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Srovnání: medicína, farmacie, zdravotnictví
31.1.2007    Lidové noviny    str. 7   Žebříčky vysokých škol

    NADĚŽDA VOJNOVIČOVÁ    

Obor jsme rozdělili do tří podskupin - lékařská, zdravotně-sociální a farmaceutická. V rámci podskupiny lékařství
srovnáváme sedm fakult veřejných vysokých škol. V podskupině zdravotněsociální srovnáváme dvě veřejné a
dvě soukromé vysoké školy. V podskupině farmaceutické srovnáváme pouze dvě veřejné vysoké školy.

Váha jednotlivých indexů je tedy počítána v rámci každé podskupiny zvlášť.

Podskupina lékařská

Čím se lékařské vysoké školy nejvíce liší? Nejsilnějším diskriminujícím faktorem, tj. indexem, ve kterém se
srovnávané školy nejvíce liší, je index č. 3 - “Konkurenceschopnost fakulty”.

Čím je tento index větší, tím více přijatých studentů skutečně zahájí studium. Jinak řečeno to znamená,
že v případě, že je student přijat na více škol, zvolí tuto fakultu raději než jiné. V rámci indexu
konkurenceschopnosti se nejlépe umístila lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, protože osm z deseti
přijatých začne na škole opravdu studovat.

V čem se ještě lékařské fakulty liší

Mírně se liší ve dvou indexech -zájem o fakultu a výběrovost fakulty. Největší zájem je o 1. lékařskou fakultu UK
v Praze, protože všichni uchazeči o studium (podali si přihlášku) se také dostavili k přijímacímu řízení. Nejvíce si
vybírá 2. lékařská fakulta UK v Praze.

Podskupina zdravotně-sociální

Prakticky jediným diskriminujícím faktorem mezi zdravotně-sociálními vysokými školami je výběrovost fakulty.
Nejvíce si ze zájemců vybírá zdravotně-sociální fakulta JČU v Českých Budějovicích, která přijímá zhruba
každého třetího účastníka přijímacího řízení. Naopak nejmenší výběr dělá Vysoká škola zdravotnická v Praze,
která přijala každého.

Podskupina farmaceutická

Tyto dvě fakulty se liší především ve výběrovosti a v konkurenceschopnosti. Více vybírá farmaceutická fakulta
VFU Brno, ale přijatí uchazeči dají častěji přednost studiu na farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci
Králové.

Shrnutí

Celkově se farmaceutické fakulty prakticky neliší a lékařské se liší mírně. Větší rozdíl je pouze mezi veřejnými a
soukromými zdravotně-sociálními fakultami. Tento rozdíl je způsoben tím, že veřejné zdravotně-sociální školy
mají striktnější výběrová kritéria. Přesto v úspěšnosti absolventů na trhu práce není téměř rozdíl v žádné ze
jmenovaných podskupin. Znamená to, že nezáleží na tom, kde absolventi studovali. Jejich uplatnitelnost na trhu
práce je téměř stejná a vysoká.

Kontakty na hodnocené školy a fakulty

Veřejné

Brno
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity adresa: Komenského nám. 2, 662 43 Brno telefon: 549 491 111
internet: www.muni.cz/med e-mail: studijni@med.muni.cz
Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity adresa: Palackého 1/3, 612 42 Brno telefon: 541
562 802 internet: www.vfu.cz e-mail: dekanfaf@vfu.cz

České Budějovice
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity adresa: Jírovcova 24, 370 04 České Budějovice telefon: 387 315
181 internet: www.zsf.jcu.cz e-mail: velem@zsf.jcu.cz
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Hradec Králové
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy adresa: Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové telefon: 495 816 111 internet:
www.lfhk.cz e-mail: office@lfhk.cuni.cz
Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy adresa: Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové telefon: 495 067
426 internet: www.faf.cuni.cz e-mail: vlasta.shejbalova@faf. cuni.cz

Olomouc
Lékařská fakulta Univerzity Palackého adresa: tř. Svobody 8, 771 26 Olomouc telefon: 585 632 009 internet:
www.upol.cz/fakulty/lf e-mail: klosova@tunw.upol.cz

Ostrava
Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity adresa: Syllabova 19, 703 00 Ostrava telefon: 597 460 511
internet: www.zsf.osu.cz e-mail: lenka.kubinova@osu.cz

