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Třinecký pastor Stanislav Piętak je biskupem
10.1.2007    Frýdecko-místecký a třinecký deník    str. 5   Frýdecko-Místecko a Třinecko

    (res)    

Do svého úřadu byl uveden v Českém Těšíně

Český Těšín, Třinec – Do úřadu biskupa Slezské církve evangelické a.v. byl v neděli 7. ledna 
slavnostně uveden Stanislav Piętak. Slavnost se konala v evangelickém kostele Na Nivách v 
Českém Těšíně. ”Do úřadu biskupa byl Stanislav Piętak zvolen na zasedání Synodu Slezské církve 
evangelické a.v. v Českém Těšíně, které proběhlo ve dnech 10. až 11. listopadu loňského roku,” 
uvedla tisková mluvčí Slezské církve evangelické a.v. Silvie Szotkowská. Náměstkem biskupa byl 
zvolen Jan Wacławek, kurátorem církve Adam Cieślar, místokurátorkou církve Marta Czyžová a 
novým členem Církevní rady Jan Kaleta. ”Nedělního slavnostního uvedení biskupa do funkce se 
zúčastnila řada významných církevních činitelů z České republiky i ze zahraničí, zástupci 
církevních organizací i státní správy,” dodala Silvie Szotkowská.

”Nově zvolený biskup Stanislav Piętak vystudoval Evanjelickou bohosloveckou fakultu 
Univerzity Komenského v Bratislavě na Slovensku, kde v roce 1999 získal titul PhD. Studoval také 
na Křesťanské teologické akademii ve Varšavě v Polské republice,” konstatovala tisková mluvčí 
Silvie Szotkowská. Biskup Stanislav Piętak je členem Církevní rady a prezidentem Základní 
církevní školy v Třinci. Od roku 1992 stál v čele Katedry křesťanské výchovy Pedagogické fakulty 
Ostravské univerzity až do začlenění uvedené fakulty do Katedry společenských věd. Na zmíněné 
fakultě působí i nadále. Posledních dvanáct let je pastorem farního sboru v Třinci a od loňského 
roku také administrátorem farního sboru v Neborech.

Foto popis| Biskup Stanislav Piętak na nedělní slavnosti v Českém Těšíně, kdy byl uveden do svého 
úřadu.
Foto autor| Foto archiv církve
Region| Severní Morava

Univerzita lákala více než vloni
10.1.2007    Mladá fronta 

OSTRAVA

UDÁLOSTI

Více zájemců než vloni přilákal na Filozofickou fakultu Ostravské univerzity letošní Den 
otevřených dveří. Ve dnech 5. a 6. ledna se přišlo informovat více než osm set zájemců o studium 
některého z nabízených oborů. ”Největší zájem jsme tradičně zaznamenali na katedrách anglistiky a 
amerikanistiky, filozofie a psychologie a sociální práce,” uvedla proděkanka pro studium Maria 
Vašutová.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko



Šustalovu vilu zaplnila tvorba z QQ studia
10.1.2007    Mladá fronta DNES    str. 6   Kultura - kraj Moravskoslezský

    (mao)    

VÝSTAVA

KULTURNÍ TIPY

Výstava v kopřivnickém muzeu v Šustalově vile se snaží návštěvníkům přiblížit současnou tvorbu 
ostravského animovaného filmu z produkce QQ studia. To vedle svých vlastních projektů nabízí i 
zázemí pro absolventské práce studentů z Ateliéru animované tvorby Ostravské univerzity. 
Výstava potrvá do 15. března.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko

9.1.2007

O studium na filozofické fakultě je obrovský zájem
9.1.2007    Moravskoslezský deník    str. 7   Severní Morava a Slezsko

    (sy)    

Ostrava - Zájemci o studium na Filozofické fakultě Ostravské univerzity (FF OU) v Ostravě měli 
možnost minulý týden získat informace o studiu pro akademický rok 2007/2008. Informace jim 
zprostředkovali vyučující z devíti kateder pro jednotlivé obory tak, aby posluchači mohli získat 
ucelený obraz ze všech oborů, které jsou v nabídce fakulty.

