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Měsíčník Fakulty veřejných politik a Filozoficko-přírodovědecké fakulty

Moderní výzvy lidstva
Marek Orko Vácha - Chuť žít

V září odstartuOPAVA je cyklus Moderní výzvy lidstva, který Fakulta veřejných politik připravuje
ve spolupráci s Mendelovým
gymnáziem. Jedná se o soubor přednášek špičkových českých odborníků, koncipovaný
s cílem poskytnout nejen středoškolským a vysokoškolským
studentům základní vhled do
společenských problémů současnosti. První velkou hvězdou
bude římskokatolický kněz a
biolog Marek Orko Vácha.
Akce proběhne 29. 9. v aule
fakulty na Bezručově náměstí
14 od 8.30. Čas je volen s ohledem na studenty, avšak před-

náška je volně přístupná i široké veřejnosti. Jednotlivé besedy
budou nově moderovat vybraní studenti či absolventi Mendelova gymnázia, kteří se na
přípravě tohoto projektu také
podílí.
Mgr. et Mgr. Marek Vácha,
Ph.D. (*1966, Brno) je římskokatolický kněz, biolog, spisovatel, předseda akademického
senátu 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a administrátor farnosti v Lechovicích na
jižní Moravě. Profesně se věnuje výuce etiky, ve svých knihách se dotýká vzájemných
vztahů vědy, víry a osobní zkušenosti člověka v pozoruhod-

ném světě. Marek Vácha vystudoval Přírodovědeckou fakultu
Masarykovy univerzity v Brně,
teologické vzdělání získal v
Olomouci a v Bruselu.
V přednášce s názvem „Chuť
žít“ se bude věnovat otázkám
zabývajícím se tím, jaká je odpovědnost člověka za jeho životní příběh, co je v životě skutečně důležité nebo jak naplnit
čas, který nám byl dán.
Cyklus Moderní výzvy lidstva bude pokračovat i v následujících měsících. Hned
13. 10. naváže přednáška Bohumila Kartouse a 3. 11. pak beseda armádního generála Petra
Pavla a diplomata Petra Koláře.

Fakulta veřejných politik
na akci Těhuday

Ve čtvrtek 24. 9.
OPAVA od 10 do 18 hodin
proběhne v OC Breda & Weinstein roadshow festival věnovaný těhotenství a mateřství s názvem TěhuDay. Na programu
se bude podílet také Fakulta
veřejných politik formou přednášek i zajímavých ukázek.
Prezentován bude nejen nově
otevřený bakalářský studijní
program Porodní asistence, ale
návštěvníci akce se mohou těšit
také na řadu praktických ukázek

pomůcek ke kojení, modelů miminek pro názornou manipulaci, těhotenskou vestu a další.
Součástí programu budou
také přednášky doc. PhDr. Yvetty Vrublové, Ph.D., garantky
oboru Porodní asistence, která se zaměří na sexualitu v těhotenství, nebo přednáška Mgr.
Daniely Nedvědové, Ph.D. o rizicích těhotenství v pokročilém
věku.
Celý program akce najdete na
www.tehuday.cz/program/.

EDITORIAL
RIAL
Milí čtenáři,
náři,

F

ilozoficko-přírodověpřírodovědecká fakulta
ta v Opavě je již tři desetiletí
etiletí nedílnou součástí nejen
města, v němž sídlí, ale i širšího regionu. Stovky studendentů ani pedagogové,
gové,
kteří je vedou na
cestě za znalostmi
stmi
a dovednostmi, nene
žijí uzavřeni ve svém akademickém světě.
Právě naopak: spolupracují s firmami, pořádají kulturní a umělecké festivaly, seznamují veřejnost s novými poznatky vědy, pořádají literární setkání, fotografické i historické
výstavy, zážitkové akce se zaměřením na retro-gastronomii či jazykovou poradnu. Máteli zájem, seznamte se s námi nejen prostřednictvím této pravidelné stránky, ale přijďte i
mezi nás. Jste srdečně zváni!
Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.,
děkanka

Vernisáž výstavy Roztroušená paměť

Dne 24. září 2020 v 18 hodin bude v galerii KUPE
v Opavě otevřena fotografická výstava projektu
Roztroušená paměť: Pohornická krajina Karvinska.
Tři doktorandi Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě – Ondřej Durczak, Arkadiusz Gola a Lukáš Horký – několik let fotografovali postprůmyslovou oblast okresu Karviná, zejména pozůstatky a dopady těžby
černého uhlí, ale i zanikající obydlí, služby a podobně. Teoretikem
projektu je pedagog ITF Jiří Siostrzonek. Součástí vernisáže výstavy
bude křest stejnojmenného katalogu a akce bude doprovázena autorským čtením Karin Lednické, autorky románu Šikmý kostel.

