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ŽDB - Železná tradice kvality, tradice nás zavazuje

Možná někteří ze studentů VŠB-TUO vědí, že akciová společnost ŽDB Bohumín je firma
s více než stoletou tradicí založená v roce 1885 německým židovským průmyslníkem
Albertem Hahnem. Státní podnik, který byl jednou ze strategických „fabrik“ minulého režimu
- jedině zde se vyráběly litinové kotle a radiátory pro socialistickou výstavbu a železniční
dvojkolí pro celé RVHP, byl ve druhé vlně kupónové privatizace stoprocentně privatizován
a 94 % majetku je v současnosti v rukou právnických osob, zbytek vlastní osoby fyzické.
Pádem RVHP přišel i Bohumín o svá odbytiště, a tak nám začaly starosti, které nás naučily
později vyrovnat se s vlivem světových krizí, jejichž perioda je čím dál tím kratší. Pomyslný
práh Evropy jsme museli překročit aniž bychom se ostýchali. V současnosti již téměř 70 %
naší produkce odchází na export a jde o země západní Evropy. Nevyhýbáme se ani Americe
a Africe, velmi nás zajímají asijské trhy, i když to může v době vpádů asijských tygrů na
Evropské trhy vypadat poněkud jako utopie.

Prozíravý management, schopní obchodníci a konkurenceschopné výrobky nás
posunuly tak daleko, že jsme mohli investovat do nových technologií. Přistavěli jsme nové
haly pro výrobu železničních dvojkolí, protože dvojkolí se v průběhu několika krátkých let
stalo z hrubého produktu výrobkem s nejvyšší přidanou hodnotou.

Z jednoduchého výrobku pro východ a jejich obyčejné vagóny naší vlastní konstruktéři
a technici, často ve spolupráci právě s VŠB-TUO, vyvinuli dvojkolí pro příměstskou dopravu
například v Německu, pro lokomotivy, pro londýnské metro, kola a nápravy pro vyšší
rychlosti pro firmu KAWASAKI ve Spojených státech apod.

Při tradiční výrobě drátů a výrobků z drátů jsme také pocítili potřebu dramatičtějšího
posunu v kvalitě technologií zpracování, a tak došlo ke vzniku prvního společného podniku
se světovým leadrem ve výrobě drátů belgickou firmou BEKAERT, který jsme otevřeli
v únoru loňského roku a už letos v září zahájíme výrobu ve druhém společném podniku.

Jako největší český výrobce litinových kotlů a radiátorů jsme téměř okamžitě pocítili
změnu na českém trhu, topenářská technika, kterou bylo možné jen těžko sehnat „pod
rukou“ a ještě k tomu mít známé v Bohumíně, najednou začala potřebovat reklamu, protože
na český trh zaútočili západní výrobci, a tak i litina musela zamířit do světa - dnes už je to
celých třicet procent.

Letošní největší investice se konečně dočká Závod válcovny a ocelárna, kde proběhne
rekonstrukce jedné z tratí, protože i naše široká a profilová ocel si našla v Evropě své
uplatnění.

Chceme dosáhnout, aby ŽDB byl podnik, který zvládá všechny prostředky k zabezpečení
komplexní kvality, a nastoupil cestu neustálého zlepšování za účelem dosahování trvale
excelentních výsledků podnikání. A tak jsme se v roce 1996 stali členem EFQM (Evropská
nadace pro řízení jakosti) a začali jsme realizovat evropský model TQM.

Pečlivě se věnuje vzdělávání našich zaměstnanců a sociální politice, protože jsme
si uvědomili, že do dalšího tisíciletí „přenesou“ jedině lidé.

- Public Relaitions-
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Milí studenti.

Můj osobní vztah k VŠB-TUO je velmi pozitivní,
protože když zde člověk stráví několik let, tak si
vybuduje určité citové vazby nejenom ke škole, ale i ke
kolektivu, který s ním zdolává ta složitá zákoutí a
peripetie skládání zkoušek, zápočtů a podobných
záležitostí.

Myslím si, že VŠB-TUO patří mezi čelní vysoké školy
nejen odbornou úrovní, ale i z hlediska celkového
působení.

ŽDB spolupracuje s VŠB-TUO na několika vzdělávacích programech, abychom

překlenuli několikaletou mezeru v technických oborech, které bývaly považované za

bezpředmětné. Dále využíváme znalosti a dovednosti pedagogů v oblasti např.

informačních technologií, slévárenství apod. Současně se účastníme odborných

konferencí, takže si myslím, že náš vztah s VŠB-TUO je velmi těsný.

Kdybych dnes porovnal to, co jsem musel kdysi „šprtat“ a to, co jsem využil

v praxi, tak to procento využití je dosti nízké. Co je ale skutečně důležité, je otázka

komunikace, otázka spolupráce, nyní se tomu v manažerské literatuře říká mezilidské

vztahy, ovlivňování kolektivu, team work. Je zajímavé, že ne vždy premianti a

jedničkáři jsou v praxi nejúspěšnější, možná právě proto, že věnovali až příliš času

hromadění těch faktických znalostí a podcenili trochu lidský fenomén.

Na prahu jednadvacátého století je lidský faktor zdaleka nejdůležitějším hybatelem

čehokoli. Dnes není problém na smysluplný projekt sehnat peníze, ale je velký

problém sehnat tým profesních a pozitivních lidí, odhodlaných se tím nebo oním živit.

Dodnes udržuji dobré vztahy s mnoha pedagogy na VŠB-TUO, jsem zároveň členem

vědecké rady, takže neustále sleduji vývoj této univerzity a myslím si, že VŠB-TUO

urazila obrovský kus cesty v rámci transformace přiblížení teoretické připravenosti a

vlastní praxe. Myslím si však, že by toto přiblížení mělo být ještě větší.

Proto se každý rok setkáváme se studenty VŠB-TUO v rámci Prezentačního dne

ŽDB, který pořádáme ve spolupráci s Infocentrem SUS. Jsem rád, že se vždy najde

několik desítek studentů, kteří mají zájem a investují svůj čas do této akce. Snažíme se

zde představit naši firmu a nabídnout studentům spolupráci. Pokud se student již

během studia může dotknout reality, dokáže jinak vnímat hodnotu toho, co se učí,

jinak si sestaví žebříček hodnot a je tudíž daleko lépe připraven na praktický život.

Z toho také vychází má představa ideálního absolventa. Titul pro mě není

rozhodující, ale máme zájem o inteligentního člověka, který je schopný vyhledávat a

zpracovávat informace. Neočekávám, že již bude zcela připraven pro určitou profesi,

ale musí mít chuť se vzdělávat a chuť stále tvořit a být kritický. Ostatní se v průběhu

života naučí. Komu však chybí tyto ambice, je předem ztracen.

Vím zcela jistě, že mezi studenty VŠB-TUO je mnoho studentů, kterým chuť do práce

nechybí, protože mám informace o mnoha případech, kdy u nás studenti dělají své

diplomové práce, poznávají problematiku jednotlivých závodů a po ukončení svého

studia se nakonec několik z nich zapojí do našich řad.

I když vím, že rady druhých bývají považovány za zbytečné, chtěl bych všem

studentům doporučit, aby užitečně využili svůj volný čas. Absolutně nutné je studium

jazyků, pokud mají studenti možnost vyjet, pak by měli cestovat po světě, aby poznali

realitu na vlastní kůži a mohli porovnávat v rámci celého světa.

Ing. Jakub Tomšej, MBA
generální ředitel ŽDB a.s.

Dodatečně blahopřejeme panu generálnímu řediteli k jeho životnímu jubileu.
redakce
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Zaznamenali jsme…
1.4. „CEFEL ´99“- setkání cechu elektrikářů, nová menza, FEI.

7.-8. 4. Katedra ocelářství FMMI: „Mezinárodní konference vysokopecařů
1999“, Třinecké železárny, a.s.

Institut 547 HGF: „Konference k problematice operačních středisek
IZS“, mezinárodní konference.

Institut 541 HGF: „Postavení seismologie a inženýrské geofyziky
v geologických průzkumech“, republikový seminář.

Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu FMMI:
„Průmyslová technologie a životní prostředí“, národní konference.

Katedra matem. metod v ekonomice EkF: „Moderní přístupy
k využívání ekonomicko-matematických metod“, seminář.

13.-14. 4. Katedra elektroenergetiky FEI: „Problematika osvětlování vnitřních
prostorů“, konference.

15.-16. 4. Rektor VŠB-TUO Prof. Ing. Václav Roubíček , CSc. se zúčastnil
oslav výročí Technické university v Czenstochowé.

20. 4. Katedra 225 FAST: „Kusové zdící prvky pro svislé konstrukce“,
seminář.

21. 4. Katedra teoretické elektrotechniky FEI: „Kvalita energie elektro-
magnetického pole“, odborný seminář.

22. 4. Katedra 222 FAST: „REGVIZ“, seminář.

25.-29. 4. Instalace výstavy „VŠB-TU Ostrava, 1849-1999“ ve výstavní galérii
vstupní haly budovy rektorátu.

28. 4. Institut 545 HGF: „STOČ aplikace PLC a SCADA systémů“,
studentská soutěž.

28. 4. Katedra 352: STOČ, studentská soutěž.

29. 4. Katedra 352: „XXIII. seminář ASŘ ´99“, seminář.

30. 4. „Skok přes kůži“ v Příbrami, HGF a hornický spolek „Prokop“.

3. 5. Odhalení busty Georgia Agricoly ve vstupní hale budovy rektorátu
VŠB-TU Ostrava.

3. 5. Zahájení výstavy „1849, Příbram – Ostrava, 1999“ ke 150. výročí
školy ve výstavní galérii vstupní haly budovy rektorátu VŠB-TU
Ostrava. Výstava potrvá od 3. 5. do 24. 9. 1999, denně od 1000

do 1600.

4. 5. Majáles 99´, s průvodem, volbou krále „Majáles 99“ a studentským
veselím po celé odpoledne, večer…

Očekáváme…
1.-3. 6. Mezinárodní konference:

„Stavební likvidace dolů“
Ostrava-Poruba, FAST

„Experimentální analýza
napětí EAN ´99“, Frenštát
pod Radhoštěm, FS

„JAKOST ´99“, Ostrava-
- Poruba, FMMI.

3. 6. Konference „Tvorba soft-
ware ´99“, Ekonomická
fakulta, Moravská Ostrava.

10.-20. 6. Státní závěrečné zkoušky
magisterského a inže-
nýrského studia na všech
fakultách VŠB-TUO.

16.-18. 6. Mezinárodní konference:

„CONSTRUMAT 99“-
- o stavebních hmotách,
Ostrava-Poruba, FAST

„7. důlně měřičská kon-
ference“, Ostrava-Poruba,
HGF.

25. 6.- 2. 7.

Slavnostní promoce
absolventů všech fakult
VŠB-TU Ostrava (Klub
ALFA, Moravská Ostrava;
Dům kultury, Moravská
Ostrava).

30. 6. Vydání pamětní medaile
„150 - Vysoká škola
báňská - Technická uni-
versita Ostrava“.

Červenec Veřejný závod v orien-
tačním běhu ke 150. výročí
školy, Ostravice, KTVS
VŠB-TU Ostrava.

1. 8. Vydání jubilejní publikace
dokumentů z historie školy
“VŠB-TU Ostrava, 1849-
1999”.

10. 8. Slavnostní zasedání vědec-
ké rady VŠB-TU Ostrava,
Dům kultury, Moravská
Ostrava.