”Den otevřených dveří navštívilo přes osm set zájemců. Největší zájem byl už tradičně o 
studium na katedře anglistiky a amerikanistiky, katedře filozofie a katedře psychologie a sociální 
práce,” vyjmenovala proděkanka FF OU Maria Vašutová a dodala, že velký zájem projevili 
návštěvníci také o studium francouzštiny a španělštiny. ”Velký počet zájemců jsme i letos 
zaznamenali na katedře českého jazyka, katedře české literatury, literární vědy a dějin umění, 
katedře historie a katedře germanistiky,” řekla proděkanka a dodala, že stále větší zájem je také o 
studium polštiny a ruštiny.

Region| Severní Morava
Publikováno| Moravskoslezský deník; Severní Morava a Slezsko; 07
Publikováno| Opavský a hlučínský deník; Severní Morava a Slezsko; 07
Publikováno| Frýdecko-místecký a třinecký deník; Severní Morava a Slezsko; 07
Publikováno| Havířovský deník; Severní Morava a Slezsko; 07
Publikováno| Karvinský deník; Severní Morava a Slezsko; 07
Publikováno| Novojičínský deník; Severní Morava a Slezsko; 07
Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; Severní Morava a Slezsko; 07
Publikováno| Moravskoslezský deník - Region Krnovské noviny; Severní Morava a Slezsko; 07
ID| 35d674d4-903b-44e6-af3b-285987f90a78



Osobnost Jaroslava Krejčího ovlivnila i náš region
9.1.2007    Týdeník Krnovské noviny    str. 5   Zajímavosti

    (red)    

Významný vědec navštěvoval rád Krnov

Několik dnů před nedávno uplynulými Vánocemi zemřel dr. Jaroslav Krejčí, významná osobnost 
české filozofie, který působil za vynucené emigrace na německých univerzitách. Protože tato 
pozoruhodná osobnost několikrát navštívila i Krnov v rámci filozofických seminářů, které na 
přelomu století organizovalo vedení místní Vyšší a střední pedagogické školy, zařadili jsme nyní 
jeden z jeho materiálů, jež jsme dostali nedlouho před jeho úmrtím.

Uvedený článek dr. Jaroslava Krejčího je zkrácenou verzí jeho rozsáhlejší studie o příčinách, 
okolnostech a motivaci agentství StB v době normaliazce. Autor měl s represivním systémem 
totalitního režimu velmi citelné osobní zkušenosti. Hned na počátku normalizace byl za svůj odpor 
k sovětizaci naší země propuštěn z Pedagogické fakulty v Ostravě. Pracoval pak v různých 
dělnických profesích, kde na něho byli nasazováni agenti StB. Svědectví těchto také přivedla dr. J. 
Krejčího na tři roky do vězení pro ”rozvracení republiky”. Po propuštění z vězení v r. 1977 
podepsal dr. Krejčí Prohlášení Charty 77 a jeho pronásledování pokračovalo. Na základě známé 
akce StB zv. Asanace byl pak přinucen emigrovat do Rakouska. Odtud odešel do NSR a působil 
zde jako hostující profesor a později vědecko - výzkumný pracovník na univerzitách v Buchumi a 
Osnabrücku. Napsal a vydal několik monografií a desítky studií o dr. Tyršovi, J. Á. Komenském, o 
češství a evropanství, o dialogu, o štěstí, o míru a pod. Když v roce 1992 započaly v Krnově tzv. 
filozofické semináře, stal se jejich odborným garantem, přednášel na nich a publikoval své názory 
ve všech osmi vydaných sbornících. Po návratu do vlasti v r. 1997 ještě několik roků externě 
přednášel na FF OU v Ostravě - faktické rehabilitace (akademické) se však od vedení OU 
nedočkal! Jeho velkorysost, nadhled, nezištnost a čestnost dokumentuje mimo jiné i případ, kdy mu 
bylo v Bruntále (kde přednášel učitelům o Komenském) ukradeno nové auto Audi. Dr. Krejčí se na 
přednášku v kině dostavil o něco později (krádež musel ohlásit policii), omluvil se, a aniž by to dal 
na sobě nějak znát, přednesl svou dvouhodinovou přednášku s obdivuhodným klidem a ke 
spokojenosti všech přítomných. Dodatečně jsme pak získali informaci, že za onou krádeží stála 
pravděpodobně fa Profitrans Bruntál, kam se uchýlila část estébáků tehdy již propuštěných ze 
služeb policie. Nedali své oběti pokoj ani po revoluci! Bohužel dr. Jaroslav Krejčí několik dnů před 
loňskými Vánocemi zemřel. Čest jeho památce.