Plzeň
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy adresa: Husova 3, 306 05 Plzeň telefon: 377 593 400 internet:
www.lfp.cuni.cz e-mail: office@lfp.cuni.cz

Praha
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy adresa: Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 - Nové Město telefon: 224 961 111
internet: www.lf1.cuni.cz e-mail: office@lf1.cuni.cz
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy adresa: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol telefon: 224 435 802-3
internet: www.lf2.cuni.cz e-mail: marie.havlova@lfmotol.cuni.cz
3. lékařská fakulty Univerzity Karlovy adresa: Ruská 87, 100 00 Praha 10 - Vinohrady telefon: 267 102 111
internet: www.lf3.cz e-mail: alena.vlasakova@lf3.cuni.cz

Soukromé

Vysoká škola v Plzni, o. p. s. adresa: Ledecká 35, 323 21, Plzeň telefon: 377 534 450 internet :
http://www.vsplzen.cz/ e-mail: vsplzen@vsplzen.cz
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. adresa: Praha 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5 telefon: 210 08 24 12 internet:
www.vszdrav.cz e-mail: info@vszdrav.cz

Tabulka

Lékařské veřejné fakulty
  umístění* universita          fakulta                  celkový index
     1      MU v Brně            Lékařská fakulta             100
     1      UK v Praze           2.lékařská fakulta            97
     1      UK v Praze           3.lékařská fakulta            94
     2      UK v Praze           Lék. fakulta v Hradci Králové 90
     2      UK v Praze           1.lékařská fakulta            89
     2      UP v Olomouci        Lékařská fakulta              88
     2      UK v Praze           Lék. fakulta v Plzni          84

(vážený)       živí přihlášení     přijatí / “živí” zapsaní / přijatí Celková úspěšnost
                / přihlášení         přihlášení                             2006
 průměr       I1 %      pořadí     I2 %    pořadí    I3 %   pořadí      I4 %      pořadí
     0,80      82%          4       27%        3     83%        1          99%        2
     0,78      81%          5       23%        1     75%        2          98%        3
     0,75      83%          3       25%        2     68%        3         100%        1
     0,72      80%          6       33%        5     68%        3         100%        1
     0,71     100%           1      42%        7     59%        5          99%        2
     0,71      81%          5       28%        4     60%        4          99%        2
     0,67      87%          2       39%        6     55%        6          98%        3

Farmaceutické veřejné fakulty
   umístění*   universita              fakulta                       celkový index
       1       UK v Praze              Farmaceutická fakulta v Hr. Králové 100
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       1        VFU Brno               Farmaceutická fakulta                99

(vážený)       živí přihlášení     přijatí / “živí” zapsaní / přijatí Celková úspěšnost
                 / přihlášení        přihlášení                             2006
 průměr       I1 %      pořadí     I2 %    pořadí    I3 %   pořadí      I4 %      pořadí
     0,65      84%           1      49%        2     72%        1          99%        2
     0,64      80%          2       34%        1     57%        2         100%        1

Zdravotně - sociální veřejné fakulty
   umístění*    universita                 fakulta                         celkový index
       1        JČU v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta             100
       1         OU v Ostravě              Zdravotně sociální fakulta               97

(vážený)       živí přihlášení     přijatí / “živí” zapsaní / přijatí Celková úspěšnost
                / přihlášení         přihlášení                             2006
 průměr       I1 %      pořadí     I2 %    pořadí    I3 %   pořadí      I4 %      pořadí
     0,67      82%          2       38%        1     85%        1          99%        1
     0,65      90%           1      41%        2     80%        2          99%        1

Zdravotně - sociální soukromé školy
    umístění*   universita                                            celkový index
       4        Vysoká škola v Plzni, o.p.s. Ledecká 35, Plzeň, 323 21        62
       8        Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., Duškova 7, Praha 5, 150 00 25

(vážený)       živí přihlášení     přijatí / “živí” zapsaní / přijatí Celková úspěšnost
                / přihlášení         přihlášení                             2006
 průměr       I1 %     pořadí      I2 %    pořadí    I3 %   pořadí      I4 %      pořadí
     0,42      85%           1      69%        1     80%        2          98%        1
     0,16      83%          2      100%        2     82%        1          97%        2