10. 8.- 12. 8.

III. světová konference o
inženýrském vzdělávání
„ICEE ´99“, Ostrava-
- Poruba.
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Správní rada VŠB - TU Ostrava
Nový prvek v organismu školy

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR jmenoval podle zákona č. 111 / 1998 Sb. na můj návrh Správní
radu naší školy ve složení:

RNDr. Vladimír Roskovec, CSc. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ing. Bronislav Kohut ředitel IPB Ostrava

Ing. Evžen Tošenovský primátor města Ostravy

Ing. Mirek Topolánek senátor

Ing. Vítězslav Matuška senátor

Ing. Marie Parmová předsedkyně představenstva
a generální ředitelka UG

Ing. Jaroslav Pětroš, CSc. předseda představenstva
a generální ředitel NH

Ing. Tomáš Hüner předseda představenstva
a generální ředitel SME

Ing. Vratislav Vajnar předseda představenstva
a generální ředitel Severočeské doly Chomutov

Ing. Zdeněk Prouza ředitel Úřadu práce Ostrava

Ing. Antonín Karas ředitel odboru,
Ministerstvo financí ČR

RNDr. Svatopluk Halada ředitel odboru,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Na svém prvním zasedání dne 21. 4. 1999 členové Správní rady zvolili svým předsedou RNDr. Vladimíra
Roskovce, CSc., MŠMT ČR a místopředsedou Ing. Bronislava Kohuta, IPB Ostrava.

Práva a povinnosti členů Správní rady vyplývají z uvedeného zákona, přičemž rektor vysoké školy není
členem Správní rady s hlasovacím právem.

Jsem přesvědčen, že složení naší Správní rady, které zahrnuje přední představitele politického, státního a
ekonomického života České republiky, zaručuje příznivý dopad činnosti Správní rady na další rozvoj školy.
Potěšilo mě, že všichni členové Správní rady na svém prvním zasedání vyjádřili přání být nejenom orgánem,
který činnost školy kontroluje, ale také být propagátory a obhájci cti dobrého jména VŠB -TU Ostrava v České
republice i ve světě.

Prof. Ing. Václav Roubíček, CSc.
rektor VŠB-TU Ostrava
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V jižním Švédsku je krásné univerzitní
městečko Lund, při Karlově univerzitě
v Lundu byl r.1995 zřízen Mezinárodní
institut pro průmyslovou environ-
mentální ekonomii (IIIEE). Současných
33 studentů tohoto institutu pochází
z 24 zemí, obdobné složení má

osm oblastí městské infrastruktury,
jejichž hodnocení mělo doplnit celkový
pohled. Jednalo se o problematiku vod,
energií, odpadů, městské dopravy,
průmyslu obecně, tzv. koncových uživa-
telů, plánování a činnosti odboru ži-
votního prostředí MMO. Spektrum

činností vybra-
ných podniků
zhruba odpovídá
struktuře prů-
myslu v Opavě.

Vzhledem k to-
mu, že i na HGF
probíhá výuka
čistší produkce,
přípravu primár-
ních dat zajistili
studenti 4.ročníku
oboru Komerční
inženýrství v rám-
ci cvičení. Bylo to
pro ně zajímavé

setkání s problémy v podnicích a mohli
také porovnávat navzájem, kolik práce
dalo získat stejně strukturovaná data v
různých firmách. Připravená data pak
pracovníci zodpovědní za celý projekt
(RNDr. Labodová, IEI, a Ing. Vavřínek,
CPC) přeložili do angličtiny a odeslali
do Lundu. Studenti IIIEE byli rozděleni
do 8 pracovních skupin, každá dostala
na starost audit v jednom podniku a v
jedné oblasti městské infrastruktury.
Před odjezdem do ČR musely skupiny
vydat přípravné zprávy s navrženým
postupem práce v terénu.

Podle předběžných návrhů pak byly
dohodnuty schůzky jak v podnicích,

zlepšení situace. Audity byly zaměřeny
na nakládání se surovinami a energiemi
a na jejich možné úspory, případně sní-
žení dopadů do životního prostředí. Zde
je vysvětlení dlouho do noci zářících
oken v učebnách na HARDU - konečné
verze zpráv z auditů v podnicích byly
odevzdány v pátek mezi 23. a 24. hod.

Sobota byla vyhrazena na přípravu pro
audity infrastruktury a na zpětnou vazbu
k odevzdaným zprávám ze strany
„seniorů“, míněno 4 přednášejících,
kteří odevzdané zprávy hodnotili a
známkovali. Po nedělním výletě za
krásami Beskyd byli všichni připraveni
v pondělí začít s audity infrastruktury.
Zpráva z této části cvičení byla ode-
vzdána a zhodnocena v úterý večer. Poté
následovala celonoční kompletace
závěrečného textu, který byl veřejně
prezentován ve středu odpoledne
v Opavě. Na závěrečné prezentaci byla
zejména hodnocena činnost MMO a jím
ovlivňované infrastruktury města. Po
ukončení společné části měli zástupci
jednotlivých podniků možnost převzít
zprávy z auditu v jejich podniku a
prodiskutovat navrhovaná opatření
s pracovními skupinami. Téměř všechny
zastoupené podniky tuto možnost
využily a na dotaz potvrdily, že mnohá
zjištění jsou zajímavá a mohou jim
pomoci. O podrobnější výsledky
z auditu infrastruktury projevil zájem
i primátor města Opavy, který se
závěrečné prezentace výsledků osobně
zúčastnil. Bylo konstatováno, že vý-
sledky práce studentů IIIEE sice byly
hlavně školním cvičením, ale protože
vycházely ze skutečných problémů a
potřeb, mohou být odrazovým můstek
pro další postup. Je to cesta v souladu
s přibližováním k Evropské unii a trvale
udržitelným rozvojem města.

Inspirující zkušenost
Někteří z vás si určitě všimli v době od 7. do 15.4. velké skupiny anglicky

mluvících osob, která se pohybovala na kolejích, v menze a do noci okupovala
učebny v nově upravené hale HARD. Zde je vysvětlení jejich přítomnosti.

i učitelský sbor. Hlavní činností tohoto
institutu je poskytovat vzdělání na
úrovní MSc. v oboru Environmentální
management a politika. Jen o samotném
institutu, jeho výuce a lidech v něm by
se dalo popsat hodně papíru, odkazuji
však zvědavce na domovskou stránku
institutu www.lu.se/IIIEE/, kde se o něm
mohou dovědět vše potřebné.

Měla bych ale přejít k vysvětlení, co
vlastně dělali tady. Součástí výuky na
IIIEE jsou i praktická cvičení. Hlavní
náplní studia jsou nástroje pro trvale
udržitelný rozvoj, mezi něž patří rovněž
čistší produkce, čili předcházení vzniku
znečištění u zdroje. Předmět Audit
hodnocení možností čistší produkce pak
končí týdenním praktickým cvičením.
Každý rok se studijní skupina vydává
jinam, letos jejich volba padla na Českou
republiku. Díky spolupráci IIIEE s
Tréninkovým centrem čistší produkce na
VŠB-TUO (součást Institutu environ-
mentálního inženýrství na HGF) a
Českým centrem čistší produkce Praha
bylo dohodnuto připravit cvičení jako
regionální projekt zde. Bylo vybráno
město Opava, vyhovující velikostí
i složením průmyslu.

Prvním krokem byla dohoda o spo-
lupráci s Magistrátem města Opavy
(MMO). Pak bylo vytipováno 8 malých
a středních průmyslových podniků, které
byly ochotny zúčastnit se celé akce, a

Audit v pekárně

tak na odděleních
MMO, okresního
úřadu, okresní
hygienické sta-
nice, ČIŽP atd.
Jednotlivé pra-
covní skupiny
vždy doprovázel
nejméně jeden a-
sistent z IIIEE a
český student-tlu-
močník. Skupiny
věnovaly dva dny
auditu v určeném
podniku a večer
druhý den měly
odevzdat zprávy
včetně návrhů na

Večerní práce v prostorách budovy L (HARD) - jednotlivé pracovní
skupiny se připravují na další den.
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Jen ti, kteří něco podobného už někdy
organizovali, docení, kolik dalo práce
připravit a zajistit vše tak, aby celý pobyt
přátel z Lundu proběhl hladce. Ne-
mluvím jen o noclezích a stravování, kde
nám velmi ochotně vyšli vstříc pra-
covníci kolejí a menz. Mám spíš na
mysli složitost přípravných prací a pak
řízení vlastního cvičení, kdy bylo třeba
osm skupin dopravit na místa pomocí
2-3 vozidel v nejkratším možném čase.
Mé poděkování patří taky řidičům
z našeho autoprovozu. Velký dík také
kolegům z institutu hornického inže-
nýrství a z katedry elektroenergetiky,
kteří umožnili využití jejich učeben
v hale HARD. Nezbytnou součástí celé
akce byla účast 9 studentů - tlumočníků,
kteří zprostředkovávali rozhovory mezi
studenty IIIEE a auditovanými subjekty.
Všichni se svého úkolu zhostili na
výbornou a nejlepší zhodnocení jejich
kvalit asi zaznělo z úst profesionální
tlumočnice: „Při sledování konverzace
cestou na závěrečnou prezentaci jsem
nepoznala, kdo je z Lundu a kdo je
tlumočník“.

Proč jsem celý text nazvala inspirující
zkušenost? Mohla bych tady citovat údiv
našich studentů nad „zažraností“ do
problému a snahou o co nejdokonalejší
výsledek, dále je inspirující týmový styl
práce, u nás nepříliš obvyklý, kde je
nutno najít konsensuální řešení. Inspi-
rující zkušenost to byla i pro podniky a
úředníky z magistrátu - výrok zněl:
„Ptali se mne na věci, nad kterými jsem
zatím nepřemýšlel a zjistil jsem, že budu
muset“. Velkou inspirací byl celý projekt

i pro mne osobně. I když v našich
podmínkách (zejména finančních) stěží
uskutečním cvičení v takovém rozsahu
jako institut v Lundu, jistě alespoň část
jejich výukových postupů mohu začlenit
do své práce. Nebudu pak muset po-
slouchat dotazy studentů typu: „Proč se
u nás nedělá něco podobného?“.

Využili jsme také přítomnosti čtyř
zkušených vyučujících z Lundu a
připravili na 12.-13. 4. pracovní setkání
vysokoškolských učitelů, zabývajících
se obdobnou problematikou. Kromě
výše zmíněných profesorů z Lundu se
setkání zúčastnili kolegové z VŠE Praha,
VŠCHT Praha, Mendelovy univerzity
Brno, Politechniky Slezske Gliwice,
AGH Krakov, Slezské univerzity Kar-
viná, VŠB-TUO a Českého centra čistší
produkce Praha. Cílem setkání bylo
prodiskutovat některé problémy výuky
preventivních metod ochrany životního
prostředí a porovnat si zkušenosti.

Zdá se, že celý projekt měl úspěch u
všech zúčastněných a také jeden předem
neodhadnutý důsledek - u 57 občanů
24 zemí a 5 kontinentů vytvořil před-
stavu o České republice jako o zemi
s evropskými způsoby, vstřícnými a
otevřenými lidmi a krásnou krajinou.
Jsem na to náležitě hrdá. Neméně hrdá
jsem na to, že naše škola obstála jako
seriozní partner, se kterým je možno
počítat pro další spolupráci jak u IIIEE,
tak u města Opavy a podniků.

