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Adventní koncert pomohl seniorům
19.12.2006    Týdeník Frýdecko-Místecko    str. 4   Kultura

    (sk)    Ostravská univerzita Ostrava    

FRÝDEK-MÍSTEK - Šek v hodnotě šedesáti tisíc korun přijala po skončení Adventního benefičního koncertu z 
rukou  prezidenta  Rotary  klubu  Frýdek-Místek  Arnošta  Kuděly  ředitelka  Domu  pokojného  stáří  Marie 
Bohanesová.

Finanční částka je určena pro zakoupení dvou speciálních polohovacích lůžek pro Dům pokojného stáří  ve 
Frýdku-Místku. Téměř dvacet tisíc korun z této částky bylo vybráno jako dobrovolné vstupné na koncertní večer 
pedagogů  a  studentů  Institutu  pro  umělecká  studia  Ostravské  univerzity,  který  se  konal  v  Bazilice  minor 
Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku. Účinkující tu představili skladby a úpravy francouzských, německých, 
ale  i  českých mistrů  čtyř  století  Barriéra,  Buxtehudema,  Václava Michny z  Otradovic,  Antonína Dvořáka a 
Bohuše Herana. Adventní večer byl zakončen sborovými černošskými spirituály v přednesu Collegia Cantarum 
Universita Ostraviensis. Přestože měli pořadatelé koncertu zpočátku obavy o návštěvnost, už deset minut před 
jeho zahájením nebylo v lavicích chrámové lodi volné místo. Tím se potvrdilo, že i v předvánočním shonu si 
kulturní lidé vyšetří pár hodin volného času, aby potěšili svoji duši krásou, na kterou v běžném každodenním 
shonu se často zapomíná a zbývá tak málo. “Jsem potěšen, že koncert dopadnul na jedničku,” zářil jeden z 
hlavních organizátorů Luděk Korč. “Přál bych si, aby se z této akce do budoucna vytvořila tradice,” dodal Luděk 
Korč.

Foto popis| Kytičku a šek přebírá před oltářem baziliky od prezidenta frýdecko-místeckého Rotary klubu Arnošta 
Kuděly ředitelka Domu pokojného stáří Marie Bohanesová.
Foto autor| foto: MARTIN SLÁDEK

Zdravotní sestry se mohou dovzdělat
19.12.2006    Týdeník Ostrava    str. 3   Život v Ostravě

        Ostravská univerzita Ostrava    

Stalo se

OSTRAVA – Zdravotně-sociální fakulta Ostravské univerzity otevírá pro studijní rok 2007 - 2008 nový studijní 
obor Všeobecná setra. Podle mluvčího fakulty bude studium tříleté v kombinované formě, takže jej budou moci 
zájemkyně zvládnout i při zaměstnání. Zdravotní sestry si tak budou moci doplnit vzdělání a získat akademický 
titul bakalář.

Jazykové okénko - vánoční pojmy
18.12.2006    ČT 1    str. 1   07:50 Rubrika dne - Ostrava

        

Pavel JANOŠEC, moderátor
--------------------
Ještě jednou přejeme dobré ráno a tady je pravidelná rubrika, tedy jazykové okénko. A v jazykovém okénku 
nevítám nikoho jiného než paní Evu Jandovou, vedoucí Katedry českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské 
univerzity, dobré ráno.

Eva JANDOVÁ, vedoucí Katedry českého jazyka, Filosofická fakulta Ostravské univerzity
--------------------
Dobré ráno.

Pavel JANOŠEC, moderátor
--------------------
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Paní  Evo,  máme před Vánoci.  Tak,  jak je  to  s  vánočními  pojmy,  dejme tomu pravopis  takových těch dnů 
svátečních?

Eva JANDOVÁ, vedoucí Katedry českého jazyka, Filosofická fakulta Ostravské univerzity
--------------------
Tak píšeme většinou přání svým blízkým, známým, veselé Vánoce, šťastný Nový rok, veselého Silvestra. Pokud 
jde  o  názvy  svátků,  tak  dnes  už  všechny  názvy  svátků  píšeme  s  velkým  písmenem.  Dříve  se  Vánoce, 
Velikonoce psalo s malým v, dnes po změně pravopisu v roce 93 píšeme svátky, i ty, které trvají více dní, s 
velkým písmenem na začátku, takže veselé Vánoce budeme mít Vánoce s velkým v. Něco jiného je, když 
přejeme k novému roku. Nový rok je sice sváteční den, je to prvního ledna, tam v tom případě píšeme velké n 
Nový rok, ale přejeme-li do nového roku hodně štěstí, tak nepřejeme jenom k tomu dni, ale do celého roku, 
proto to nebereme jako název svátku.