Chybějící údaj, hodnota nahrazeno
na základ statistické metody
Missing value analyze.
              Index                                    váha
 index 1 =    podíl ”živí přihlášení" z přihlášených   0,16
 index 2 =    podíl přijatých ze ”živých přihlášených" 0,66
 index 3 =    podíl zapsaných z přijatých              0,17
 index 4 =    celková úspěšnost absolventů             0,02

*Rozsah celkového indexu potřebný
pro umístění na 1. - 10. místě v celkovém hodnocení
  celkový index  umístění  celkový index umístění
        91-100        1          41-50        6
        81-90         2          31-40        7
        71-80         3          21-30        8
         61-70        4          11-20        9
        51-60         5           0-10       10

Foto popis| Nejvíce si vybírá 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Foto autor| Foto: Profimedia

Hudební horečka Martiny Jankové
29.1.2007    ČRo - vltava.cz    str. 0   vltava / vazhudba

        

Sopranistka Martina Janková objevila hudbu skrz otevřená okna rodiny Kotkových, ve Frýdlantě na Ostravicí,
kam jezdila za babičkou na prázdniny, v době, kdy jí bylo něco mezi 3 - 4 lety. Protože dříve zpívala než mluvila,
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vymohla si tehdy účinkovat se známou cimbálovou muzikou pana Kotka a písnička Rožnovské hodiny se tak
brzy stala ve Frýdlantě nad Ostravicí v jejím podání hitem. Další velkou hudební láskou kromě cimbálové
muziky, v souznění s místem , kde Martina vyrůstala, jí byla osobnost Leoše Janáčka.

Martina Janková začala hrát na violoncello , ale brzy se raději věnovala zpěvu. Vystudovala Janáčkovu
konzervatoř i Ostravskou univerzitu, Akademii v Bazileji a Mezinárodní operní studio při curyšské opeře, jejíž
sólistkou je od sezóny 1998/99 dodnes. Její plán pobýt ve Švýcarsku pouze dva měsíce se prodloužil na 12
let.Lehký lyrický soprán, jehož fyziologické možnosti Martina Janková plně respektuje, jí dovoluje se věnovat
nejen opernímu repertoáru, ale hlavně, což koresponduje i s jejím životem věřícího člověka, oratorní a písňové
tvorbě. Kromě účinkování na curyšské domácí scéně tak často hostuje koncertně po celé Evropě, Izraeli a
Japonsku pod vedením světových dirigentů.V rámci zmíněné koncertní činnosti spolupracovala s Vídeňskou,
Berlínskou, Izraelskou, Českou filharmonií, Rozhlasovým orchestrem Frankfurt, Concentus musicus Wien,
Chapelle Royale Paris a curyšským Tonhalle orchestrem.

Je častým hostem Salzburského, Rheingau a Saint festivalu.V současné době můžete Martinu
Jankovou zastihnout na curyšské scéně v hlavních rolích oper Liška Bystrouška a Fidelio, v březnu pak v novém
nastudování Figarovy svatby.Jednotlivé díly Matiné Martiny Jankové natočené ve Švýcarsku přinesou tato
témata: Moravské a švýcarské hudební kořeny Martiny Jankové, Hvězdné zážitky z opery, Duchovní hudba ,
Oblíbení dirigenti a interpreti Martiny Jankové. Výběr hudby je o to zajímavější, že přináší díky Martiny Jankové
nahrávky v Čechách většinou nehrané.

URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/314942

Ivo Stolařík, osobnost dvou století
29.1.2007    Listy moravskoslezské    str. 7   Ostravsko

    Ladislav Vrchovský    

OSTRAVA - Knihu Ivo Stolařík, osobnost hudebního Ostravska autorů Karla Steinmetze, Karla Boženka a Jana
Mazurka vydalo nakladatelství Montanex.