RNDr. Alena Labodová
Institut environmentálního

inženýrství HGF
Tréninkové centrum čistší produkce

Volby do Akademického
senátu na FAST

Podobně jako na ostatních fakultách
naší vysoké školy i na Fakultě stavební
uplynulo funkční období Akademického
senátu a bylo nutno zvolit senát nový.
To by v životě fakulty nebylo nic
zvláštního, nebereme-li v úvahu nový
zákon o vysokých školách, podle nějž
jsou volby do Akademického senátu
platné, zúčastní-li se jich v obou částech
akademické obce alespoň 30 % voličů.
A to po zkušenostech z minulých voleb
na všech fakultách se zdálo být úkolem
téměř nesplnitelným. Vždyť účast
studentů se v minulosti nepřehoupla přes
20 %, a i to bylo považováno „za vy-
sokou“ volební účast. Nechtěli jsme se
dostat do situace neustálého opakování
voleb, a proto jsme zvolili cestu široké
agitace a vysvětlování, a zejména jsme
udeřili na stavovskou čest našich
studentů. Využili jsme našich peda-
gogických poradců ve studijních sku-
pinách, volili jsme ve dvou dnech a na
třech volebních místech.

A jaký byl výsledek? Posuďte sami!
Na celkem 3 místa senátorů – studentů
se přihlásilo v termínu 27 kandidátů.
Voleb se ve studentské části akademické
obce z celkového počtu 575 zúčastnilo
334 voličů. To je fantastických 58,1 %!

Chtěl bych proto touto cestou podě-
kovat všem, kteří se o propagaci a
realizaci voleb zasloužili a poděkovat
zejména všem studentům, kteří svým
postojem jasně vysvětlili jak je to s tolik
diskutovanou pasivitou a nezájmem
studentů „o věci veřejné“.

Z ostatních volebních výsledků ještě
složení nového Akademického senátu
FAST (v pořadí získaných hlasů), jehož
funkční období začne dnem 1. 9. 1999 a
bude tříleté. Senát FAST je devítičlenný.

Akademická komora:

Doc. Ing. Jiří Horký, CSc. (katedra 224)

Dr. Ing. Hynek Lahuta (224)

Ing. Iveta Skotnicová (223)

Ing. Karel Vojtasík, CSc.(224)

Ing. Jaroslav Solař (221)

Ing. Jan Mareček (225)

Studentská komora:

Kateřina Korábečná (3.ročník)

Petr Konečný (2.ročník)

Lenka Pavlásková (2.ročník)

Doc. Ing. Jiří Horký, CSc.
Předseda AS FAST VŠB - TUO

Výsledky voleb:

Celkový počet odevzdaných
hlasovacích lístků .................... 484

Z toho neplatných ...................... 28

Za členy senátu byli zvoleni:

Bartoňová Martina H361

Ručka Richard H201

Černý Jiří H209

Herecová Lenka H361

Filip Přemysl H411

Rumpertesz Petr H205

Všem zvoleným členům blahopře-
jeme a přejeme hodně úspěchů
v jejich práci.

 Radomír Lukeš
Za  SK AS FMMI

Výsledky voleb do Studentské
komory AS FMMI

Ve dnech 20. a 21. dubna 1999 se konaly volby do Studentské komory
Akademického senátu Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství.

Voleb se zúčastnilo 34% studentů fakulty (vysokoškolský zákon stanoví
jako minimum k platnosti voleb 30%). Volilo se 6 členů Studentské komory.
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Že nejde o záležitosti jednoduché,
zejména v oblasti ekonomické, si již před
dvěma léty uvědomili rektoři dvou vý-
znamných vysokoškolských pracovišť - za
VŠB-TU Ostrava Prof. V. Roubíček a za
Ekonomickou akademii v Katovicích Prof.
J. Wojtyla. Uzavřená dohoda vymezila
možnosti vzájemné spolupráce na všech
úrovních těchto vysokých škol. V ná-
vaznosti na rámcovou smlouvu o spo-
lupráci obou škol, uzavřenou na úrovni
rektorů, podepsali děkani ekonomických
fakult realizační smlouvu o spolupráci. Za
Ekonomickou fakultu VŠB-TUO Prof.
M. Nejezchleba a za polskou stranu Prof.
H. Henzel a Prof. J. Mika.

O tom, že dohoda nezůstala jen na papíře
svědčí spolupráce jednotlivých kateder
ekonomických fakult. Na zcela konkrétní
spolupráci se např. dohodly naše katedra
regionální ekonomiky a katedra stra-
tegických a regionálních výzkumů Eko-
nomické akademie. Hlavním tématem
výzkumné části spolupráce by měla být
problematika restrukturalizace Horno-
slezského regionu a možné dopady na
rozvoj jeho jednotlivých odvětví při vstupu
do Evropské unie. Tyto práce by měly být

prováděny v dostatečném předstihu, aby
byl získán čas na jejich adaptaci na nové
podmínky v EU.

Za oficiální krok k naplnění uzavřené
dohody je možno považovat uspořádání
polsko-českého semináře v Ustroni na
polské straně Beskyd v únoru t.r. na téma
„Adaptační procesy v průmyslových
regionech v procesu integrace do EU“.
Cílem tohoto semináře byla výměna
zkušeností v oblasti restrukturalizace
průmyslových regionů na příkladu
Slezského vojvodství a ostravského
regionu. Finálním efektem semináře bude
přijetí společného výzkumného projektu.

Vedle zástupců ekonomických fakult se
semináře zúčastnili také členové sa-
mosprávy obou příhraničních regionů a
zástupci Žilinského kraje - pracovníci
Žilinské univerzity a také zástupce
Krajského úřadu v Žilině. Seminář zahájil
pan Jan Olbrycht, maršálek sejmiku
Slezského vojvodství, který reprezentuje
regionální samosprávu pro více než 5 mil.
obyvatel. Ve svém vystoupení mj. projevil
přání, aby setkání podobného charakteru
pokračovala a aby se teoretická fronta
neizolovala od problémů současné praxe

a byla udržována co nejtěsnější spolupráce
s orgány státní správy a samosprávy.

K velmi zajímavým vystoupením patřil
referát prorektora Prof. F. Kuznika
z Ekonomické akademie o politice
regionálního rozvoje v Polsku, v kterém
byly předneseny principy a postup za-
vádění územně-správní reformy a pro-
blémy i přednosti Polska na tomto úseku.
Výhodou při zavádění reforem byl
zejména dostatek fundovaných odborníků
- zejména pro řešení regionální pro-
blematiky, kteří byli k dispozici již od
r. 1989. To a další příznivé politické
okolnosti umožnily rychlý postup při
zavádění reforem v Polsku.

Dalším klíčovým bodem programu bylo
přednesení strategie rozvoje slezského a
ostravského regionu. Strategii slezského
regionu přednesl Prof. A. Klasik
z Ekonomické akademie, ostravského
Prof. J. Kern z Ekonomické fakulty VŠB
- TUO. Z diskuse o těchto strategiích mj.
vyplynulo, že metodologie a metodické
přístupy k řešení strategií nejsou zdaleka
podobné, a proto bude třeba pro usnadnění
spolupráce na poli tvorby strategie rozvoje
příhraničních regionů vypracovat co
nejdříve společnou metodiku. Násle-
dujícími společnými přednášenými tématy
byly Lokalizační atraktivnost a podpora
podnikání v regionech a také zcela
konkrétní téma - Revitalizace průmyslo-
vých ploch v příhraničních regionech.

Druhý den semináře byly předneseny
referáty na téma Partnerství slezského a
ostravského regionu a pak následovala
panelová diskuse k problematice pří-
hraniční česko-polské spolupráce. V rámci
této diskuse byla hledána úloha vysokých
ekonomických škol při rozvoji této
spolupráce, vybírány problémy a for-
mulovány nejdůležitější úkoly, které je
třeba řešit, aby se zlepšila příhraniční
spolupráce.

Účastníci mezinárodního semináře se
shodli na tom, že by bylo neodpustitelné,
kdyby v nadcházejícím náročném období
pro oba regiony nespojili své síly při řešení
naléhavých problémů. Polští kolegové jsou
při řešení aktuálních regionálních pro-
blémů dále, jsou více napojeni do vý-
zkumných projektů i orgánů Evropské
unie. Přesto si ale nemyslí, že spolupráce
s naším menším regionem je pro ně
ztrátová, nýbrž jsou přesvědčeni, že
spojením a vzájemnou spoluprací s námi
posílí i své pozice v Evropě.

Prof. Ing. Dušan Smolík DrSc.
Katedra regionální ekonomiky EkF

VŠB-TUO

Česko-polská spolupráce
Příhraniční oblasti Polska a České republiky mají mnoho společného. Nejde

jen o kořeny historické, ale v současnosti především o podobné problémy
ekonomické, společenské, ekologické i mnohé další. Obě země stojí na prahu
vstupu do Evropské unie a obě zápasí s řadou těžkostí, jejichž odstranění je
nezbytnou podmínkou pro vstup mezi evropskou patnáctku. Široké spektrum
stejných nebo velmi podobných problémů se v případě ostravského regionu a
sousedního Slezského vojvodství týká nejen společných otázek utlumování těžby
černého uhlí, ale také vysoké nezaměstnanosti, rozvoje a podpory malého a
středního podnikání, modernizace dopravních sítí, turistického ruchu, otázek
ekologických a mnoha dalších.

Panelová diskuse na polsko-českém semináři v Ustroni: zleva Prof. dr hab. Irena Pietrzyk
(Akademia Ekonomiczna Kraków), Doc. Dr. Ing. Jana Štofková (Žilinská univerzita),
Ing. Radim Berka (Magistrát města Ostravy), Prof. Ing. Jiří Kern,CSc. (EkF VŠB - TUO),
Mgr. Krysztof Wrana (Statist. úřad Katowice), RNDr. Osvald Milerski, CSc. (EkF VŠB – TUO),
Prof. dr hab. Krystian Heffner (Akademia Ekonomiczna Katowice)
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Po slavnostním odhalení busty Georgia Agricoly 3. května t. r. následovalo zahájení výstavy „1849, Příbram – Ostrava, 1999“
ke 150. výročí školy ve výstavní galérii vstupní haly budovy rektorátu VŠB-TU Ostrava. Návštěvníci výstavy si mohou mimo
jiné poprvé prohlédnout zakládající listinu, která Báňské akademii umožnila zahájit vysokoškolskou výuku.

Výstava potrvá od 3. 5. do 24. 9. 1999 a můžete ji shlédnout denně od 1000 do 1600.

Zahájení výstavy „1849, Příbram – Ostrava, 1999“

Nejdůležitější změnou v tomto směru
je změna v nejvyšším vedení fakulty.
Prof. Ing. Miroslav Nejezchleba, CSc.,
který stál v čele fakulty v minulém
období a nesporně přispěl ke zvýšení její
prestiže, právě v této hektické době
předává štafetu svému nástupci.

Akademický senát Ekonomické fakulty
VŠB-TUO na svém zasedání dne 20. 4.
1999 volil kandidáta na děkana ze tří
kandidátů. Byli jimi: Prof. Ing. Jindřich
Kaluža, CSc., Prof. Ing. Jiří Kern, CSc.
a Doc. PhDr. Ing. Jan Novotný, CSc. Již
v prvním kole se kandidátem na děkana
EkF stal Prof. Ing. Jiří Kern, CSc. Ten
byl také rektorem VŠB-TUO Prof. Ing.
Václavem Roubíčkem, CSc. jmenován 4.
5. 1999 do funkce děkana Ekonomické
fakulty VŠB-TUO.

