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Kuchyně našich předků

Velké pozornosti stuopava dentů, veřejnosti i médií se těší zážitkové degustace s kulturně historickým komentářem,
připravované týmem experimentální retro-gastronomie.
Tvoří jej Irena Korbelářová a Martina Kahánková z Výzkumného centra pro kulturní dějiny Slezska a Radmila Dluhošová a Jana Stuchlíková z
Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu, které na základě studií historických pramenů, zejména receptářů, a
orálních výpovědí pamětníků rekonstruují kulinární kulturu našich předků. Zájem budí hlavně jídla a stolování
aristokratických vrstev, která představují ve spolupráci s Markétou Kouřilovou, kastelánkou státního zámku v
Raduni. Lidovou stravu na Těšínsku

oživují s podporou pracovníků Muzea
Těšínska v Českém Těšíně, na Opavsku a Hlučínsku díky zájmu místních
obyvatel. Atraktivní téma gastronomie
a kulinárního dědictví zaujalo i média.
Členky týmů se tak mohly podělit o své
poznatky i praktické dovednosti s diváky pořadů České televize Dobré ráno a
Sama doma. Složitá „koronavirová“
doba přivedla tým retro-gastronomie
ke spolupráci s tvůrčími pracovníky z
Ústavu filmové, televizní a rozhlasové
tvorby. Výsledkem je vznikající série
malých exkurzů do kuchyně šlechtických rodů spojených s Opavskem, nazvaných shodně s cyklem akcí zámku
v Raduni Čtvero ročních období. Dosavadní díly, stejně jako produkce ČT,
jsou ke zhlédnutí prostřednictvím fakultních sociálních sítí.

V září byl po krátké odmlce opět zahájen cyklus Moderní výzvy lidstva, který Fakulta veřejných
politik připravuje ve spolupráci
s Mendelovým gymnáziem. Odstartoval velmi úspěšnou přednáškou Marka Váchy za hojné
účasti středoškoláků, vysokoškoláků i veřejnosti. Ani přes
stávající opatření nebyly následující přednášky rušeny, ale přesunuty do bezpečného virtuálního prostředí.
Hned druhý díl se s velkým

úspěchem uskutečnil 13. října
formou on-line přenosu na platformě YouTube Moderních výzev
lidstva, kde jsou všechny přednášky rovněž ke zhlédnutí v záznamu. Hostem vysílání byl expert na vzdělávání a provokatér
veřejné diskuze Bohumil Kartous. Další a zároveň poslední letošní díl proběhne rovněž on-line 3. listopadu od 12.30. A půjde
o vskutku zajímavé povídání s armádním generálem Petrem Pavlem.
Od letošního podzimu se na-

víc nově moderování přednášek
chopili sami studenti a čerství absolventi Mendelova gymnázia,
kteří se na přípravě celého projektu podílí. „Moderování debaty s Markem Váchou pro mě bylo
novou zkušeností, které si velmi
cením. Jsem moc ráda, že jsem
mohla tuto příležitost dostat. Marek Orko Vácha je pro mě člověk,
kterého si opravdu vážím a který má jistě společnosti mnoho co
předat,“ řekla Anastázie Štěpánková, studentka 4. ročníku Mendelova gymnázia.

Opavský kongres 1820/2020

I tudy kráčely dějiny, i tady se
setkávali vlivní evropští monarchové, mohli bychom si říct při vstupu
do sídla Filozoficko-přírodovědecké fakulty na Masarykově třídě 37.
Právě tady byl totiž na sklonku roku
1820, během konání Opavského kongresu,
ubytován pruský král Fridrich Vilém III.
Při jeho příjezdu do metropole Rakouského Slezska jej sem 7. listopadu toho roku
doprovodil rakouský císař František I. a s
osobním přivítáním očekával ruský car
Alexander. Není náhodou, že se právě zde,
v bývalém Gastheimově městském paláci,
bude odehrávat konference připomínající
široké kulturně-politické souvislosti a konání tohoto Kongresu Svaté aliance. Konferenci pořádá v rámci Opavského historického sympozia dne 11. listopadu 2020
Ústav historických věd ve spolupráci s výzkumnými centry pro kulturní dějiny. Na
programu budou příspěvky přibližující nejen vlastní kongresová jednání a jejich me-
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Budoucí všeobecné
sestry z Ústavu ošetřovatelství Fakulty veřejných politik si na vlastní kůži vyzkoušely, jaké je vykonávat toto povolání
v krizové situaci a za nestandardních podmínek při epidemii.
Nad rámec své běžné praxe a rozpisu služeb při studiu pomáhaly ve
Slezské nemocnici v Opavě na odběrových místech pro testování na
COVID-19 nebo na triáži pacientů, kde se oddělují potenciálně nakažliví od ostatních. Obě tyto zkušenosti se zcela vymykají běžnému
chodu zdravotnických zařízení.
Jsme moc rádi, že naši studenti