OPAVA

Jak pečovat o seniory
U příležitosti MeziOPAVA národního dne seniorů připravuje Fakulta veřejných politik pro širokou veřejnost speciální
program složený z nejrůznějších
přednášek a workshopů se zaměřením na seniory. Akce proběhne
15. 10. od 10 do 18 hodin v univerzitním centru v 1. patře v OC Breda
& Weinstein (vedle Krevního centra).
Program nabídne mnoho zajímavostí nejen seniorům, ale také lidem
pečujícím o osoby ve vyšším věku a
všem, kteří se chtějí přiučit, jak efektivněji zvládat různá úskalí a specifi-

ka pokročilého věku svých blízkých.
Součástí budou nejrůznější ukázky a
workshopy věnující se kompenzačním pomůckám, měření tlaku, práci
s invalidním vozíkem, dále také řada
přednášek zaměřených na seniory a
mnoho dalšího. Spoluorganizátorem
akce bude také Charita Opava, která nabídne ukázky programů a terapií
pro seniory, prezentaci sociálních služeb a kompenzačních pomůcek a chybět nebude ani drobné občerstvení a
káva pro návštěvníky akce, které zajistí pracovníci Charity společně s klienty sociálně-terapeutické dílny Radost.

Páv nabídne unikátní
výstavu v ulicích Opavy
V rámci mezinárodního festivalu studentských
filmů Opavský páv se Opavané mohou těšit na
unikátní fotografickou výstavu ke 100. výročí vzniku Asociace českých kameramanů, jež je nejstarší profesní asociací
v Evropě a druhou nejstarší na světě po Americké Asociaci
kameramanů, která vznikla o rok dříve v roce 1919.
Prestižní výstavu, jež mapuje vývoj kameramanského řemesla a ikony československé a české kameramanské školy, zatím
hostily pouze Praha, Brno a Zlín. Nyní se představí v Opavě v
Sadech svobody. Výstavu zahájí prezident asociace Marek Jícha
29. 9. v 16.00 symbolickým přestřižením pásky z filmové suroviny a k vidění bude až do konce října.
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Opavský páv letos už posedmé

Od úterý 29. září do čtvrtOPAVA ku 1. října 2020 proběhne na půdě Slezské univerzity 7. ročník
mezinárodního festivalu studentských
filmů Opavský páv. Přehlídku připravují studenti a pedagogové oboru Audiovizuální tvorba z Ústavu filmové,
televizní a rozhlasové tvorby. Letos je
festival součástí 63. ročníku Bezručovy Opavy.
„Festival jsme přesunuli kvůli mimořádným koronavirovým opatřením z jarního termínu, využít synergie s Bezručovou
Opavou se samozřejmě nabízelo,“ vysvětluje vedoucí ústavu Monika Horsáková. Do
letošní soutěže festivalu se přihlásilo bezmála 100 studentských snímků. Vítěze jed-

notlivých kategorií vybere odborná porota,
která letos zasedne ve složení scenáristka a
dramaturgyně Barbora Hrínová, publicistka Nikita Jankovičová, dokumentarista Miroslav Janek, kameraman a režisér Martin
Duba, vedoucí Ateliéru animované tvorby
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Lukáš Gregor a dramaturg České televize Martin Novosad.
Festival je tradičně zdarma přístupný široké veřejnosti, která se může těšit nejen na
projekce finálových snímků, ale také na bohatý doprovodný program v podobě komentovaných projekcí, debat či workshopů. Na filmařské dílny se také mohou těšit
studenti středních škol z Opavska a Ostravska – budou si moci natočit animovaný

film, zkusit si light painting nebo techniku
klíčování. Svůj dokumentární film Universum Brdečka přijede uvést Miroslav Janek,
snímek Loli paradička zase Viťo Staviarsky.
V Sadech svobody se pak mohou Opavané těšit na unikátní fotografickou výstavu
ke 100. výročí vzniku Asociace českých filmových kameramanů. „V rámci Bezručovy Opavy pokřtíme soubor vizuálních interpretací české a světové poezie s názvem
Moderní poezie do škol II a za přítomnosti autorky také audioknihu románu Ivany Gibové Bordeline, kterou vydáváme ve
spolupráci s nakladatelstvím Větrné mlýny,
jež je prvním počinem nové edice s názvem
Česi, počúvajte,“ uzavírá Monika Horsáková.

Slavnostní udílení cen Opavský páv 2019.