Prof. Ing. Jiří Kern, CSc. pracoval
v minulém období ve funkci proděkana
pro rozvoj a odborně je zaměřen pře-
devším na otázky makroekonomické
politiky, deskriptivní ekonomie a regio-
nální ekonomiky. Ve svém volebním
programu klade důraz především na
posílení významu Ekonomické fakulty
VŠB-TUO jako regionálního centra
ekonomického vzdělávání, ale také na
zvyšování prestiže fakulty jak mezi

obdobně zaměřenými ekonomickými
vysokými školami v ČR tak i v me-
zinárodním měřítku. Bude usilovat
o vyšší kvalitu vzdělávání ve všech
formách, které EkF poskytuje, o vyšší
dynamiku vědeckovýzkumné činnosti na
fakultě a zlepšení manažerské činnosti
vedoucích pracovníků.

Nový děkan již učinil první kroky
k tomu, aby mohl svá předsevzetí

realizovat. Zvolil si spolupracovníky na
místech proděkanů. Proděkanem pro
rozvoj a statutárním zástupcem děkana
se stal Prof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc.,
proděkanem pro zahraniční vztahy se stal
Doc. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.,
proděkanem pro studium bude opět Doc.
Ing. Josef Fiala, CSc. a proděkanem pro

Změny ve vedení Ekonomické fakulty VŠB-TUO
První pololetí letošního roku je obdobím velkých změn nejen proto, že se

nový vysokoškolský zákon postupně konkretizuje v mnoha vnitřních
předpisech jak celé VŠB-TUO tak i Ekonomické fakulty VŠB-TUO. Do
tohoto období je soustředěna také široká řada organizačních a s nimi
spojených personálních změn. Na Ekonomické fakultě VŠB-TUO se změní
složení vědecké rady, vznikne disciplinární komise, v květnu proběhnou
volby do akademického senátu, zaniknou ústavy a vzniknou nové instituty.

vědu a výzkum se stal Doc. Dr. Ing. Jan
Frait. Noví členové vedení Ekonomické
fakulty VŠB-TUO mají před sebou
náročné úkoly a v sobě jistě dost elánu a
snahy měnit věci k lepšímu. Ať se jim
jejich záměry daří naplnit - to můžeme
přát nejen jim, ale také celé fakultě.

Doc. PhDr. Olga Březinová, CSc.
místopředsedkyně AS EkF VŠB-TUO

Prof. Ing. Jiří Kern, CSc.



10 INFORMÁTOR

Letošní jarní slavnostní zasedání
vědecké rady VŠB-TU Ostrava by-
lo mimořádné. Nejen přítomností
vzácných hostů, ale především tím, že
se stalo startem do jubilejního roku
školy, roku 150. výročí jejího vzniku.
Ostravská Vysoká škola báňská (od r.
1994 Vysoká škola báňská – Technická
universita Ostrava) navazuje na tradice
Montánního učiliště (do r. 1865),
Báňské akademie (do r. 1914) a
Vysoké školy báňské v Příbrami (do r.
1945) a bylo proto symbolické a
přirozené, že mezi vzácnými hosty
byla přítomna také delegace krá-
lovského horního města Příbram.

K historii školy, jejím tradicím
i současnosti byl především směrován

Slavnostní zasedání VR VŠB-TU Ostrava
30. března 1999, klub ALFA, 930-1100

slavnostní projev Jeho Magnificence
rektora. Stalo se již tradicí, že jarní
zasedání v období, kdy vzpomínáme
výročí narození J. A. Komenského, je
věnováno také zhodnocení práce
učitelů školy. Nejinak tomu bylo
i v tomto roce, kdy z rukou rektora
převzali nejvyšší vyznamenání školy -
- medaili Georgia Agricoly: Prof. Ing.
František Havlíček, CSc., Prof. Ing.
Lumír Kuchař, DrSc., Prof. Ing.
Miroslav Rédr, DrSc. a Prof. Ing.
Rudolf Kremer, CSc. Dekret docentů
pak převzalo osm pracovníků všech
fakult a diplomy doktorandi, kteří
uzavřeli doktorandské studium v prů-
běhu posledního čtvrtletí.

Čestnou medaili VŠB-TU Ostrava
převzali pro PhDr. Jiřího Majera,
archiváře města Příbrami v ocenění
jeho zásluh při studiu historie školy
zástupci města Příbram.

V závěru zasedání umocnil silný
zážitek všech účastníků společný hold
Vysoké škole báňské – Technické
univerzitě Ostrava všech přítomných
pracovníků, hostů, studentů a absol-
ventů z minulých období za zvuku
studentské hymny „Gaudeamus igitur“.
Vivat akademia!

Prof. RNDr. Petr Wyslych, CSc.
prorektor pro organizaci a rozvoj

VŠB-TUO

Prof. Ing. Rudolf Kremer, CSc. přebírá z rukou rektora VŠB-TUO
nejvyšší vyznamenání školy - medaili Gregoria Agricoly

Slavnostní projev Jeho Magnificence rektora

Noví majitelé dekretů docentů a doktorských diplomů
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Plné sály obou podlaží nové menzy
rozptýlily již krátce po čtvrté hodině
odpolední obavy organizátorů. Přišla
převážná část pracovníků školy a kolejí,
pracovníci menzy se vyznamenali dobře
připravenou krmí a občerstvením, hudba
byla vynikající. K slavnostní atmosféře
přispělo, jak vystoupení taneční, hu-
dební a pěvecké skupiny souboru Heleny
Salichové, tak ukázky společenského
tance v provedení tanečního páru taneční
školy „Mládí“.

Přátelská a dobrá nálada „Spole-
čenského večera pracovníků VŠB-TU
Ostrava u příležitosti zahájení oslav 150.
výročí školy“ zavládla již v okamžiku
úvodního vystoupení rektora Prof. Ing.
Václava Roubíčka, CSc., a poté, kdy po
vyzvání zahájil taneční veselí. Ať už
v hlavním sále při tanci za doprovodu

Společenský večer se vydařil

taneční skupiny „MERKUR“, či při
zpěvu a poslechu hornických příběhů
v horní jídelně s „Hornickým spolkem
Prokop“ nebo při bezprostřední pěvecké
a taneční produkci s cimbálovkou
souboru Heleny Salichové na chodbách,
všude se všichni dobře bavili. Bylo až
s podivem sledovat úsměvy a spo-
kojenost u mnohých kolegů, které
většinou potkáváme na chodbách „upra-
cované“ a „zamračené“. I v tom byl
smysl tohoto večera – umět se pobavit,
přijít na jiné myšlenky, vypovídat si
s kolegy při skleničce vína i to, co
bychom „úředně“ neudělali nebo ne-
stihli.

Těžko byste toho večera potkali
člověka, který by nebyl spokojen. Svědčí
o tom i ohlasy v dalších dnech, které se
většinou nesly v duchu myšlenky: „Proč

takovéto večery mohou být jen u pří-
ležitosti výročí?“

Závěrem zbývá jen poděkovat těm,
kteří nám všem tento příjemný večer
umožnili: Pracovnicím a pracovníkům
menzy č. 5, pracovníkům oddělení
didaktických služeb, pracovníkům
útvaru prorektora pro rozvoj a organizaci
a Jeho Magnificenci rektorovi Vysoké
školy báňské - Technické univerzity
Ostrava Prof. Ing. Václavu Roubíčkovi,
CSc., který nás všechny pozval a
musíme přiznat, že byl dobrým ho-
stitelem.

Prof. RNDr. Petr Wyslych, CSc.
prorektor pro organizaci a rozvoj

VŠB - TUO



Celá akce začala v 11:30 na Hlavní třídě pod kruhovým objezdem, kdy se zde
začali shromažďovat účastníci akce – nejmladší malé a milé mažoretky, soutěžící
v soutěži „O nejlepší masku“, motivovaní od pořadatelů pivem zdarma a
v neposlední řadě také dechová hudba, která přispěla k dobré náladě. Všichni
s napětím očekávali, co se bude dále dít.

Přesně dle časového harmonogramu se na seřadiště dostavili také čestní hosté:
pan rektor naší vysoké školy Prof. Ing. Václav Roubíček, CSc.,  budoucí Král
Majálesu pan prorektor Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. a úřadující Král Majálesu
pan primátor města Ostravy Ing. Evžen Tošenovský. Pan primátor se  dle výsady
králů dostavil na minutu přesně.

Významní hosté i všichni ostatní účastníci byli na svých místech. Poté, co dorazil
kočár pro Krále Majálesu tažený koňským spřežením a tři králové – minulý,
současný a budoucí se v něm uvelebili, mohl se celý průvod přesně dle programu
ve 12.00 vydat na svou trasu slunečnou Porubou na koleje VŠB-TU Ostrava,
které byly hlavním místem odpoledního dění. Letos se tedy bez zpoždění vydal
celý průvod vedený královským kočárem a mažoretkami, které nám od loňska
trošičku povyrostly, na cestu. Před budovou rektorátu se průvod na chvíli zastavil,
aby zde mažoretky mohly předvést krátké vystoupení pro zaměstnance školy, kteří
je již vyhlíželi v hojném počtu z oken.

Průvod zdárně dorazil na koleje. Po krátkém úvodu, ve kterém moderátoři
programu Filip Čeporan a Rosťa Petřík přivítali účastníky akce, nastala koru-
novace nového Krále Majálesu. Po krátkém zhodnocení svého jednoletého krá-
lovského období slavnostně předal loňský Král Majálesu Ing. Evžen Tošenovský
svůj post kandidátu na Krále Majálesu Prof. Ing. Tomáši Čermákovi, CSc., který
toto ocenění získal za hájení zájmů VŠB-TUO, a tedy i studentů, například při
náročných jednáních na Radě vysokých škol. Následovalo slavnostní převlékání
hermelínu  a předávání „korunovačních klenotů“. Nový Král byl vyzván, aby pronesl
několik vět ke svým poddaným. Pan prorektor stejně jako pan primátor si svým
přirozeným a vtipným vystupováním získal brzy na svou stranu publikum. Již při
přestavování mikrofonu podotkl, že velikostí primátora již nedostihne. Všem ale
bylo jasno, že ta pravá velikost nového Krále se skrývá v jeho silné osobnosti a
činech. Po té byl na pódium pozván čerstvý jubilant, ředitel Kolejí a menz VŠB-
TU Ostrava pan Ing. Jan Mikulčík, abychom mu mohli poblahopřát k jeho
kulatému výročí – jakému, to zkuste uhádnout sami! Druhým zlatým hřebem
zahájení programu bylo udělení speciální ceny rektorovi naší univerzity za „Čin
roku“, kterým nepochybně bylo jeho maximální zasazení se o získání kolejí
v Porubě pro VŠB-TU Ostrava. Touto speciální cenou byl dort s vyobrazením
budov kolejí. A jak sám pan rektor podotkl: „jsem na sladké“, tudíž mu cena
určitě udělala velikou radost.

Ve chvíli, kdy se uvolnilo pódium po slavnostním zahájení, objevily se
na scéně nejlepší masky. Bylo obtížné vybrat tu nej, už jen proto, že pro nejlepší
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masku byla přichystána cena v podobě AU-PAIR pobytu dle vlastního
výběru v hodnotě 5000 Kč, a to už stálo za to. S maximální snahou
o spravedlivou volbu byla vybrána maska čarodějnice, které by se zalekly nejen
děti.

