
SPOLEČNÁ VEČEŘE ZAMĚSTNANCů
OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

26. 9. 2017
Trojhalí Karolina



17.00 /  Otevření zastřešeného náměstí Trojhalí 

18.00 / Hudební vystoupení studentů Ostravské univerzity

18.15 /  Slavnostní zahájení společné večeře, 
proslov rektora Jana Laty a přípitek

18.30 /  Večeře

19.45 / Hudební vystoupení studentů Ostravské univerzity

20.00 /  Slack Show – dechberoucí akrobatická show

20.20 /  Zdravé dortíky s kávOU

21.00 /  Večírek...

━  O CO JDE
Večeře zaměstnanců Ostravské univerzity se poprvé konala v roce 2016 při 
příležitosti 25. výročí založení Ostravské univerzity. Pro úspěch, který akce skli-
dila, se zařadila mezi pravidelné události Ostravské univerzity. Jde o zpočátku 
slavnostní setkání zaměstnanců u dobrého jídla a pití, které se plynule mění 
v neformální večírek, ve kterém si každý najde svůj prostor – ať už na baru, 
v chill zóně nebo aktivněji v některé z aktivit doprovodného programu. 

━  PROČ SPOLEČNĚ POVEČEŘET
Univerzita má přes tisíc zaměstnanců, kteří napříč všemi fakultami, ústavy 
a centry nemají tolik příležitostí se setkat a seznámit. A to je škoda, neboť 
i mezi zdánlivě nesourodými obory nebo pozicemi mohou vznikat nečekané 
průniky, které mohou vést k navázání nových vztahů – ať už těch pracovních 
nebo přátelských. Cílem této akce je tedy dát všem zaměstnancům Ostravské 
univerzity příležitost se setkat, seznámit se a umožnit tak v budoucnu příjemnější 
a osobnější způsob komunikace. Zároveň je tato akce poděkováním vedení 
univerzity všem zaměstnancům za jejich práci v uplynulém akademickém roce. 

━  CO BUDE ZDARMA
Kromě symbolického registračního poplatku 25 korun neplatíte nic – univerzita 
vás zve na přípitek i večeři a po celý večer pro vás bude na čepu zdarma 
IQač – oficiální pivo studentů Ostravské univerzity, které potěší každého 
milovníka kvalitního piva minipivovarského rázu (IQač pro nás vaří místní 
Qásek – Pivovarský dům Ostrava). IQač je doslova nabitý ginkgo bilobou, 
která má prokazatelně příznivé účinky na funkci mozku – tedy ideální pivo 
na vytížený začátek akademického roku. Pokud si budete chtít dopřát něco 
tvrdšího nebo naopak nealkoholického, na barech bude vše za vstřícné ceny. 
Milovníci vína pak ocení kvalitní výběr vinařství Mikrosvín, které se již předsta-
vilo na Reprezentačním plese Ostravské univerzity. 



 ━  JAK SE PŘIHLÁSIT
Registrace je možná online v Portálu OU – Konferenční události – Večeře 
pro zaměstnance OU nebo na děkanátech všech fakult u sekretářek děkana:

 FU: Hana Koudelná, 
 FSS: Monika Zielonková, 
 FF: Jana Bolková, Nela Parmová,
 PřF: Lucie Žárníková, 
 PdF: Michaela Zmrzlíková, 
 LF: Helena Vávrová, 
 Fakultní nemocnice Ostrava: Taťána Rambouská. 

Registrace je možná až do 19. 9. 2017. Při registraci uhraďte symbolický 
poplatek 25 Kč, který pomůže akci částečně financovat. 

━  CO NA SEBE
Večeře zaměstnanců je nevšední událost, která se koná jen jednou za rok, 
avšak budeme rádi, když se při ní budete cítit pohodlně, neboť její druhá část 
se odehrává ve více uvolněném duchu. Proto, stejně jako loni, volíme Smart 
Casual dress code, který vám umožňuje hodit se do gala a zároveň zůstat 
„ve své kůži“. 

━  CO SE BUDE DÍT
Nastolená elegantní atmosféra celé události přímo vybízí k elegantním  
zážitkům. Proto jsme pro vás připravili i doprovodný program, ve kterém  
si budete kupříkladu moci vyzkoušet to, co většina z nás zná jen z filmů. Vaše 
sázky, prosím… Ano, na místě bude mobilní casino s profesionálním krupiérem! 

A v duchu elegance se ponese také vystoupení, při kterém se tají dech. Čeká 
vás Slack Show v podání mistrů na slovo vzatých: Lukáše a Michala, dvou 
suverénních hvězd loňského ročníku televizní show Česko Slovensko má talent. 

━  LOSOVÁNÍ MÍST K SEZENÍ
Ano, opravdu stojíme o to, abyste se poznali navzájem, aby si u večeře mohl 
popovídat docent s referentem, správce budovy s odborným asistentem 
nebo třeba IT pracovník s děkanem. Losování místa se není třeba děsit, toto 
místo platí pouze po dobu večeře, abyste opravdu získali příležitost dát se 
do řeči i s jinými lidmi, než se svými kolegy z katedry nebo oddělení. Následně 
u dortu se již tento „zasedací pořádek“ rozmělňuje v prostoru, neboť zde 
bude více zón k sezení – u baru, v chill zóně nebo kolem zmiňovaného 
mobilního casina. 
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