ž

ijeme v době, která se všem vrývá hluboko do paměti. Prožíváme někdy
příjemné podzimní dny, vše ostatní je ale jiné. Sledujeme počty nakažených, nemocných, roušky zakrývající obličej se staly běžnou
„módní“ výbavou.
Život jde ale dál. Pro Fakultu veřejných politik, jejíž studenti se
připravují na náročné povolání v oborech ošetřovatelství,
sociální práce, speciální pedagogiky a dalších, je současná situace potvrzením významu jejich studia. Už nyní se
řada z nich podílí na zabezpečení péče těm, kteří ji nutně
potřebují. Jsem rád, že mohu říci, že naše fakulta vedle svého hlavního úkolu připravit absolventy v oblasti pomáhajících profesí dokazuje, že je odhodlána a schopna včas podat pomocnou ruku tam, kde je to potřeba, už nyní.
prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
děkan Fakulty veřejných politik

Kulinární dějiny českých
zemí jsou hlavním tématem dlouhodobého projektu
řešeného týmem Filozofickopřírodovědecké fakulty v Opavě ve spolupráci s dalšími partnery v rámci programu Národní
a kulturní identity Ministerstva
kultury ČR (NAKI II).
V jeho rámci se v průběhu října a listopadu uskuteční prezentační a edukativní workshop Slezské kulinární reminiscence, určený studentům, odborníkům z praxe a bude-li to
jen trochu možné, také zájemcům z řad veřejnosti. Zaměří se
na tradiční stravování vybraných regionů, zejména Opavska,
Hlučínska a Těšínska, ale také Dolního Slezska a Kladska. S
pomocí písemných pramenů se účastníci seznámí s kořeny
a vývojem pokrmů zasluhujících označení slezské kulinární
dědictví a také se současným stavem jejich dochování v domácím prostředí i v gastronomické praxi. Podstatnou složkou
workshopu je příprava a prezentace ukázek – příkladových jídel a experimentální příprava vybraných jídel z venkovského
i městského prostředí s využitím domácích a tištěných receptářů. Účastníci se tak budou moci seznámit s brutvaňokem,
strykama či kapušňonkou z Těšínska, vánoční rybí omáčkou bez ryby z Dolního Slezska, brotkou a vilijovou mačkou
z Hlučínska, šimlenou z Opavska, koločem na plech z Ratibořska a samozřejmě se slezským nebem podle starodávných
receptů z 19. století. Cílem je vést zástupce z gastronomické
i školské praxe k porozumění historických souvislostí vývoje
tradičních a regionálních jídel a současně naznačit možnosti
jejich moderní prezentace. Případná on-line verze neochudí
účastníky o degustaci, která bude připravena členy projektového týmu a distribuována mezi účastníky.
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Výzkum vlivu epidemie na seniory
Fakulta
veřejných
politik bude zpracovávat projekt zaměřený na
poskytování sociálních
a zdravotních služeb seniorům v koronavirové
krizi.
Senioři jsou často označováni jako nejohroženější kategorie populace. A
právě zefektivnění péče o
ně se bude věnovat nový projekt fakulty podpořený Technologickou agenturou ČR. Ten se zaměří na zkušenosti z
praxe profesionálních pracovníků Charity Opava i studentů studujících obory sociální práce a ošetřovatelství. „Prvním cílem je získat informace o tom, jak jsou studenti připraveni na výkon své profese v neočekávaných situacích.
Řadě z nich byla uložena pracovní povinnost ze dne na den
bez možnosti výběru a museli využít poznatky, které se do
té doby naučili v teorii i praxi. Druhý krok je otázka dopadu na pracovníky v přímé péči a na jejich management. Co
museli změnit, jak se s krizí vyrovnávali a podobně. Třetím
krokem je vytvoření nového zařízení, které umožní kontakt klienta s pracovníkem bez přítomnosti třetí strany,“
uvedl doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., vedoucí řešitelského
týmu projektu. Na základě nových poznatků z epidemiologické krize pak dojde také k aktualizaci učebních osnov v
souvisejících studijních programech a bude vytvořen manuál pro zvládání krizových situací při poskytování těchto
služeb v domácím prostředí seniora. O realizaci projektu
projevila zájem Charita ČR, která je schopna získané poznatky rozšiřovat na území celé republiky do praktické činnosti všech poskytovatelů terénních sociálních služeb.
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zinárodní dimenzi, ale také leccos z každodennosti jeho účastníků. Zazní na ní
autentické názory na Opavu v době konání
kongresu, jak si je zaznamenal do osobního deníku císař František I., i popisy dobových jídel a slavnostních menu, připravovaných pro urozené aktéry a hosty. Pokud

bude epidemiologická situace příhodná,
budou moci účastníci konference dokonce
ochutnat speciality, připravené podle soudobých receptářů fakultním týmem experimentální retro-gastronomie. Pokud nikoli, uskuteční se teoretická část konference
alespoň on-line.

Studenti pomáhají v první linii
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Milí čtenáři,

Slezské kulinární reminiscence

Moderní výzvy lidstva ON-LINE
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Editorial

mohou své poznatky ze studia využít v praxi a v těchto nestandardních podmínkách načerpat nové
zkušenosti. Velmi si vážíme, že jsou
ochotni pomoci zvládnout tuto nelehkou dobu nad rámec svých povinností. „Práci zdravotní sestry jsem si vybrala, miluji ji, ať už
bude situace jakkoliv složitá, my
to zvládneme. Hlavně musíme zatnout zuby a navzájem si pomáhat.
V této nelehké situaci je nejdůležitější ohleduplnost, sounáležitost,“
dodává Sabina Mitregová, studentka 2. ročníku programu Všeobecná
sestra na Fakultě veřejných politik
v Opavě.