Následovalo vystoupení skupiny dívek, které měly na asfaltu před pódiem
předvést svá ladná těla v živém vystoupení aerobiku. Všichni se určitě těšili, jaké
však bylo překvapení, když na plac nastoupily nikoliv dívky náctileté, ale skupina
osmiletých děvčátek ze ZDŠ, která však svým vystoupením a bezprostředností
nejen nahradila a dokonce i předčila své starší kamarádky.

Studenti jsou národ soutěživý, a proto soutěžili v dalších disciplínách. Soutěž o
dívku Majálesu se letos uskutečnila dokonce s mezinárodní účastí, a proto měla
porota pod vedením Ing. Jana Mikulčíka plné ruce práce vybrat tu nejen
nejkrásnější, nicméně nakonec se povedlo. Ceny v hodnotě 20 tisíc Kč pro
účastnice soutěže krásy věnovalo studio barevného a stylového poradenství
NEUWí a předala je paní majitelka studia osobně. Zároveň s ostatními soutěžemi
probíhala pivní soutěž, kde i zástupci pivovarů Budvar a Gambrinus žasli nad
neobyčejnou zdatností soutěžících.

Účastníci Majálesu, kterých se postupně sešlo na pět tisíc, se dobře bavili a
bohatě využívali nabídky stánků s občerstvením. Největší zájem byl samozřejmě
o tradiční český nápoj pivo, jak jinak než Budvar a Gambrinus.

Dobrou náladu po celý den udržovalo svým vystoupením několik skupin. Jako
první vystoupila hudební skupina Fascination, s přestávkami na soutěže
následovaly: Fast, Hot Wasserman, Klamy Reklamy. Přibližně v 19.00 nastoupila
na pódium nestárnoucí a skvělá Věra  Špinarová, která v doprovodu své kapely
„Zrno“ resp. orchestru J. Hrocha uvedla publikum do opravdového varu. Těsně
před jejím vystoupením vzlétl horkovzdušný balón BUDVARu na „cestu kolem
světa“.

Vrcholem letošního Majálesu bylo bezesporu vystoupení Rock´n´ roll bandu
Marcela Woodmana, které se zdálo, že nikdy neskončí a nikdo tomu tak ani nechtěl.
Deset mužů v červeném  károvaném saku s tmavými brýlemi na očích, přestože
slunce již nesvítilo, ve stylu rock ´n ´rollové éry předvedlo něco takého, co koleje
ještě nezažily.

Po ukončení programu přijely pro všechny zájemce autobusy, které je zdarma
převezly na Benátky, kde do rána pokračoval hudební program.

Pokud Vás zajímá, jaký bude Majáles roku 2000, kdo bude Králem Majálesu
2000 a jaká bude dívka Majálesu 2000, to Vám zatím neodpovím, ale mohu zaručit,
že se bude na co těšit.

za SUS Milan Stoch

viceprezident

NA VÝBORNOU

mediální partneři

EUROGAS KLADNO, a. s.

JOBJOBJOBJOBJOB-centrum Ostrava-centrum Ostrava-centrum Ostrava-centrum Ostrava-centrum Ostrava

Mostecká uhelná společnost, a. s.Mostecká uhelná společnost, a. s.Mostecká uhelná společnost, a. s.Mostecká uhelná společnost, a. s.Mostecká uhelná společnost, a. s.
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Akademičtí fotbalisté VŠB-TU Ostrava
pod vedením Mgr. Václava Svobody, dosáhli
dalšího významného úspěchu na mezi-
národním kolbišti, když zvítězili na devátých
mezinárodních vysokoškolských hrách ve
francouzském Grenoblu. Turnaj se usku-
tečnil ve dnech 7. – 8. dubna 1999 za účasti
týmů z Francie, Belgie, Nizozemska, Slo-
vinska, Rumunska a České republiky.
V základní skupině ostravští ve třech
zápasech neztratili ani bod při skóre 16 : 0.
V semifinále pak porazili nebezpečné
Rumuny z Aradu 2 : 0, čímž se probojovali
do finále. V závěrečném zápase turnaje tým
VŠB-TUO narazil na domácí Grenoble, které

Na pozvání AZS Politechniky CZESTO-
CHOWA se zúčastnilo reprezentační druž-
stvo VŠB-TUO mezinárodního volej-
balového turnaje žen. Na prvním místě se
umístilo družstvo Czestochowianky hrající
extraligu a druhé skončily reprezentantky
AZS Politechniky, hrající druhou nejvyšší
soutěž v Polsku.

Naše děvčata po dramatickém zápase
porazila akademický reprezentační výběr
Anglie a obsadila pěkné třetí místo. Turnaj
měl skvělou úroveň a musíme poděkovat
organizátorům za pohostinnost a dobrou
přípravu celé akce. Poděkování patří také
rektorovi VŠB-TUO Prof. Ing. Václavu Rou-
bíčkovi, CSc. a Prof. Ing. Pavlu Noskievičo-
vi, CSc., kteří pomohli zabezpečit účast naše-
ho družstva a oba přijeli do Czestochowé na-
še děvčata povzbudit. Doufáme, že toto není
poslední setkání s volejbalem v Polsku, ale
že se podaří navázat oboustranná spolupráce.

PaedDr. Zlatava Jakubšová
KTVS VŠB-TUO

Úspěšná reprezentace VSK VŠB–TU Ostrava

Šampión
z kanoe

Horní řada zleva: Jan Nezmar, Jaroslav Skybík, Radim Jelínek, Martin Pliska, Tomáš Sluka, Jan
Skupeň, Václav Svoboda – trenér
Dolní řada zleva: Robert Frnka, Vít Blažej, Richard Sokol, Radan Grigarčík, Ondřej Jelínek,
Petr Bidzinski

Představujeme vám Petra Čamka (22)
studenta 3. ročníku Ekonomické fakulty
VŠB-TUO. Spolu se svým oddílovým
kolegou Lukášem Novosadem (22) je od roku

po velkém boji dokázal porazit 2 : 0 bran-
kami Sluky a Nezmara. Mužstvo absolvovalo
turnaj pouze ve 12 hráčích v tomto složení:

Brankář: Jan Skupeň (EkF)
Obránci: Martin Pliska (EkF), Radim

Jelínek (EkF), Petr Bidzinski (EkF)
Záložníci: Tomáš Sluka (EkF), Jaroslav

Skybík (FEI), Ondřej Jelínek (FMMI),
Richard Sokol (EkF), Vít Blažej (FS), Robert
Frnka (EkF)

Útočníci: Jan Nezmar (EkF), Radan
Grigarčík (HGF)

Trenér: Mgr. Václav Svoboda

Mgr. Václav Svoboda, KTVS VŠB-TUO

1993 v národním týmu ČR ve sjezdu na
divoké vodě na singl kanoi. Petr Čamek se
jako juniorský reprezentant zúčastnil JMS
1994 v USA, odkud si přivezl stříbrnou
medaili a později JME ve Špindlerově
Mlýně, kde získal medaili bronzovou. Od
roku 1996 se účastní soutěží seniorské
kategorie a v roce 1998 se probojoval v této
kategorii do první desítky. Pokud se týká
soutěží Českého poháru – v roce 1998 se na
prvních příčkách ČP střídala pouze jména
Čamek a Novosad. Ve světovém poháru 1999
na Novém Zélandu Petr Čamek získal
v celkovém pořadí 7. místo (hned za
Lukášem Novosadem).

V květnu 1999 se koná ME ve sjezdu na
divoké vodě a v roce 2000 bude další série
SP zakončena MS ve Francii. Držíme palce!

RNDr. Irena Durdová
KTVS VŠB - TUO

Další úspěch futsalistů VŠB–TU
Ostrava v Evropě
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Za pěkného slunečného počasí se vydal
autobus po trase Vídeň, Graz, Villach,
Padova, Miláno, Torino a v úterý v 11.00
hodin jsme dorazili na italsko-francouzské
hranice. Po 30 minutách další jízdy jsme
zastavili v překrásném městečku Briancon,
abychom protáhli unavená těla. Byli jsme
nadšeni množstvím lyžařských středisek,
které v plném provozu lemovaly v těsné
blízkosti naši cestu. Do našeho
cíle zbývalo posledních 110
km nádhernou přírodou a v
16.00 hodin nás uvítalo
„Srdce francouzských Alp –
Grenobel“. Po 25 hodinách a
1.520 km jsme dorazili do uni-
verzitního centra, kde se nás ujali
francouzští přátelé. Byli jsme sezná-
meni s organizací soutěže a pro-
gramem univerzitních her. Pak ná-
sledoval 24 km přesun do hotelu
Formule. Ve středu 7. 4. 1999 v 9.00
hodin byla ukončena prezentace všech
sportovních delegací (Belgie, Holandsko,
Itálie, Rumunsko, Slovinsko, ČR a několik
francouzských univerzit). Pak jsme měli
možnost 2,5 hodiny k prohlídce města.
Počasí se bohužel velmi zhoršilo a tak jsme
se již těšili,  že po obědě v typické
studentské menze (včetně dlouhé fronty)
budou zahájeny soutěže.

Celkové výsledky naší sportovní vý-
pravy: 2x vítězství, 1x 3. místo, 1x 4. místo
a 1x 9. místo. Vynikajícího úspěchu
dosáhli naši fotbalisté s trenérem Mgr.
Svobodou. V konkurenci osmi družstev
vyhráli zcela suverénně a ve čtyřech
utkáních nedostali ani branku. Druhé
vítězství získal s obrovským náskokem
téměř šesti minut Jirka Žák v běhu na
21,195 km. Přes nepřízeň počasí dosažený
čas jedna hodina dvanáct minut třicet pět
sekund je velmi dobrý. Basketbal po
vítězství ve skupině prohrál v semifinále
s pozdějším vítězem celé soutěže Slo-
vinskem v dramatické koncovce
o 4 body. Beach volejbal žen v konkurenci

12 družstev postoupil do semifinále a
získalo 4. místo. Beach volejbal – muži
nepostoupil do semifinále a v utkáních
o 7. – 12. místo skončil celkově
devátý. Vzhledem k velké
četnosti utkání sou-
těže pro-

bíhaly
dle upravených

pravidel. Například fot-
bal ve skupinách se hrál 2x 20

minut, hráč za žlutou kartu byl vyloučen
na 3 minuty. Basketbal ve skupinách se
hrál 2 x 12 minut a 3 osobní chyby atd.
Soutěže probíhaly v komplexu univer-
zitního města s veškerým vybavením pro
studium ubytování, stravování a pro
4 univerzity o celkovém počtu 50.000
studentů s neuvěřitelným množstvím
sportovišť a sportovních ploch pro aktivní
trávení volného času. Všechny nás zaujala
jednoduchost a účelnost hal. Basketbal se
hrál současně na třech hřištích v jedné
hale, volejbal se uskutečnil doslova ve
veletržní hale, kde na jedné polovině

probíhala výstava nejmodernějších do-
pravních prostředků, v druhé polovině
bylo 8 hřišť na beach volejbal a za nimi
ještě softbalové hřiště s možností automa-
tického nahazovače. Bazén se dal za
pomocí umělé stěny velmi rychle rozdělit
na dvě části pro závodní plavání a výuku.
Doslova jsme byli fascinováni, že studenti
sportovali do pozdních nočních hodin.
Když jsme opouštěli halu, kde probíhalo
slavnostní vyhlášení výsledků se závě-
rečnou diskotékou sportovců (asi ve 23.00
hod.), byla venkovní hřiště za umělého
osvětlení stále ještě plně využívána.