Pavel JANOŠEC, moderátor
--------------------
To je dobře, že to vím.

Eva JANDOVÁ, vedoucí Katedry českého jazyka, Filosofická fakulta Ostravské univerzity
--------------------
U slova Silvestr, to pojmenování dne vzniklo podle vlastního jména Silvestr, to vlastní jméno, křestní jméno 
píšeme s velkým s, ale označujeme-li už zase jenom den, poslední den v roce, tak přejeme veselého silvestra s 
malým s.

Pavel JANOŠEC, moderátor
--------------------
Aha, no, tak to je trošku zapeklitější na toho Silvestra. Teď se zeptám na původ různých pojmů. Dejme tomu 
Advent. To se moc často nepoužívalo před časem a teď se to ...

Eva JANDOVÁ, vedoucí Katedry českého jazyka, Filosofická fakulta Ostravské univerzity
--------------------
Užívalo se to slovo spíše v náboženských kruzích nebo v kruzích věřících. V běžném užívání nebylo tak časté, 
je to samozřejmě, nebo souvisí to samozřejmě s bývalým režimem, který ty náboženské věci nepreferoval. Po 
změně režimu se to slovo dostalo do běžného užívání, máme čtyři adventní týdny, adventní věnec, adventní 
koncerty a podobně. Je to slovo původem z latiny, kde adventus znamená příchod. A vlastně se tím čtyři týdny 
připravujeme na příchod Páně, příchod Ježíše.

Pavel JANOŠEC, moderátor
--------------------
A co mě teď zajímá, to je ten rozpor mezi Moravou a Českem nebo Čechy teda. My tady říkáme baňky těm 
světlým, krásným, skleněným koulím. A v Čechách říkají koule. Proč? Jak ten rozdíl třeba vznikl, nebo kde se to 
vzalo?

Eva JANDOVÁ, vedoucí Katedry českého jazyka, Filosofická fakulta Ostravské univerzity
--------------------
Je to podle toho, co vlastně uživatelům asi ten tvar a vůbec ten předmět připomínal. Kdysi se přikládaly baňky, 
možná i dnes v nějakých těch netradičních medicínských oborech, pro jaksi léčení různých neduhů a měly 
vlastně tvar skleněné koule, ty baňky. Takže to, že se říká v Čechách koule nebo kouličky a tady baňky, je v 
podstatě  jenom regionální  odlišnost.  Ale  je  pravda,  že  mnozí  třeba  uživatelé  češtiny  z  Čech,  když  řekne 
Moravák baňky, tak neví, o čem je řeč.

Pavel JANOŠEC, moderátor
--------------------
Tak jsem rád, že jsme ten rozdíl vysvětlili. Já vám v tuto chvíli děkuji za rozhovor, a teď jak vás, tak i diváky 
pozvu k vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu.
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Mají lidé na Sokolské ulici poškozený sluch?
18.12.2006    Listy moravskoslezské    str. 8   Ostravsko

    Lucie Nováková    

OSTRAVA - Pozdní odpoledne bývají v půli prosince krátká. Lezavé sychravo se brzy utopí ve tmě, hlučné a 
unavené město pospíchá na konci pracovního dne domů. Každý je rád, že má pro dnešek padla.

A přesně v tu dobu vyrážejí studentky zdravotně-sociální fakulty Ostravské univerzity v rámci nového výzkumu 
měřit  poškození sluchu obyvatel  Sokolské ulice v centru Ostravy.  “Nepředstavujte si,  že se postaví měřák, 
odečte se výsledek a  je to hotovo,”  uzemnila mě do telefonu laskavým hlasem Milena Menzlová,  vedoucí 
katedry  hygieny  a  epidemiologie  na  Ostravské  univerzitě.  To  ona  celou  akci  vymyslela  a  teď  ji  zaštiťuje. 
“Studentky  chodí  po  domech,  provádí  audiometrii  a  měří  krevní  tlak.  Jedná  se  o  velmi  exaktní  metodu 
vycházející z biologických poškození organismu hlukem,” dodala Menzlová. Pod jejím vedením se nevděčné 
práci s měřením věnují bakalářky Lucie Suchánková, Kamila Jančová a Veronika Šafránková. Téma zároveň 
zpracovávají pro své diplomky.