Foto popis| Na snímku je zachycen dr. Jaroslav Krejčí (vlevo) s PhDr. Zdeňkem Jeníkem z Krnova 
v loňském roce. Oba vědečtí pracovníci se intenzivně zabývali dílem Jana Ámose Komenského.
Foto autor| foto: ARCHIV

V Domě umění budou nové výstavy
9.1.2007    Týdeník Krnovské noviny    str. 5   Zajímavosti

    (sdv)    

OPAVA – Čtveřice nových výstav bude dnes, v úterý 9. ledna, v 17 hodin zahájena v prostorách 
Domu umění. Výstavy potrvají do 11. února.

Hlavní prostory Domu umění zaplní tisky pedagoga Institutu pro umělecká studia Ostravské 
univerzity Zbyňka Janáčka, které uvede Martin Mikolášek, a výstava Gramatika vody Jeefa Beera, 
kterou zahájí Martin Klimeš. Německý výtvarník a skladatel se během vernisáže představí také jako 
hráč na bicí. Za svoje umělecké aktivity je Jeef Beer nositelem celé řady ocenění, včetně státní 
bavorské ceny, vystupoval i vystavoval na předních evropských i amerických scénách.



V oratoři se můžete těšit na poeticky nazvanou instalaci Něžný mirelon Opavačky Ivany 
Štenclové, kterou průvodním slovem doprovodí Jan Mach. V Kabinetu fotografie pak uvede 
Vladimír Birgus cyklus fotografií Sylvy Francové, nazvaný Portréty žen.
Fotografie umožňují Sylvě Francové otevírat témata výtvarné práce už v jejím bezprostředním 
okolí. V souboru Portréty žen autorka zobrazuje ženské pokoje svých blízkých, které fotí při 
běžných úkonech (uklízení, sledování televize, převlékání) a tyto fáze pak poskládá dohromady. 
Výsledkem je zajímavá koláž, jakési nahlédnutí do interiéru, v kterých jedna a táž žena zároveň 
vykonává několik různých činností.

Kromě čtyř nových výstav pokračuje v atriu Domu umění instalace Rajská zahrada Lucie 
Farářové.

Foto popis| Jednou z výstav, která bude v úterý 9. ledna zahájena, je cyklus fotografií Sylvy 
Francové, nazvaný Portréty žen.
Foto autor| foto: SYLVA FRANCOVÁ

Zvonice se už zbavila lešení
9.1.2007    Valašský deník    str. 2   Valašsko

    (mk)    

Soláň - Zvonice na Soláni, která je nyní už konečně bez lešení, se dočkala první větší kulturní akce. 
Více jak stovka návštěvníků si nenechala ujít víkendový Tříkrálový koncert, kterým provázela 
Drahomíra Míčková. Slavnostní večer svým příchodem stylově zahájili Tři králové, poté už se 
návštěvníci zaposlouchali do zpěvu Gabriely Podhorské a Kamily Ševčíkové, které na klavír 
doprovodila Regina Bednaříková.

Tyto členky Pěveckého kolegia Ostravské univerzity ocenilo publikum velkým potleskem. 
Pochvalnými slovy jak na program, tak i na samotnou budovu zvonice nešetřil ani senátor Jiří 
Čunek, který spolu s architektem Jiřím Kotáskem pozdravil návštěvníky krátkou řečí. ”Pro velký 
ohlas plánuje Sdružení pro rozvoj Soláně další kulturní akce, literární, koncertní i výtvarné,” 
ubezpečila Petra Blinková, pracovnice informačního centra na Soláni.

Foto popis| V plné kráse. Už bez lešení je k vidění nedávno postavená zvonice na Soláni.
Foto autor| Foto: Michal Mikulenka

Foto popis| Tříkrálový koncert. Zvonice na Soláni přivítala návštěvníky Tříkrálového koncertu. 
Přijel i vsetínský starosta Jiří Čunek (v první řadě uprostřed).