Grenobel – nádherné město se
400.000 obyvateli, překrásnou přírodou
a věhlasným jaderným prů-
myslem je pro naše
s p o r t o v n í
přá-

t e l e
také městem,

kde se v roce 1968
uskutečnily X. zimní OH, kde

frenštátský rodák J. Raška získal
1. zlatou medaili na ZOH ve skoku na
lyžích na středním můstku a ještě přidal
stříbrnou na velkém můstku, kde naši
hokejisté vybojovali stříbrnou medaili a
památné vítězství 5 : 4 se Sovětským
svazem a Hana Mašková získala bron-
zovou medaili v krasobruslení. Také pro
nás zůstane Grenobel trvalou vzpomínkou
na zdařilé IX. Evropské univerzitní hry
s úspěšnou reprezentací naší VŠB-TUO na
poli sportovním i společenském.

Děkujeme vedení školy za podporu, které
se tělovýchově a sportu na VŠB-TUO
dostává a bez které bychom nemohli
uskutečnit ani tuto historicky významnou
akci.

Úspěšná reprezentace sportovců VŠB–TU Ostrava
Na základě kontaktů našich lyžařů – běžců s francouzskými

kolegy byl náš vysokoškolský klub pozván na
IX. univerzitní hry 7. – 8. 4. 1999 ve francouzském

Grenoblu. Skladba sportů, které byly na programu,
se jevila pro naše oddíly optimisticky a tak po
zvážení vedení vysokoškolského sportu a vedení
KTVS bylo rozhodnuto, že historicky 1. společný
zájezd více sportovních odvětví není snem, ale
reálnou skutečností. O velikonočním pondělí
v 15.00 hodin tak nastoupila 38 členná sportovní

výprava (fotbal – 12 členů s trenérem Svobodou,
basketbal – 10 s trenérkou Černou, beach volejbal

– 5 žen s trenérkou Jakubšovou, beach volejbal –
muži – 5 s trenérem Málkem, J. Žák pro individuální

disciplínu – půlmaratón na 21,195 km a vedoucí výpravy
Hrab) do autobusu.

PaedDr. Aleš Hrab
Katedra tělesné výchovy a sportu VŠB-TUO
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V posledních březnových dnech se
konala na Vysoké škole ekonomické již
tradiční mezinárodní konference
Teoretické a praktické aspekty ve-
řejných financí. Jedná se o největší
akci tohoto druhu v České republice.
Při letošním V. ročníku konference
také proběhla podruhé studentská
soutěž o nejlepší práci v sekcích
Aktuální problémy zdanění a Veřejné
rozpočty. Poprvé se soutěže zúčastnil
i student z Ekonomické fakulty VŠB-
TUO a počínal si stylem: „veni-vidi-
vici!“, kdy s převahou zvítězil. Jedná
se o posluchače 5. ročníku oboru Fi-
nance  Petra HALADU, který soutěžil

Ve svých Základech ekonomie
nenabízejí jen běžná vysokoškolská
skripta potřebná pro úspěšnou přípravu
ke zkoušce, ale přinášejí velmi kulti-
vovaně napsaný text, který poskytuje
studentům, ale i dalším čtenářům
odpověď na řadu otázek, se kterými se
setkávají v každodenním životě. Činí
tak poutavou formou, díky níž se tento
titul čte a studuje stejně dobře jako
kvalitní beletrie. Je o to cennější, že
autoři toho dosáhli, aniž by tak učinili
na úkor zachování vysoké odbornosti
a přesnosti.

Základy ekonomie jsou určeny zej-
ména studentům všech neekono-
mických oborů, a to nejen na tech-
nických fakultách, ale i na jiných
společenskovědních oborech fakult
univerzitního typu. Autoři vycházejí ze
skutečnosti, že ekonomie dnes již není
zdaleka jen záležitostí ekonomů, ale
umožňuje každému orientovat se při
řešení problémů ekonomické povahy
ve všech oblastech lidské činnosti.

Předkládaná skripta jsou členěna do
čtyř oddílů.

V části A respektují potřebu seznámit
své čtenáře se základními pojmy
ekonomie, jejím vznikem a vývojem
coby vědní disciplíny a s fenoménem
trhu, včetně sil jež na něm působí.

Část B se zabývá mikroekonomií,
která studuje chování jednotlivých
ekonomických jednotek, z nichž se
skládá národní hospodářství, a ana-
lyzuje všechny dílčí trhy.

Část C je zasvěcena makroekonomii,
která se soustřeďuje na chování celých
ekonomik, analyzuje takové jevy, jako
je ekonomický růst, inflace a neza-
městnanost a ukazuje na možnosti
hospodářské politiky při jejich
ovlivňování.

V části D je věnována pozornost
mezinárodním aspektům ekono-
mických procesů - mezinárodnímu
obchodu, mezinárodním financím a
také mezinárodní ekonomické in-

tegraci. Až potud je struktura této
publikace obdobná jako u řady jiných
titulů.

Významným obohacením je poslední
část E. Ta je nazvána Úvod do eko-
nomie domácností a autoři v ní od-
straňují „bílá místa“ v mikroekonomii
tím, že připomínají smysl úvah
o ekonomické problematice domác-
nosti, resp. rodiny, tedy nejzákladnější
společenské struktury. Zdůrazňují fakt,
že hospodaření domácností je důle-
žitou, nikoli jedinou složkou života
rodiny. Varují před hrozbou redukce

s prací „Teoretický návrh optimálního
daňového systému“.

Vítězství bylo odměněno finanční
částkou a práce bude publikována
v Bulletinu Komory daňových poradců
ČR. Kladem pro Petra byla určitě
i možnost obhájit svoji práci před
nejvýznamnějšími odborníky z řad
daňových teoretiků i praktiků, což pro
něj bude nepochybně přínosem při
SZZ.

Je nutno také poděkovat vedení EkF,
že formou mimořádného stipendia
umožnilo účast studenta na soutěži.

Doc. Ing. Jan Široký, CSc.
Katedra ekonomie EkF VŠB - TUO

Ekonomie i pro neekonomy
nový titul skript, která určitě nezklamou

životních hodnot na peníze a konzumní
styl života. Je sympatické, že se nám
tohoto poznání  dostává od renomova-
ných ekonomů, kteří v ekonomickém
chování vidí jen jeden z důležitých
předpokladů pro naplnění mnoho-
vrstevného života. Zejména tato
závěrečná část tak vyznívá daleko
šířeji, než bychom od skript z ekono-
mie očekávali. Přispívá totiž k výchově
studentů a k jejich lepší orientaci ve
skutečných životních hodnotách.

Jsem přesvědčen, že pořízení tohoto
titulu přinese každému čtenáři ne-
zanedbatelné intelektuální obohacení.

Ing. Boris Navrátil, CSc.
Katedra národohospodářská EkF

VŠB-TUO

Studentům se dostává do rukou nový a nadmíru potřebný titul z pera
pracovníků Katedry ekonomie Ekonomické fakulty VŠB - Technické
univerzity Ostrava pod vedením Prof. Ing. Václava Jurečky, CSc.

VŠB-TUO THEATRE COMPANYVŠB-TUO THEATRE COMPANYVŠB-TUO THEATRE COMPANYVŠB-TUO THEATRE COMPANYVŠB-TUO THEATRE COMPANY

PRESENTSPRESENTSPRESENTSPRESENTSPRESENTS

CLAMOROUS VOICES AN ENGLISH THEATRECLAMOROUS VOICES AN ENGLISH THEATRECLAMOROUS VOICES AN ENGLISH THEATRECLAMOROUS VOICES AN ENGLISH THEATRECLAMOROUS VOICES AN ENGLISH THEATRE

PERFORMANCE OF SHAKESPERIAN EXTRACTS

DIRECTOR: CLAIRE DONOHOE

HRAJÍ: STUDENTI VŠB-TU OSTRAVA

PREMIÉRA: THURSDAY 20th MAY, 1999

2nd PERFORMANCE: TUESDAY 25th MAY, 1999

KOMORNÍ SCÉNA ARÉNA v 18,30 h

VSTUPNÉ 30 Kè

Zvítězil student z Ostravy



INFORMÁTOR 19

O informace o možnostech darovat
životodárnou tekutinu – krev jsem
požádal pracovnici Krevního centra
v Ostravě–Porubě, paní Ing. Danielu
Jarošovou.

Krevní centrum v Ostravě – Porubě
najdete v areálu Fakultní nemocnice
s poliklinikou na Tř. 17. listopadu.
Krev se odebírá denně v pracovních
dnech v době od 700 do 1500, v úterý
od 700 do 1630 hod.

Ročně do Krevního centra přichází
více než 30 000 dárců krve, plazmy a
krevních destiček. Přijít mohou všichni
zdraví jedinci od 18 do 65 let. Krev
lze odebrat 4krát za rok bez jaké-
hokoliv ohrožení zdraví dárce. Přijít
mohou dárci všech krevních skupin,
obzvláště vítány jsou krevní skupiny
negativní. Pokud se nový dárce roz-
hodne k odběru, může samozřejmě
ráno jíst, ale netučná jídla, hlavně je

Darujme krev…

MÁTE ZÁJEM
o mobilní telefon

BEZ DLOUHÉHO ČEKÁNÍ

NECHCETE PLATIT 3.675 Kč
za aktivaci

TOUŽÍTE UŠETŘIT 2.625 Kč?
Jak na to, vám ochotně poradí na INFOCENTRU SUS
každý den mezi 8. a 12. hodinou,
příp. na telefonu 069/699 62 01 ve stejnou dobu.

UŽ JE TO TADY! Krevní centrum FNsP
Ostrava–Poruba:

KRITICKÝ NEDOSTATEKKRITICKÝ NEDOSTATEKKRITICKÝ NEDOSTATEKKRITICKÝ NEDOSTATEKKRITICKÝ NEDOSTATEK
KRVEKRVEKRVEKRVEKRVE

jedná se hlavně
o všechny krevní skupiny
RH faktor negativní,
vděční však budeme

za všechny dárce krve,
kteří přijdou co nejdříve.

Krevní centrum
Informace:

Tel.: 069/698 44 11
Stavovská unie studentů

(B207), tel.: 4469

potřeba vypít více tekutin. V průměru
se jednomu dárci odebírá 450 ml krve,
doba odběru není delší než 10 minut.

K lepší motivaci čestných dárců z řad
studentů VŠB – TU Ostrava významně
přispívá Fakulta elektrotechniky a
informatiky, která z rozpočtu vy-
čleňuje částku 20 000 Kč ročně na
mimořádná stipendia pro studenty,
kteří darovali krev. V loňském roce
byla tato částka rozdělena mezi
25 studentů. Příkladem jdou nám všem
i zaměstnanci VŠB–TUO, v letošním
roce byl pracovník FEI pan Miroslav
Kostelný vyznamenán bronzovou
medailí Prof. MUDr. J. Jánského.