Název knihy je příliš skromný. PhDr. Ivo Stolařík, CSc, Dr.h.c., někdejší redaktor Českého rozhlasu Ostrava,
posléze mimo jiné umělecký ředitel Státní filharmonie, později přejmenované na Janáčkovu, dirigent, sbormistr,
pedagog, sběratel lidových písní, ale také aktivní účastník protifašistického odboje, člen Sokola, člověk, který se
pro své pevné a nesmlouvavé názorové postoje dostal do střetu s několika totalitními režimy, v nichž mu bylo
souzeno žít, je osobností daleko přesahující Ostravsko.
V první části knihy autoři shrnují dosavadní Stolaříkův život a dílo, ve druhé části pak na spolupráci s touto
významnou osobností vzpomínají přátelé a spolupracovníci Jan Rokyta, Čestmír Gregor, Luděk Zenkl, Karel
Haruda, Bořivoj Čelovský, Jarmila Vrchotová-Pátová, Rudolf Pečman a Jaroslav Štika. Publikaci uzavírá
slavnostní řeč Iva Stolaříka při přebírání čestného doktorátu na Ostravské univerzitě.

Záslužný čin nakladatelství Montanex je jen malým přispěním k vyslovení díků za všechno, čím dosud
Ivo Stolařík svým příkladným a pracovně mimořádně plodným životem obdaroval společnost. Takových jako on
je velmi málo. Obdiv, úcta a následování je to, čím jsme my všichni Ivu Stolaříkovi povinováni. K tomuto závěru
dojde jistě každý čtenář útlé knížky o velikém člověku.

Foto popis| Ivo Stolařík.
Foto autor| Foto: archiv

Plesová sezona plyne lehce
29.1.2007    Listy moravskoslezské    str. 1   Titulní strana

    Táňa Popková    

MSK - Plesům patří víkendové večery od ledna do počátku března stále, na rozdíl od předchozích dob jsou však
společenskou událostí především pro zvané. Plesová sezona prakticky navazuje na rušnou silvestrovskou noc a
v souladu s církevním kalendářem by měla končit pochováním basy čtyřicet dnů před popeleční středou.
Posledními plesy bývaly karnevalové Šibřinky, dnes se ještě na venkově sem tam konají. Délka plesové sezony
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se však na rozdíl od sousedního Polska u nás příliš striktně nedodržuje. Podobně ne všichni pořadatelé trvají na
stylovém plesovém oblečení, které zejména dámám poskytovalo příležitost sáhnout hodně hluboko do
peněženky a předvést se v celé kráse od účesu až po střevíčky.

“Jenom za úpravu hlavy dávaly dámy neskutečné peníze,” vzpomíná režisér Zdeněk Havlíček. V
minulých letech byl režisérem mnoha ostravských plesů skutečných, ale nejeden bál režíroval také jako součást
televizní inscenace především v televizních variantách oblíbených operet. Ale vzpomíná také na pravý hornický
ples, do jehož atmosféry byl zasazen jeden díl oblíbeného seriálu Dispečer a děvčátko z kolonie.

Podle zkušeného režiséra zábavy prošly plesy mnoha proměnami, velmi se změnilo například už jejich
otevírání. Besedou se dnes začíná málokde a tradiční polonézu nahrazují atraktivní taneční čísla ve špičkovém
provedení. Oblíbenou trvalkou plesů je tombola, i když ani teď se výhry netahají jen z klobouku. “Viděl jsem na
plese i stírací losy,” říká Zdeněk Havlíček a jako dobrou radu pořadatelům přidává: “Je to ekonomicky efektivní,
pokud někdo nevyhraje, koupí si hned další los.”
Pokračování na str. 2

Plesy plynou v utajené vznešenosti
K tradičně velmi oblíbeným patří bály vyrůstající z folklorních tradic

Pokračování ze str. 1
Dnes pořádají plesy především firmy nebo zájmová společenství a jejich pořadatelé přímo oslovují ty,

koho by v sále rádi viděli. Například personál ostravského hotelu Imperial je velmi diskrétní a je ochoten
prozradit jen to, že plesů tu bude letos celkem devět a vstupenky na většinu z nich si pořadatelé distribuují sami.
Lze si představit, že v tradičních reprezentačních prostorách se budou bavit ti hodně movití, nicméně vlastní
pronájem sálů prý nadstandardně vysoký není. Konečná cena záleží spíše na programu, podávaných jídlech a
nápojích či na výzdobě sálů. Svůj ples bude mít v Imperialu například i zahradnická škola a v závěru února
rotariáni.

