich 
základní interpretaci, ale také několik ukázek překladů milostných písní vybraných středověkých básníků. 
 
Region| Severní Morava 
 
 
 
 
15.11.2007 

V Ostravě vystavují kanadští profesoři 
15.11.2007    Lidové noviny    str. 17   Kultura 

    čtk         

VÝTVARNÉ UMĚNÍ 
 
OSTRAVA Pět profesorů prestižní kanadské akademie Alberta College of Art and Design, která sídlí v Calgary, 
vystavuje svá díla v Ostravě. Zástupci špičkové a ve světě uznávané školy prezentují v Galerii Student 
především své volné grafiky. Výstavu tří desítek děl uspořádala Ostravská univerzita. Stejně jako dnes v 
Ostravě vystavují kanadští profesoři, měli jejich ostravští kolegové podobnou šanci na jaře v Kanadě. 