Milan Stoch
viceprezident SUS

NABÍZÍ OKAMŽITÉ ŘEŠENÍ NEDOSTATKU PRACOVNÍCH SIL V OBDOBÍ

NÁRAZOVÝCH ZAKÁZEK A SEZONNÍCH PRACÍ

ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNÍKŮ
VČETNĚ DOPRAVY, STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ

POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍKŮ

PRO PŘÍPAD PRACOVNÍHO ÚRAZU

NÁSTUP PRACOVNÍKŮ
VE STANOVENÉM OBDOBÍ

ZPRACOVÁNÍ A VÝPLATA MEZD

KONTAKTY

wwwwwwwwwwwwwww.kappa.cz.kappa.cz.kappa.cz.kappa.cz.kappa.cz

Praha: 02-691 31 31 • Plzeň: 019-722 54 08 • Hr. Králové: 049-521 03 35
Č. Budějovice: 038-77 04 90 • Liberec: 048-535 52 58 • Ostrava: 069-699 62 90

Olomouc: 068-522 50 07 • Brno: 05-78 97 54 • Zlín: 067-758 32 19
Pardubice: 040-643 00 30

„Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je
projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík
nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naši společnosti“.
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ŽDB a.s.
Dostali jste tedy pozvánku na pohovor.

Ještě než zaklepete na dveře, za nimiž
sedí konkurzní komise, musíte vyřešit
pár klíčových přípravných záležitostí.

Vzhled

Přiměřeně okolnostem. A čím méně
okolností znáte, tím blíže neutrálnímu
decentnímu středu. Abyste ke konci
pohovoru v očích komise vybočili co
nejvíce směrem vzhůru (k dobrému), je
třeba při prvním dojmu vybočovat
z klasické neutrální představy co nej-
méně. Je to paradox jen zdánlivý.
Spalovací motor dosáhne maxima své
efektivnosti (nejvyšší krouticí moment)
nikoli v extrémních otáčkách, ale
v otáčkách blízko „zlatému středu“.

Musíte-li absolvovat  do sídla firmy
dlouhou cestu, proveďte příslušná
opatření, abyste nepůsobili zmačkaně,
upoceně, schváceně.

Pohoda

Přiměřeně dobře se najíst a napít,
vyspat, odpočinout si, nabudit se
nějakou melodií, četbou, lehkým spor-
tem – zkrátka vyladit formu, to může být
někdy rozhodujícím jazýčkem na vahách
vašeho úspěchu.

Bezprostředně po vstupu do
dveří

• Usmějte se. Vsugerujte si,že členové
komise jsou vaší přátelé. Dávají vám
přece šanci.

• První věty vyslovujte hlasitě a zře-
telně. Přejeďte pohledem všechny
členy komise tak, aby všichni měli
pocit,že jste jim aspoň na okamžik
pohlédl do očí.

• Stůjte při tom rovně, vzpřímeně.
Vyzařujte pohodu.

• Většinou není špatné prohodit jednu
až dvě všeobecné věty – o počasí,
o něčem zajímavém v okolí či
v místnosti. Nic konfliktního, nic
hlubokomyslného, rozhodně nic, čím
byste dávali najevo, jak jste skvělí. Ne
více než dvě věty!

• Většinou překvapivě dobře působí,
když se velmi zřetelně (a pomaleji než
jste byli zvyklí) představíte. Na-
příklad: „Já jsem Jan Horák. Rád vás
poznávám a těší mě, že jste mě
pozvali.“

• Na nabídku posazení se nebo nápoje
nereagujte přepjatým zdráháním se.

Co nejstručněji s úsměvem přijměte,
příjemně poděkujte.

• Buďte uvolnění a nenucení.

• Prvním dotazům naslouchejte velmi
pozorně. Při jakékoliv nejasnosti
zopakujte dotaz člena komise svými
slovy a zeptejte se ho, zda mu dobře
rozumíte.

• Zůstávejte ve zrakovém kontaktu.
Zrakem a celým držením těla dávejte
najevo koncentrovaný zájem. O firmu,
tj. zde o členy komise, kteří jí re-
prezentují.

Konkurzní pohovor z hlediska
psychologie

U konkurzního pohovoru také platí
všechny obecné zásady mezilidské
komunikace. Platí, že vás vyberou (třeba
jediného z mnoha) ne pro vaše krásné
oči (to jen někdy), ne pro vaše nejlepší
vědomosti a schopnosti (to také jen
někdy), ne pro nejvyšší úplatek komisi
(to také jen někdy), ale proto, že si to
komise nejvíce přeje. To vždy.

Dejme tomu, že konkurzu se zúčastní
deset povolaných, a jen jeden se může
stát vyvoleným. Dejme tomu,že devět
účastníků, nepoučených, hovoří neustále
o sobě. Jak oni jsou dobří, jak oni se o
daný obor odjakživa zajímali, jak jim na
přijetí hrozně záleží, jaké oni mají
známosti a styky. Každou větu začnou
slůvkem „já“, každou větu skončí
slůvkem „já“.

Desátý zapomene, že v místnosti je
jeho maličkost, a cele se soustředí na
členy komise a jejich potřeby. Dokládá,
proč je jejich nadřízení pochválí nejvíce,
když vyberou právě jeho. Uvědomuje si,
že s jeho přijímáním i přijetím jsou pro
komisi spojeny určité náklady a rizika.
Uvažuje spolu s nimi, jak náklady snížit
nebo vyvážit většími výnosy jinde. Jak
rizika minimalizovat.

Koho asi vyberou?

Bu�te stejní jako firma, bu�te
z jejího těsta

Snažte se získat co nejvíce informací
týkajících se filozofie dané firmy. Týká
se to stylu uvažování, žebříčku hodnot,
vzorů chování, typických sympatií či
antipatií vůči něčemu. Týká se to i
oblečení a vůbec image.

jaz

Úspěšný konkurz  (II. díl)
Nabízíme šanci všem

schopným absolven-
tům VŠB-TUO tech-
nických oborů Fakulty
strojní a Fakulty me-

talurgie a materiálového inženýrství
pracovat ve funkcích na technických a
obchodních úsecích závodů válcovna
a ocelárna, železniční dvojkolí, drá-
tovny a topenářská technika Viadrus.

Všechny, kteří splní výběrová kritéria,
zařadíme do našeho systému nástupní
praxe, kde se budou připravovat na
konkrétní funkce. O tom, jestli bude
mít naše spolupráce dlouhodobý
charakter, pak rozhodnete vy sami.

Chceme výsledky a zájem - nabízíme
perspektivní práci.

Současně se obracíme na studenty
4. ročníků těchto fakult a oborů,
kterým nabízíme spolupráci v průběhu
studia s perspektivou dalšího uplat-
nění.

Očekáváme:
- výborný studijní prospěch
- znalost anglického nebo německého

jazyka
- připravenost k nadstandardnímu

nasazení a dalšímu vzdělávání

Pokud cítíte, že splňujete tato zá-
kladní kritéria a máte zájem dozvědět
se o této příležitosti více, kontaktujte
nás na tel čísle: 608 2361, PhDr.
Vladimír Baslík.

Adresa: ŽDB a.s., Bohumín
             Personální odbor
             Bezručova 300
             735 93  Bohumín

Soutěž SME, a.s.:
Správná odpověď na minulou sou-

těžní otázku byla: Novým propa-
gačním předmětem SME, a.s., se

kterým přišla na Kontakt,
je energetická směs.

Vylosováni byli
a ceny dostanou tito

výherci: D. Benýšek,
K. Krejčí a J. Želasko.

Otázky studentů
týkající se SME,
a.s., budou zod-
povězeny v pří-

štím čísle.
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Pro mimoostravské zájemce zde zajistí-
me ubytování za zvýhodněných podmínek.
Všichni účastníci kurzu se mohou zároveň
stravovat během celého dne v menze.

Co vás čeká? Tři dvouhodinovky výcviku
denně, nové užitečné kontakty (loni se
účastnili mladí lidé ze 4 zemí). Některá
z témat jsou kryta ochrannou známkou
patentového úřadu. Bohaté sportovní a
společenské vyžití (v areálu minigolf,
billiard club, hřiště a kurty na míčové hry
a tenis, v blízkosti největší koupaliště ve
střední Evropě, řada krásných letních
restaurací pro neformální posezení …).

1. a 2. den: ®Emotion management.
Zvládání stresu (strach, smutek, vztek).
Důraz na zvládání negativních emocí typu
vztek (agrese, povýšenost, arogantní
hloupost, přehnaná asertivita …) u sebe i
u druhých. EQ (emoční kvocient) …

3. den: Práce s informacemi. Metoda
dvojchytrého čtení, NEANA, mapování
mysli a jejich kombinace. Synergické
skupinové studium. Metoda klíčových
slov. Utvoření si vlastního názoru z pro-
tichůdných informací. Umění číst mezi
řádky. Racionální jádro kontra pragma-
tické pozlátko reklamních informací.
Informační hygiena, umění relaxovat a
vypnout. Time management Rychlo-
studium angličtiny …

4. den:  Mimoslovní komunikace.
Odtajnění tajné řeči těla. Celkové pohyby
(kinezika), zaujímání vzdáleností (proxe-
mika), postoje (posturologie), pohyby paží
(gestika), obličejové svaly (mimika), oči
a pohledy (vizika), doteky (haptika). Jak
rozpoznat lež. Získání poziční převahy při
jednání. Rozdíly mužského a ženského
světa a jejich využití k lepšímu vycházení
s opačným pohlavím.

5. den: Řečnické triky a protitriky. Jak
přesvědčit druhé, taktní kritika, obrana
proti kritice oprávněné a neoprávněné,
zkracování zdlouhavých porad aj. Řeč-
nické zásady správné diskuse, chyby,
protitriky. Praktický nácvik.

Cena kurzu je pro:
• studenty 240 Kč/den,
• pedagogy a zaměstnance VŠB-TUO

360 Kč/den,
• ostatní zájemce 480 Kč/den.

Za obdobné kurzy, které provádějí
zahraniční firmy, zaplatí zájemci až
desetinásobky uvedených cen.

Chcete–li se LSDG zúčastnit, nebo
potřebujete více informací, navštivte nás
v  kanceláři INFOCENTRA SUS na
kolejích (E320) mezi 8. a 12. hod. Nebo
volejte ve stejnou dobu na tel. číslo 069/
699 62 01, příp. nonstop: 069/699 63 75
(zde nám nechejte vzkaz a my vás budeme
zpětně kontaktovat) nejpozději však do 29. 6.

Ing. Roman Kozel
prezident INFOCENTRA SUS

Dne 21. 5. 1999 se na půdě VŠB-TU Ostrava uskutečnila další ze série
vystoupení skvělého řečníka Ing. Davida Grubera na téma „Jak uspět u
zkoušky a u konkurzu“. Asi čtyři desítky studentů si našly čas i v pozdějších
odpoledních hodinách a odměnou jim bylo získání zajímavých a především
(obzvláště nyní v předzkouškovém období) velmi užitečných a snadno
použitelných poznatků.

mavé je, že zatímco např. ve Spojených
státech mají lidé při ucházení se
o práci tendenci se ve většině případů
přeceňovat, v naší zemi je skutečnost
přesně opačná a lidé se až neuvěřitelně
podceňují.

Dále se Ing. Gruber zabýval i problémy
„z druhé strany barikády“ – např. jak
poznat, že uchazeč mluví pravdivě a že
jeho činy budou odpovídat jeho slovům u
konkurzu.