Na klasické plesové noblesní prostory, v nichž se valčíky vznášejí mezi starodávným zlatem a křišťálem,
je Ostrava mírně řečeno chudá. Secesní výzdobou se pyšní především Polský dům a velké reprezentační bály
se konají také v hotelu Atom. K ostravské tradici patří plesy akademické, 17. února bude tančit Ostravská
univerzita právě v Atomu. O týden dřív se koná ples technické univerzity, a to v prostorách její nové auly. Hodně
roztančený býval ostravský dům kultury, letos tu jako jediná pořádá 10. února svůj osmý ples Janáčkova
filharmonie. Symfonický orchestr na něm bude hrát k tanci i poslechu pod taktovkou svého šéfdirigenta
Theodora Kuchara a vystoupí také Swingový orchestr B. Pukovce, Jiří Urbánek Band a další velmi dobré
kapely.

Trvalé oblibě všech generací se těší bály vyrůstající z folklorních tradic. K těm nejvyhledávanějším patří
Gorolsky bal, který pořádá pravidelně první lednovou sobotu v Mostech u Jablunkova soubor Gorol. S
Valašským vojvodou se už tančilo v Kozlovicích a v kulturním domě válcoven plechu ve Frýdku-Místku bude 3.
února už devatenáctý Lašský bál souboru Ostravica. Netradičně tradiční jsou Stolařské plesy frýdecko-
místeckého klubu Stolárna. Letošní bál ve Stolárně bude už pátý, tentokrát ve stylu dvacátých let. Z té doby
bude vycházet hudba k tanci, a jak doufají pořadatelé, rovněž odění plesající společnosti.

Bály hasičské, zahrádkářské, školní nebo sportovní by vydaly na hodně dlouhý seznam. Jeho smutnější
položku by tvořily plesy zrušené, letos například odpadl poněkud překvapivě pro malý zájem ostravský country
bál, připravovaný cestovní kanceláří Turistika a hory. Její festival outdoorových filmů si nesporně na nezájem
stěžovat nemůže.

“Lidé se dnes chtějí dobře, společně a aktivně bavit a právě ples jim k tomu poskytuje dost velký a
příjemný prostor,” říká Jiří Siostrzonek, ředitel kulturního domu v Dolním Benešově. Vstupenky na každý ze tří
velkých plesů, které se tady každým rokem konají, vydrží prý v pokladně nejdéle týden od zahájení prodeje. V
pátek se v Dolním Benešově tančilo na městském reprezentačním plese, tradiční je také společný ples obcí
Hlučínska a v březnu ještě rockový.

K nejatraktivnějším plesům “politickým” patřil bezesporu ten, na který pozval minulou sobotu Robin
Hood z Čeladné spolu s KDU-ČSL společnost do restaurace na golfovém hřišti v Čeladné.

Není těžké si představit, že v příjemné nevšední atmosféře firemního nebo politického plesu se dá
hovořit i o tématech hodně významných a průchodnými se tu mohou stát i problémy dosud neřešitelné, zejména
když se do rolí lobbistek nenápadně převtělí půvabné partnerky či kvalitní drinky. Plesová hudba a program má
pro úspěch výjimečné společenské události význam podstatný, podle Zdeňka Havlíčka je však důležité nechat
návštěvníkům dost prostoru také pro konverzaci a osobní setkání. Také jeho nejnezapomenutelnější plesový
příběh se odehrál mimo parket: “Po televizním natáčení s Jaromírem Hanzlíkem jsme se znaveni rozhodli, že
půjdeme do blízkého kulturáku na ples. Byl už v plném proudu a dobře se na něm bavila také bývalá herečka
Těšínského divadla Lída Naarová. Požádala mne, zda bych ji s Jaromírem neseznámil. Starší ženy mívají různé
vrtochy, omlouval jsem se mu, nicméně on souhlasil. Lída mu podala ruku se slovy: Před lety jsem byla v
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Těšíně v angažmá s vaší maminkou a byla jsem i u toho, když přišla její hodinka. Sehnala jsem auto, odjela s ní
do porodnice a pak asistovala u vašeho příchodu na svět. Jsem ráda, že vás teď po pětadvaceti letech
poznávám.”