Foto autor| Foto: IC Soláň
Region| Střední Morava



anketa
8.1.2007    Moravskoslezský deník    str. 5   Ostrava

    MARTIN PLEVA    

Vyhovuje vám současné rozmístění budov Ostravské univerzity po celé Ostravě, nebo byste raději 
uvítali výstavbu kampusu, ve kterém by bylo vše na jednom místě?

Jiří Václavek, 24 let, student OU, Petrovice u Karviné:

Pro mě je to romantika, že jezdím po městě nahoru dolů, takže mi vyhovuje současný stav. 
Některé budovy už jsou modernizovány, jiné spíše historické, a ta různorodost se mi líbí. A 
přecházení mezi nimi je pro mě nepříjemné, jen když prší. Navíc by mě zajímalo, kde by se na 
případný kampus sehnaly peníze a co by se stalo se s současnými budovami.

Petra Vašíčková, 23 let, studentka OU, Bystřice nad Olší:

Moderní kampus by byl určitě lepší a pro celkovou organizaci studia výhodnější než 
stávající objekty univerzity, roztroušené po celé Ostravě. Když totiž člověk musí na hodiny 
přejíždět z jedné budovy do jiné, tak ztrácí spoustu času a přichází do hodin pozdě. Já bych 
výstavbu univerzitního městečka zkrátka podpořila.

Daniela Ferugová, 18 let, studentka SŠ, Ostrava:

Teprve jsem se na studium na Ostravské univerzitě přišla informovat. Ale myslím si, že 
kdyby byla celá škola v jednom místě, tak by to bylo lepší. Kdyby totiž vzniklo studentské 
městečko, odpadlo by zbytečné a podle mě dnes zdlouhavé přecházení z jednoho objektu do 
druhého.

Eduard Krupík, 22 let, student OU, Čadca:

Kdyby byl kampus v centru města, tak bych byl pro. Kdyby měl stát ale někde na okraji, v 
tom bych už přínos neviděl. Současné umístění je totiž hlavní výhodou Ostravské univerzity. Je 
totiž dobře dostupná ze všech míst.

Foto autor| Foto: Deník/Miroslav Kucej
Region| Severní Morava

Univerzitní kampus byl smeten se stolu
8.1.2007    Moravskoslezský deník    str. 5   Ostrava

    MIRKA CHLEBOUNOVÁ, MARTIN PLEVA    

Nový rektor chce raději rekonstruovat stávající objekty školy

Ostrava - Kampus Ostravské univerzity na území po bývalé koksovně Karolina nebude. Podle 
dosluhujícího rektora Vladimíra Baara si děkani jednotlivých fakult řekli, že je lepší vrabec v 
hrsti, než holubice na střeše, a tak nepodpořili jeho snahu o vybudování univerzitního městečka. 
Zklamaný Baar už proto ani nekandidoval na další funkční období. Nově zvolený rektor Jiří 
Močkoř, který nastoupí do funkce 1. března, upřednostňuje rekonstrukci stávajících objektů 
univerzity, tedy Baarem zmiňovaného vrabce v hrsti. Peníze z evropských fondů chce raději 
směřovat do oprav areálu v OstravěZábřehu.



Baar: Myšlení nového vedení je krátkozraké

”Když poslouchám rektory jiných univerzit, jaké mají velkolepé plány, tak jsem velmi rozmrzelý z 
toho, že ten můj skončil v troskách,” vyjádřil své zklamání Baar a pokračoval: ”Ohledně kampusu 
už proběhlo mnoho složitých jednání a realizace projektu byla na dobré cestě. Teď je však konec. 
Nové vedení univerzity zřejmě nevidí přes délku svého funkčního období. Efekt univerzitního 
městečka, které by mimo jiné přilákalo do Ostravy více studentů a také špičkové vědecké 
pracovníky, by se totiž projevil až za více let.”