Jak sám přednášející hned na začátku
zdůraznil, s naprostou většinou dopo-
ručení a závěrů Ing. Davida Grubera se dá
polemizovat, dají se uvádět protiargu-
menty příp. nemusíme souhlasit vůbec,
nicméně skutečností zůstává a David to
doložil příklady jak z vlastní zkušenosti
tak i ze zkušeností svých přátel, že ve
spoustě případů to prostě vyjde. jk

I když někdo může namítnout, že nic
nemůže nahradit usilovné studium před-
nášek a skript a že to je rozhodujícím
faktorem, který určí výslednou známku
u zkoušky, jedná se o pravdu pouze
částečnou. V realitě často o výsledku
spolurozhodují i jiné faktory než jen
faktické znalosti. Proto byly v úvodu
vysvětleny některé psychologické aspekty

zkoušení, účastníci se společně snažili
vysvětlit, jak je možné, že někdy se stačí
učit méně a dosáhnout lepších výsledků,
než když se učíme příliš dlouho, předávaly
se vlastní zkušenosti, například zda-li je
lepší jít na zkoušku na začátku zkouško-
vého období nebo spíše ke konci, bylo
upozorněno na některé typy ješitných
zkoušejících, kteří si vždy potrpí na

posílení jejich vlastní
důležitosti a byl zde
dokonce i naznačen
jeden z možných způ-
sobů, jak uspět u vy-
hlášeného učitele „kru-
ťase“.

V druhé části se
mohli návštěvníci doz-
vědět něco více o kon-
kurzech: jak odpovídat
na některé záludné
otázky, jak zapůsobit
na komisi apod. Zají-

LSD je droga, LSDG taky!
(LSDG = Léto s Davidem Gruberem)

INFOCENTRUM SUS ve spolupráci s Ing. Davidem Gruberem připravilo
pro všechny zájemce o sebevzdělávání pětidenní pobyt koncem července
(26.-30. července 1999) v idylickém prostředí areálu Kolejí a menz VŠB-TUO
v Porubě.

Už víme, jak na to…
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NÁŠ TIP
Kam do divadla v květnu a červnu

Kino

Promítáme v sále nad starou menzou.
Začátky představení v 17.30 a 20 hod.
Vstupné 30-40,- Kč.
Vstupenky prodáváme od 17.15 a 19.30 hod.
v šatně, v přízemí staré menzy.

25. 5. v 16.30 a 20.00 hodin
Tenká červená linie

Námořní pěchota útočí. Mají jen jedinou
šanci! Jít vpřed, dojít až na konec - nebo
zemřít... Kolik mužů je nutné obětovat pro
ostrov jménem Guadalcanal? Válečná rapsodie
reaktivovaného veterána Terrence Malicka,

který znovu rozpoutal válku v Tichomoří.

26. 5. Gummo
Čtrnáctiletý Solomon žije jen se svojí

podivnou matkou v domě, kde již léta nikdo
neuklízel. Otec jeho nejlepšího přítele
Tummlera je zase alkoholik. K nejoblíbenější
zábavě obou kluků patří chytání a zabíjení
potulných koček. Ty někdy vymění u

Georg Friedrich Händel: XERXES

Domestikovaného anglického skladatele
německého původu, Georga Friedricha
Händela natolik proslavilo jeho pozdní
oratorní dílo Mesiáš, že bezmála zastínilo
jeho operní tvorbu a také fakt, že „vážný“
Händel dokonce inklinoval ke komickým
operám. Jedním z důkazů je jeho rokoková
opera buffa Xerxes. Hrdinou je proslulý
perský král a vojevůdce Xerxes, podmanitel
starověkého Řecka, který se však v jejich
příběhu neocitá na poli válečném, ale
milostném, v příběhu plném lásky i žárli-
vosti. Mocný, ale zamilovaný král je v zajetí
krásných žen: zatímco touží po jedné, ocitá
se v náruči jiné... Poprvé v Ostravě na-
studovali tuto půvabnou operu režisér Luděk
Golat a dirigent Jan Šrubař a NDM ji uvádí
na scéně Domu kultury Vítkovic.

Jacques Offenbach: BANDITÉ

I když v životě to bývá obvykle jinak,
příběhy o napravených hříšnících se těší
velké oblibě, a to jak v literatuře, tak v
divadle. Klasik francouzské operety, Jacques
Offenbach, napsal na toto téma dokonce
velmi oblíbenou operetu. Hlavním hrdinou
je zloděj a bandita Falascappa, který se za
své „řemeslo“ nejen nestydí, ale dokonce se
jím i rád chlubí. Kupodivu ho za všechny
prohřešky proti zákonu nečeká šibenice, ale
díky úspěšné převýchově (zkuste pánové
hádat, kdo za ní asi stojí...?) zasloužená

odměna. V jaké podobě, na to si budete muset
počkat až do premiéry 19. června v Divadle
Jiřího Myrona.

Isaac Bashevis Singer: HLUPÁK GIMPL

Isaac Bashevis Singer pocházel z Polska,
za své literární dílo získal Nobelovu cenu a
patří dnes k nejslavnějším židovským
autorům 20. století. Svým vypravěčským
uměním dovedl zprostředkovat čtenářům své
nepřeberné zážitky z mládí, jeho knihy jsou
plné lidských osudů, ale i osobitého
židovského humoru a ironie. Jeho Gimpl
míval odmalička sedm jmen: trouba, osel,
hňup, blbec, poleno, ťululum, hlupák.To
poslední mu zůstalo a nikdo mu už neřekl
jinak. Proč? Důvěřoval lidem a ti si z něj
udělali obětního beránka pro své žertíky.
Trápili ho celý život, ale nakonec se Gimpl
za všechna příkoří pomstil. Jak? I na tuto
otázku vám odpoví až premiéra inscenace
Hlupák Gimpl v sobotu 26. června, kterou
s činoherním souborem NDM nastudoval
režisér Janusz Klimsza na scéně Domu
kultury Vítkovic.

Národní divadlo moravskoslezské za-
hájilo prodej předplatného na divadelní
sezónu 1999/2000, na kterou připravilo
17 premiérových titulů.  Využijete-li abo-
nentních studentských výhod, můžete
získat na jedné vstupence až 70 % slevu a
k tomu navíc předplatitelský servis
(zasílání divadelního Zpravodaje
s informacemi o aktuálním programu a
zajímavostech spojených s děním v NDM,
abonentské slevy v divadelním klubu
Divadla Jiřího Myrona a další výhody).
A kromě toho budete mít jistotu, že Vás
nikdy nezaskočí zavřená divadelní po-
kladna s nápisem: VYPRODÁNO.

Blíží se konec semestru a po zkouškovém
už přijdou zasloužené prázdniny!

Ještě před tím vás však seznámíme s vý-
herci minulé soutěže a dnešními soutěžními
otázkami.

Rekapitulace otázek a odpovědí z minulého
čísla:

1. Generální ředitel Třineckých železáren se
jmenuje Ing. Jiří Ciencala, CSc.

2. Prezentační den ŽDB a.s. proběhl
10. března 1999

3. Poslední opera Carla Maria von Webera
se jmenuje Oberon

A kdo vyhrál?
1. cena: dárky od společnosti Třinecké

železárny – Magda Ptáčková
2. cena: lístky do NDM – Marian Razima
3. cena: dárek od společnosti P&G – Slávka

Čubanová
4. cena: taška s reklamním oblečením spo-

lečnosti JOB - centrum Ostrava –
sl. Šenkyříková

5. cena: lístky do kina Průvan – Kateřina
Dvořáková

6. cena: tričko s logem fakulty (univerzity)
dle vlastního výběru – Petr Špiller

Pro výhry si choďte do 8.6.1999, jinak
propadnou, což by byla jistě škoda.

Pokud i vy chcete mít šanci příště vyhrát,
odpovězte na naše dnešní 3 soutěžní otázky :

1. Ve kterém roce se ŽDB a.s. stala členem
EFQM?

2. Jakou mimořádnou nabídku připravila
pro studenty VŠ hl. pobočka ČSOB, a.s.
v Ostravě?

3. Kolik dnů bude trvat LSDG?

Své správné odpovědi noste na
INFOCENTRUM SUS, resp. do obchodů
SUS a nebo je vhazujte do schránek, které
jsou umístěny na kolejích s označením:

INFORMÁTOR

INFOCENTRUM

- nejpozději však do 9.6.1999.Jména
výherců budou vyvěšena ve vitrínkách
s INFORMÁTOREM.

Kdo věnuje ceny do soutěže tentokrát?

JOB - centrum Ostrava

Stavovská unie studentů VŠB-TUO

-rAk-

Soutěž o ceny

černošského obchodníka za láhev lepidla,
kterým se pak zfetují. Dot a Helen jsou dvě
mladé, na blond odbarvené sestry, které
většinou nevědí, jak zabít čas. Lepící páskou
si přelepují prsní bradavky, aby se jim zvětšily,
a neustále koupou svou černou kočku, až jim

jednou uteče …

1. 6. Zamilovaný Shakespeare
Tvůrčí krize si nevybírá a v létě roku 1593

sedla i na Williama Shakespeara. Práce na
dramatu „Romeo a Ethel, dcera pirátova“ drhne
a inspirace se žalostně nedostává. Pak ale do
Willova života vstoupí krásná Viola a rázem je
všechno - inspirace, hra i půvabná milostná

romance...

2. 6. Láska přes Internet
Tom Hanks a Meg Ryanová se seznámí a

zamilují prostřednictvím Internetu, ale netuší,
že se znají i ve skutečném životě. Romantická

komedie Nory Ephronové

8.-9. 6. Návrat idiota
T. Vilhelmová miluje J. Langmajera. On

miluje A. Geislerovou. Ona  miluje J.
Macháčka. P. Liška miluje všechny. Kdo miluje

P. Lišku? Komedie Saši Gedeona.

Kino
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London 5 760 Kč
Barcelona 7 700 Kč

Oslo 7 880 Kč

svět cestování pro studenty, učitele a mládež

ŠOKUJÍCÍ LETNÍ CENY ZPÁTEČNÍCH LETENEK
pro všechny držitele mezinárodních karet ISIC, ITIC a GO 25

…a stovky dalších destinací… (ceny jsou uvedeny bez letištních poplatků)

Denisova 2, Ostrava 1
(naproti obchodnímu domu Ostravica)

Letenky a karty si můžete vyzvednout na adrese:

New York 10 350 Kč

Tel Aviv 9 400 Kč
Amsterdam 6 000 Kč

Toronto 11 180 Kč

Manchester 7 770 Kč
Dublin 7 590 Kč

…….......

……...

……............

……....

……

…….........

…….

……......

……

Dne 3. 5. 1999 byla ve vstupní hale budovy rektorátu VŠB-TU
Ostrava odhalena busta Georgia Agricoly. Německý lékař, který
je nazýván otcem mineralogie a zakladatelem hornických a
hutnických věd, působil v 16. století v Jáchymově, kde má naše
škola své kořeny. Georgius Agricola je autorem dvanácti knih
z oborů hutnictví a hornictví, které se staly základem montánních
věd.

Od roku 1994 uděluje vedení VŠB – TUO zlatou medaili
Georgia Agricoly za zásluhy ve vědě, pedagogice a mezinárodní
spolupráci.

Odhalení busty
Georgia Agricoly

Těšíme se na Vás osobně nebo na telefonech: 611 53 24, 611 53 26



Fuxové jdou skákat

Starosta města Příbrami p. Josef Vacek mezi nóblfuxy

Čestný skok zahraničního semestra Ing. Milana Urbánka
z Baňskoštiavnicko-Hodrušského spolku.

Smečka

Průvod fuxů před ředitelstvím Rudných dolů Příbram, s. p.
– v popředí p. Ing. Koloman Iványi, ředitel

Průvod fuxů při hledání nadlišáka před skokem přes kůži