V úterý už mě holky čekaly ve tři čtvrtě na šest na zastávce Sad Boženy Němcové a pak jsme společně 
vyrazily k nejbližšímu vchodu. “Už jsme tady byly včera, u paní Gruškové, to je ta, co napsala paní doktorce 
dopis o hluku tady v baráku a tím vlastně celý výzkum podnítila,” vysvětluje Lucie zatímco stoupáme do schodů. 
Umlká, když její společnice klepe na první dveře. Nic. Nikdo se neozývá ani u vedlejších a trvá notnou chvíli, 
než se u třetích dveří objeví mladá žena, drží za obojek velkého psa a druhou rukou přidržuje dítě. “Dobrý den, 
my jsme z  Ostravské  univerzity,”  začne Kamila.  Vysvětlí  oč  se  jedná.  Jenže maminka nesplňuje  základní 
podmínku, nebydlí v domě minimálně deset let. Děvčata poděkují a jdeme o patro níž. Ale dům je najednou jako 
zakletý, nikde nikdo. Teprve dole se dveře otevřou a v nich stojí jiná mladá žena, psa potkáme uvnitř. Máme 
štěstí, tentokrát je podmínka splněna a paní nás pouští dál. Než s Kamilou vyplní dotazník, Lucie rozkládá v 
pokoji  přístroje a vysvětluje, který k čemu slouží. Samotné měření trvá asi deset minut, pak ještě Veronika 
zapíše krevní tlak a můžeme jít.

Cestou studentky vtipkují, že pokud to tak půjde dál, budou muset odložit státnice, protože neseženou 
padesát respondentů ani do dubna. Před domem potkáváme Alenku Gruškovou. Hned se zajímá, jak měření 
pokračuje. “O co těm lidem jde?” zvýší hlas, když slyší, že nikdo není doma: “Všeci chtěli a teď se bojí.” Ve 
vedlejším domě se situace víceméně opakuje; hluché zvonky dole, ticho na chodbě… Nahoře otevře pán, ale 
vrtí hlavou: “Ne, ne, jste hodné, ale nechci.” Přesto se dívky nevzdávají. Je na nich vidět, že své práci nejenom 
rozumí. Těší je pracovat v terénu, dělat výzkum, jehož výsledky mohou někomu pomoci a budou hmatatelné. 
Dobrovolně a ve svém volném čase dělají výzkum stejně profesionálně, jako by už ho zpracovávaly ve svém 
budoucím zaměstnání. A jak že to vypadá s hlukem na Sokolské? S výsledky výzkumu samozřejmě čtenáře 
seznámíme.

***

Audiometrie je metoda, zkoumající poškození sluchu prostřednictvím měření sluchových ztrát. Měření probíhá 
tak, že respondent má na uších sluchátka, do kterých mu lékař pouští tóny. Ty mají různou frekvenci i intenzitu. 
Frekvence se pohybuje mezi 125 a 8000 Hz, intenzita od nuly do sta decibelů, ale nekolísá, nýbrž je záměrně 
volena. Stiskem tlačítka označí posluchač zvuk, který slyší, přístroj stisk zaznamená a výsledky zpracuje. Skrze 
sluchové ztráty se pak hodnotí rizikovost prostředí; metoda se jmenuje biologické hodnocení rizika hluku a je 
užívána  jako  první  pro  hodnocení  rizikovosti  dopravního  hluku.  Vypovídací  hodnota  měření  bude  posléze 
násobena porovnáním s výsledky lidí, žijícími v tichém prostředí.

Foto  popis|  Stížnosti  na  přílišnou  hlučnost  dopravy  v  ulici  na  Sokolské  odstartovaly  výzkum  zkoumající 
poškození sluchu tamních obyvatel.
Foto autor| Foto: Jiří Muladi

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
18.12.2006    Profit    str. 61   Příležitosti

    (pk), Petr Kučera    

* Odpadové centrum pro celý region, které vznikne v průmyslové zóně v městské části Bobrky, chce v příštím 
roce vybudovat vsetínská radnice. Investice si vyžádá asi 200 milionů korun. Kromě toho chce opravit koupaliště 
u průmyslové školy či pokračovat v opravách komunikací a chodníků.
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* Rekonstrukce Wilsonovy ulice za 12 milionů korun patří mezi největší investiční akce, plánované radnicí ve 
Slaném na rok 2007. Chystá se také příprava rekonstrukce sídla budoucí galerie V. V. Štecha, investice do 
akvaparku a příspěvky městské nemocnici.

* Komplexní úklidové služby pro pražskou Nemocnici Na Františku s poliklinikou zajistí vítěz veřejné zakázky.

*  Bezpečnostní  ostrahu areálu zajistí  firma vybraná Zoologickou zahradou hlavního města Prahy.  Součástí 
zakázky je i ostraha a zajištění provozu parkoviště včetně výběru parkovného.