Foto popis| Ostravští účastníci plesu České lékařské komory si v Polském domě mohli v pátek opravdu dobře
zatancovat. Na parketu jich nikdy nebylo více než deset.
Foto autor| Foto: Jiří Muladi

Centrum Ostravy potřebuje oživit
29.1.2007    Moravskoslezský deník    str. 6   Ostrava

    MARTIN PLEVA    

Ve městě by měly vyrůst nové budovy. Ostravané o nich diskutovali s radními

Ostrava - Mrtvo. Tak to v centru Ostravy vypadá po skončení pracovní doby a také o víkendech. Co udělat
proto, aby srdce krajského města ožilo? Podle vedení radnice je třeba nabídnout investorům nezastavěné
proluky, na kterých by se měly vybudovat obchody, kanceláře, ale také byty. Občané s tímto řešením vesměs
souhlasí. Mnohým však vadí, že novým objektům budou muset ustoupit i stávající zelené plochy. Jako například
parčík v části náměstí Dr. E. Beneše, vedle zatím stále zavřeného obchodního domu Ostravica. O možném
využití tohoto území diskutoval ve čtvrtek v podvečer primátor a jeho náměstek spolu s Ostravany v Komorní
scéně Aréna. Tématem besedy byla ale také revitalizace další lokality v samém centru, a sice Černé louky. Ani
její osud nebyl lidem lhostejný. Když ne ve městě, tak aspoň v Aréně bylo v tuto dobu živo.

Bude vedle Ostravice další obchodní dům?

Neutěšeně dnes vypadá podle ostravského primátora Petra Kajnara (ČSSD) zelený parčík v sousedství
nejrušnější zastávky Elektra. Ještě do roku 1945 přitom stál v těchto místech takzvaný Německý dům. Magistrát
si tedy nechal vypracovat studii, která počítá s opětovným umístěním objektu do tohoto prostranství. Dvě
varianty projektu, který zhotovil ostravský architekt Josef Havlíček, počítají i s výsadbou nových stromů, ale o
parčíku pro příjemné a klidné posezení se však mluvit nedá.

Zbude někde v centru zeleň? K čemu ta příšerná budova bude vůbec sloužit? Tyto otázky směřovali lidé
po prostudování projektu na vedení radnice. “Stromů by tam mohlo být dokonce více než dnes. Budou sice
menší, ale oproti většině těch stávajících aspoň zdravé,” vysvětloval náměstek primátora Lukáš Ženatý (ODS) a
pokračoval: “Je třeba si především uvědomit, že nejde o novou výstavbu, ale o návrat budov na místo, kde dříve
byly. Výsledná studie je navíc zatím pouhou představou, konkrétní řešení přinese až vybraný investor. Podle
nás by ale v objektu měly být jak prostory pro administrativu, služby a kulturní vyžití, tak byty pro lidi, kterým je
bydlení v centru města blízké.”

Ostravský magistrát zatím registruje tři zájemce o danou lokalitu. Jde o developery, kteří loni usilovali o
zastavění Karoliny. “Po neúspěchu v soutěži odešli a teď jsou zpět. Zjistili totiž, že Ostrava je z hlediska investic
zajímavá,” nastínil ještě zájem investorů o náměstí Dr. E. Beneše primátor Kajnar.

Černá louka má sloužit bydlení i odpočinku

Bránou ke Slezskoostravskému hradu by měla v budoucnu být Černá louka. Podle další studie, již vypracovala
architektonická kancelář Petra Lichnovského, by měl zelený park spojit stávající centrum s lávkou přes řeku
Ostravici, čímž by se lidé dostali příjemnou vycházkou během pár minut z města do podhradí. V areálu
dnešního výstaviště se opět počítá také s výstavbou několika budov. Upustilo se naopak od plánované
komunikace, která měla nešikovně Černou louku protnout.

Není tam zbytečně moc prodejních ploch? Vždyť lidé si už zvykli jezdit za nákupy do příměstských
hypermarketů. S těmito argumenty vyrukovali občané během diskuse o využití této lokality. “Do nákupních
areálů na periferii ať jezdí lidé třeba pro cement. Například oblečení by si ale měli pořizovat v centru, takové
obchody patří sem,” vyjádřil se Lukáš Ženatý a i v tomto případě doplnil, že nové objekty měly sloužit také
administrativě a bydlení.