Dosluhující rektor měl už na vybudování kampusu vypracovány dva projekty. Pro realizaci 
jednoho z nich počítal s penězi, které na tyto účely získal z evropských fondů státní rozpočet. ”Ty 
peníze tam pořád nebudou. Když o ně nezažádáme my, sáhne po nich někdo jiný. Třeba Vysoká 
škola báňská, proti které tak zřejmě navždycky zůstaneme pouhou popelkou,” uvedl dále Baar.

Na výstavbu kampusu chtěl původně žádat o pět miliard korun, v konečné fázi se ale částku 
podařilo zredukovat na dvě miliardy. V tomto případě by ale musel koleje a menzy vybudovat a 
soukromý investor. ”Stavba kampusu by pro univerzitu nebyla žádný balvan, jak si mnozí myslí. 
Peníze se daly získat, bohužel ale chyběla dostatečná podpora. Moje mise tím skončila a budu se 
teď v klidu věnovat pedagogické činnosti,” doplnil závěrem Vladimír Baar.

Močkoř: Kampus na Karolině je kontraproduktivní

Nově zvolený rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř je přesvědčen, že se vedení školy musí 
zaměřit jiným směrem. ”Stavět kampus na Karolině by bylo kontraproduktivní a nepřinesl by efekt, 
jaký by univerzita očekávala. Je to projekt příliš nákladný, kampus by v této lokalitě nebyl tak 
snadno přístupný, jak se na první pohled zdá. Navíc se v projektu společnosti, která vyhrála soutěž 
na zastavění Karoliny, počítalo s malým prostorem, který by kampus získal,” uvedl Močkoř s tím, 
že mnohem rozumnější bude získat peníze na investice v areálu univerzity v Ostravě-Zábřehu.

”Na realizaci našich plánů v Zábřehu budeme potřebovat asi pětinu předpokládaných 
nákladů na stavbu kampusu na Karolině, tedy jednu miliardu korun. Navíc jsem přesvědčen o tom, 
že tento projekt zcela vyhoví pravidlům Evropské unie pro uvolňování peněz ze strukturálních 
fondů,” míní Močkoř. Upřesnil, že pokud by vše proběhlo bez potíží a projekt, který chtějí letos 
přihlásit do výběrového řízení, by uspěl, může se začít v Zábřehu stavět třeba příští rok. Na 
Karolině by celý proces trval mnohem déle.

Evropská poslankyně: Nejdůležitější je mít kvalitní projekt

Evropská poslankyně za Moravskoslezský kraj Věra Flasarová, je ochotna lobbovat v Bruselu za 
zájmy Ostravské univerzity. ”Původní projekt je velmi nákladný, ale výše částky není úplně to 
nejdůležitější, co rozhoduje o přidělení peněz z evropské kasy. To hlavní je předložit dobrý projekt 
se všemi potřebnými náležitostmi, který doporučí příslušná česká ministerstva. Pak napnu všechny 
síly pro to, abych pomohla jeho realizaci,” slíbila Flasarová.

Foto popis| Vizualizace: jeden ze dvou projektů kampusu Ostravské univerzity na území po 
bývalé koksovně Karolina. S největší pravděpodobností nebude realizován.
Foto popis| Nový kabát v nedávné době získal dům na Mlýnské ulici v centru města, který se stal 
sídlem Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Rekonstruovat stávající objekty je cesta, 
kterou chce jít nové vedení této vysoké školy.

Foto autor| Foto: Deník/Miroslav Kucej
Region| Severní Morava



Univerzitní kampus byl smeten se stolu
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    (mach, map)    

Ostrava

Ostrava - Kampus Ostravské univerzity na území po bývalé koksovně Karolina nebude. Podle 
dosluhujícího rektora Vladimíra Baara si děkani jednotlivých fakult řekli, že je lepší vrabec v 
hrsti než holubice na střeše, a tak nepodpořili jeho snahu o vybudování univerzitního městečka. 
Zklamaný Baar už proto ani nekandidoval na další funkční období.

strana 5

Region| Severní Morava

Vronský a Vodička
6.1.2007    Moravskoslezský deník    str. 16   Zábava

        

