
SPOLEČNÁ VEČEŘE ZAMĚSTNANCů
OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

2. 10. 2018
galerie plato



17.00 /  Otevření prostor Galerie PLATO, registrace hostů 

17.15 / První prohlídka Galerie PLATO s ředitelem Markem Pokorným

18.15 /  Úvodní slovo rektora Ostravské univerzity

18.30 /  Zahájení společné večeře zaměstnanců Ostravské univerzity

19.18 / „100 let republiky v Ostravě“

19.30 /  Sladká tečka
20.18 /  BubbleShow světového rekordmana Matěje Kodeše

20.45 /  Druhá prohlídka Galerie PLATO s ředitelem Markem Pokorným

 a workshopy kouzlení z bublin

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. Tematicky bude letošní ročník Večeře zaměstnanců laděn 
v duchu oslav 100. výročí založení Československé republiky, které si v roce 
2018 připomínáme. 

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 neče-
kané průniky, které mohou vést k navázání nových vztahů – ať už těch 
pracovních nebo přátelských. Cílem této akce je tedy dát všem zaměst-
nancům 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 SE BUDE DÍT
Na společné večeři pro zaměstnance Ostravské univerzity se můžete těšit 
na tříchodové menu v podání vybraných šéfkuchařů a cukrářů ostravské 
gastronomické scény. Setkání se však nebude týkat pouze jídla. Zájemci se 
budou moci zúčastnit komentované prohlídky Galerie PLATO (Janáčkova 22, 
Ostrava), a to v přítomnosti toho nejpovolanějšího: jejího ředitele Marka 
Pokorného. Večer pak bude patřit doslova odlehčené zábavě. Matěj Kodeš, 
držitel třinácti světových rekordů, se řadí mezi světovou bublinářskou špičku  
a vy se můžete těšit nejen na dech beroucí bubbleshow, ale taky na workshop, 
který vás bublinová kouzla naučí. A žádný strach, tyto bubliny žádné skvrny 
na šatech nezanechají! 



A TO JE ZDARMA?
Ano, večeře i veškerý program je pro zaměstnance zdarma. Je potřeba 
uhradit pouze symbolický registrační poplatek ve výši 25 korun. Zdarma 
je také přípitek Univerzitním vínem Ostravské univerzity a po celý večer 
pivo IQač. Další nápoje, například výborná moravská vína, budou na baru  
za přívětivé ceny. 

JAK SE PŘIHLÁSIT
Registrace je možná online na Portálu OU (registrace konferenčních událostí),  
v tomto případě zaplaťte registrační poplatek převodem z účtu. Pokud je pro 
vás z nějakého důvodu problematické provést registraci online, existuje doplň-
ková možnost zaregistrovat se i fyzicky u níže uvedených pověřených osob:

 ¡ FU: Hana Koudelná, 
 ¡ FSS: Monika Zielonková, 
 ¡ FF: Yvetta Jurová,
 ¡ PřF: Lucie Žárníková, 
 ¡ PdF: Michaela Zmrzlíková, 
 ¡ LF: Helena Vávrová, 
 ¡ Fakultní nemocnice Ostrava: Michaela Baďurová, 
 ¡ Rektorát: Anna Štarhová.

Registrace je možná až do 27. 9. 2018. Při registraci uhraďte symbolický 
poplatek 25 Kč, který pomůže akci částečně financovat. 

CO NA SEBE
Jde o vzácnou příležitost k setkání, to jí dodává formální nádech, avšak 
budeme rádi, když se ve svých šatech budete cítit pohodlně. Ideální dress 
code zvolíte, když se budete držet v mantinelech Smart Casual – tedy mírně 
formální oblečení bez nutnosti kravaty, motýlka či dlouhých šatů.

LOSOVÁNÍ MÍST K SEZENÍ
Své kolegy už přece znáte, cílem této večeře je poznat i další. A proto si 
stejně jako v minulých letech vylosujete vaše místo u stolu a dostanete tak 
příležitost poznat nové úhly pohledu. Ale nebojte se, tento losovaný zasedací 
pořádek platí pro účely večeře, po zbytek večera se pak budete samozřejmě 
moci pohybovat a zasedat kamkoli se vám zlíbí.

DOPRAVA
Okolo Galerie PLATO v bývalé budově Bauhausu je rozsáhlé placené par-
koviště, které je možné využít. Budeme však rádi, pokud večer pojmete spíše 
jako společenskou událost a přiťuknete si sklenicí vína nebo vychlazeným 
půllitrem IQače. Přeci jen se Ostrava pyšní výbornou infrastrukturou městské 
hromadné dopravy, neváhejte toho využít. Galerie PLATO je v pěší dostupnosti 
tramvajové zastávky Stodolní (5 minut), vlakového nádraží Stodolní (6 minut)  
i trolejbusové zastávky Konzervatoř (4 minuty).
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