*  Provoz  stravovacího  zařízení  v  areálu  Ostravské  univerzity  zajistí  vítěz  veřejné  zakázky.  Smlouva  bude 
uzavřena na období čtyř let, počínaje červencem 2007.

O autorovi| Rubriku připravil Petr Kučera

Nově zvolení rektoři VŠ
15.12.2006    AGORA - studentské noviny    str. 2   Zprávy ze studentského prostředí

    /ČTK/    

Rektorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se stal historik umění a kurátor Pavel Liška. Vystudoval 
na univerzitách v Hamburku, Berlíně a Osnabrücku a léta působil v Německu. V polovině 90. let vedl katedru 
dějin umění a architektury na Fakultě architektury Technické univerzity v Liberci a mezi lety 1997 až 2001 byl 
ředitelem Domu umění města Brna. Posledních pět let pracoval jako ředitel Kunstforum Ostdeutsche Galerie v 
Řeznu.

Dosavadní rektor Západočeské univerzity v Plzni Josef Průša byl zvolen i do dalšího volebního období. 
Podle  jeho volebního programu by škola měla  zvětšit  potenciál  pro  vědu a  výzkum. Mezi  jeho plány patří 
například vznik kodexu akademického pracovníka a vytvoření optimálního modelu rozdělení pravomocí, který by 
se měl zabývat rolí fakult, ústavů a kateder. Za jeho působení by také mohla vzniknout fakulta umění, jejímž 
velmi dobrým základem je Ústav umění a designu.

Rektorem Slezské univerzity v Opavě se stal dosavadní prorektor pro studijní a sociální záležitosti a 
docent  Ústavu  historie  a  muzeologie  filozoficko-přírodovědecké  fakulty  Rudolf  Žáček.  Je  renomovaným 
historikem s rozsáhlou publikační činností. Mimo jiné se dlouhodobě zabývá dějinami Slezska. Funkci prorektora 
vykonává  na  Slezské  univerzitě  od  roku  2001.  Jeho  cílem  ve  funkci  rektora  je  posílit  stabilitu  postavení 
univerzity  v  rámci  českého  vysokého školství  i  na  mezinárodní  úrovni,  akreditovat  nové  fakulty  v  Opavě i 
Karviné či  zajistit  vyvážený  rozvoj  všech  součástí  univerzity.  Rektorem Ostravské  univerzity  se  stal  děkan 
přírodovědecké  fakulty  Jiří  Močkoř.  V  letech  1994-2001  již  funkci  rektora  dvě  volební  období  zastával. 
Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor matematika. V roce 1991 byl jmenován 
profesorem pro obor algebra a teorie čísel. Za svého působení ve funkci rektora by rád zvýšil počty studentů 
univerzity i nabídku studijních programů a oborů. Chtěl by se zasadit o vznik nové fakulty, která by reagovala na 
aktuální poptávku po nových specialistech pro státní správu, regionální rozvoj a management.

Rektorem  Univerzity  J.  E.  Purkyně  v  Ústí  nad  Labem  byla  zvolena  Iva  Ritschelová,  současná 
prorektorka pro vědu a zahraniční vztahy UJEP a docentka na Katedře společenských věd Fakulty životního 
prostředí UJEP. Iva Ritschelová studovala na Fakultě textilní  Technické univerzity v Liberci.  Pracovala jako 
vědecký  pracovník  v  Ústavu  pro  životní  prostředí  v  Ústí  nad  Labem,  vedoucí  odboru  statistiky  životního 
prostředí Českého statistického úřadu a jako regionální úředník pro Evropu, země bývalého SSSR, Čínu a 
Mongolsko ve Food and Agricultural Organisation UN, Řím, Itálie. Je autorkou mnoha vědeckých publikací a 
učebních a studijních textů

Foto popis|

Galerie mistrů
15.12.2006    ČRo - ostrava.cz    str. 0   ostrava / doporucujeme

    Renáta Spisarová    
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Výběr nahrávek v koncertě Galerie mistrů podřídila Renáta Spisarová adventnímu času. Vedle Čtvero ročních 
dob Antonia Vivaldiho - půvabné Zimy v podání kontroverzního souboru Il Giardino Armonico uslyšíte sváteční 
hudbu  Pavla  Josefa  Vejvanovského,  Georga  Friedricha  Händela  a  Jana  Václava  Stamice,  a  to  v  podání 
špičkových orchestrů a sólistů. Chybět nebudou ani koledy, a to v úpravě Edvarda Schiffauera, ostravského 
skladatele.  Napsal  je  pro  Vysokoškolský pěvecký sbor  Ostravské univerzity  a cyklus nazval  Deset  koled z 
celého světa a jedna navíc.

URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/303322

Naděje regionu: Kamila Ševčíková a Gabriela Podžorská
15.12.2006    ČRo - ostrava.cz    str. 0   ostrava / doporucujeme

    Renáta Spisarová    

Kamila Ševčíková a Gabriela Podžorská - dvě studentky Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity 
mají velké přání, co se týká budoucí profese: stát se koncertními pěvkyněmi. Na svou kariéru se připravují nejen 
v Ostravě, kde sólově vystupují např. ve sboru Adash nebo ve sboru Národního divadla moravskoslezského, ale 
nedávno i v Litvě. O zkušenostech z Vilniusu, ale i svých plánech si začnou povídat s Renátou Spisarovou dnes 
krátce po 15. hodině v pořadu Naděje regionu.

URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/303345

Beskydy mají nový stejnojmenný likér
15.12.2006    Frýdecko-místecký a třinecký deník    str. 5   Frýdecko-Místecko a Třinecko

    (jr)    

Frýdek-Místek - Beskydské informační centrum letos slaví už své kulaté desáté narozeniny, a tento týden proto 
bylo na pobočce na místeckém náměstí Svobody neobyčejně rušno.

V pondělí  pokřtil  poslanec parlamentu a předseda sdružení  Region Beskydy Petr Rafaj  úplně nový 
bylinný  likér  s  patriotickým  jménem  Beskydy,  který  na  námět  sdružení  Region  Beskydy  a  Beskydského 
informačního centra začala vyrábět Likérka Kwaczek. V úterý odpoledne pak proběhla autogramiáda profesora 
Jaroslava Vencálka z  Ostravské univerzity, který při této příležitosti představil svou knihu Moravskoslezský 
kraj - Genius loci.

Po obě slavnostní odpoledne návštěvníci, kteří do místecké pobočky Beskydského informačního centra 
zavítali, mohli ochutnat bylinný likér Beskydy anebo využít desetiprocentní slevy na celý nezlevněný sortiment 
centra.

Region| Severní Morava

Zemřel Jaroslav Krejčí
15.12.2006    Moravskoslezský deník    str. 11   Severní Morava a Slezsko

    (na)    
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V Olomouci zemřel v neděli ve věku 74 let známý filozof, absolvent Palackého univerzity PhDr. Jaroslav Krejčí, 
CSc. Byl znám jako erudovaný a výjimečně oblíbený učitel filozofie na někdejší Pedagogické fakultě v Ostravě, 
kde působil v šedesátých letech minulého století až do násilného vpádu “spřátelených armád” v srpnu 1968.

Z  fakulty  byl  propuštěn  a  mohl  pracovat  výhradně  jako  dělník.  Působil  jako  topič,  závozník,  řidič 
nákladního auta a jeřábník. Za takzvané podvracení republiky byl později odsouzen na tři roky do vězení. Když 
byl po vypršení trestu v roce 1976 propuštěn, podepsal Chartu 77 a hrozilo mu další zatčení. Nakonec mu však 
byla nabídnuta emigrace do Rakouska. Odtud odešel do Německé spolkové republiky, kde působil jako hostující 
profesor, později jako uznávaný vědecko-výzkumný pracovník na univerzitách v Bochumi a Osnabrücku. I tady 
byl mimořádně aktivní, napsal několik monografií a studií o M. Tyršovi a J. A. Komenském. Věnoval se také 
problematice  češství  a  evropanství,  dialogu,  štěstí,  míru  a  podobně.  Kromě  pedagogických,  vědeckých  a 
publikačních aktivit byla velmi ceněna činnost Krejčího i v rámci UNESCO.

Po návratu do republiky v roce 1997 několik roků externě přednášel na Filozofické fakultě Ostravské 
univerzity.  Nicméně  rehabilitace  se  na  této  škole  nikdy  nedočkal.  S  Jaroslavem Krejčím  odešla  jedna  z 
největších odborných, morálních a lidských osobností.

Foto popis|
Region| Severní Morava
Publikováno| Moravskoslezský deník; Severní Morava a Slezsko; 11
Publikováno| Opavský a hlučínský deník; Severní Morava a Slezsko; 11
Publikováno| Frýdecko-místecký a třinecký deník; Severní Morava a Slezsko; 11
Publikováno| Havířovský deník; Severní Morava a Slezsko; 11
Publikováno| Karvinský deník; Severní Morava a Slezsko; 11
Publikováno| Novojičínský deník; Severní Morava a Slezsko; 11
Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; Severní Morava a Slezsko; 11
ID| f1145c10-8c30-4595-930c-bfa974ca73d7
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