Janáčkova filharmonie Ostrava

Všestranný a temperamentní dirigent širokého záběru Petr Vronský, který působil jako šéfdirigent 
Janáčkovy filharmonie Ostrava v letech 2002 až 2005, bude řídit šestý koncert Velkého 
symfonického cyklu. Koncert zahájí nejznámější z koncertů finského skladatele Jeana Sibelia 
Koncert pro housle a orchestr d moll. Sólový part přednese mimořádně talentovaný houslista Jiří 
Vodička, který v současné době studuje hru na housle u prof. Zdeňka Goly na Ostravské 
univerzitě. Ve druhé části večera zazní jedna ze šesti Čajkovského symfonií č. 5 e moll. Koncerty, 
které se tradičně konají ve Společenském sále Domu kultury města Ostravy, jsou na programu 18. a 
19. ledna 2007 vždy od 19 hodin. Vstupenky jsou v prodeji v pokladně zmíněného domu kultury a 
také v Ostravském informačním servisu.

Region| Severní Morava
Publikováno| Moravskoslezský deník; Zábava; 16
Publikováno| Opavský a hlučínský deník; Zábava; 16
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Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; Zábava; 16
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Kitzbergerova monografie
4.1.2007    Právo    str. 17   Severní Morava a Slezsko

    (kab)    

OSTRAVA - Monografii v knižní podobě o sochaři Igoru Kitzbergerovi, nazvanou Magická síla 
ohně, vydala v minulých dnech Filozofická fakulta Ostravské univerzity. Knihu obsahující 
stovky fotografií z díla Kitzbergera napsal vedoucí oddělení dějin umění fakulty Petr Holý.

Sochař Kitzberger je například autorem insignií rektorátu Ostravské univerzity, ale i fakult 
filozofické a zdravotně sociální. ”Knihu vnímám jako malý zázrak. Je to má první kniha, a přitom je 
mi teprve 43 let. Při práci na ní jsem si ale uvědomil, že mnoho věcí, které se prodají na výstavách, 
nemám zdokumentovány,” řekl Právu Igor Kitzberger, který žije v Rožnově pod Radhoštěm.

Regionální mutace| Právo - Severní Morava

V galerii filozofické fakulty představují rodokmeny králů
4.1.2007    Právo    str. 17   Severní Morava a Slezsko

    Karel Balcar    

Rodové posloupnosti českých knížat a králů přehledně představuje výstava v galerii Na Půdě 
filozofické fakulty Ostravské univerzity pod názvem Království české aneb Erby a rodokmeny 
panovnických rodů.

V ucelené podobě výstava představuje práci nestora české heraldiky Jiřího Loudy, čestného 
předsedy Moravské genealogické a heraldické společnosti v Brně. Přibližuje rodové posloupnosti 
českých knížat a králů od prvního historicky doloženého panovníka z rodu Přemyslova, knížete 
Bořivoje, až po posledního panovníka na českém trůnu, císaře Karla I. z rodu Habsburků. Na 
výstavě jsou představeny také rodiny králů volených, tedy Jiřího z Poděbrad a zimního krále 
Bedřicha Falckého.

Na tabulích jsou zachyceni legitimní potomci panovnických rodů, jejich manželé a 
manželky s doplňujícími údaji o datech narození, sňatku, úmrtí, nastoupení na trůn a o titulech. Nad 
jmény jsou vyobrazeny také erby.

”Už se těším, jak sem budu posílat studenty před zkouškou, aby si nastudovali české erby,” 
řekl na výstavě Tomáš Krejčík z katedry historie filosofické fakulty. Výstava, která je přístupná 
nejen studentům, ale i veřejnosti, bude otevřena do konce února, od pondělí do pátku vždy mezi 8. a 
16. hodinou.

Galerie Na Půdě vznikla na fakultě v prostorách děkanátu zhruba před rokem. ”Filozofická 
fakulta musí žít také kulturními aktivitami. Cílem galerie je podpořit kulturní život regionu i 
Ostravské univerzity. Její návštěvnost je veliká, už jen proto, že sem přicházejí na studijní 
oddělení filozofické fakulty všichni studenti. Těší mě, že se sem naučili chodit i lidé z venčí,” řekla 
Právu děkanka filosofické fakulty Eva Mrhačová.

Regionální mutace| Právo - Severní Morava