Právě možnost bydlení by přitom v tomto místě mohla být lákavou, jelikož areál výstaviště i plán na
úpravu řeky Ostravice nabízí možnosti pro volnočasové aktivity. A lidé, kteří by po práci neodjeli domů do
okrajových sídlišť, ale zůstali ve městě, by mohli přinést kýžené oživení. Padaly ale i další návrhy, co by mohlo
na Černé louce vyrůst. Jedni doporučovali budovy pro Ostravskou univerzitu, jiní by tam rádi viděli vědeckou
knihovnu. “Školství podporujeme a Ostravská univerzita by tam být určitě mohla. Nové vedení této vysoké školy
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však razí spíše cestu oprav svých stávajících objektů. Pro knihovnu už pak je vybráno jiné místo, zpracován je
také její projekt. Stát bude naproti Domu kultury města Ostravy,” sdělil závěrem Petr Kajnar.

***

* “Tato beseda pro nás měla význam, protože jsme si díky názorům lidí mohli lépe uvědomit, jaké věci je třeba
prosazovat a co v projektech popřípadě doplnit. Nechtěli jsme si pouze dělat alibi, abychom pak mohli říkat, že
jsme to všechno veřejně prodiskutovali. Chceme být demokratickými představiteli samosprávy, a tak nás názor
občanů opravdu zajímá.” Petr Kajnar (ČSSD), primátor Ostravy

* Není vám budoucnost centra Ostravy lhostejná? Co by se mělo podle vás dělat pro to, aby srdce krajského
města začalo pulsovat životem? Co vám tady chybí a co si myslíte, že tady naopak nepatří? Piště na e-mailovou
adresu martin.pleva@denik.cz.

Foto popis| Ostravané diskutovali v Komorní scéně Aréna s představiteli města o budoucnosti náměstí Dr. E.
Beneše a Černé louky.
Foto popis| Černá louka by měla být pojítkem mezi centrem města a Slezskoostravským hradem.
Foto autor| Zdroj: Magistrát města Ostravy

Foto popis| Na prostranství poblíž zastávky Elektra, vedle obchodního domu Ostravica, by měla v budoucnu stát
nová budova (snímek vpravo).

Foto autor| Snímky: Deník/Adolf Horsinka
Region| Severní Morava

Náhrada amputovaných končetin
27.1.2007    ČT 1    str. 7   12:05 Týden v regionech - OS

        

redaktorka
--------------------
Nejmodernější náhradu amputovaných končetin, takzvanou inteligentní nohu, má možnost užívat Marcela
Hokynářová z Orlové. O nohu přišla v patnácti letech. Speciální protézu předvedli tento týden experti ze
Švédska posluchačům Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity. Ti jako jediní v republice studují nový
obor ortetik-protetik.

Události roku v nové publikaci
27.1.2007    Moravskoslezský deník    str. 1   Titulní strana

    (noh)    

* Ostrava

Ostrava - Nová publikace Ostravské kalendárium 2006, jejímž autorem je kronikář města Martin Juřica (na
snímku vlevo), byla včera slavnostně představena v Archivu města Ostravy.

Sborník, který pokřtil ostravský primátor Petr Kajnar (na snímku vpravo), už pojedenácté přináší
informace o politických, společenských, kulturních a sportovních událostech za uplynulý rok.

Mezi nejvýznamnější určitě patří návštěva prezidenta Václava Klause, změna vedení města po
komunálních volbách, rozhodnutí o vítězi developerské soutěže na zástavbu Karoliny, dokončení dostavby a
rekonstrukce nádraží OstravaSvinov, uvedení do provozu kolektoru Centrum nebo rekonstrukce jedné z
nejznámějších ulic v republice - Stodolní.

Dále připomíná publikace výročí, například deset let ostravsko-opavské diecéze, patnáct let Ostravské
univerzity nebo 80. výročí otevření Domu umění.

Sportovní události zastupuje například 60. mistrovství světa v kulturistice mužů.
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Foto autor| Foto: Magistrát města Ostravy
Region| Severní Morava

Unikátní protézu lze dobít v autě
26.1.2007    Moravskoslezský deník    str. 8   Severní Morava a Slezsko

    MARTIN PLEVA    

Ostrava - Ojedinělý studijní obor se loni v září začal vyučovat na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity
(ZSF OU). Jeho název je ortotika-protetika a studenti v jeho rámci poznávají to nejnovější, co daná oblast
přináší. Včera měli možnost se jako první v republice seznámit s převratnou novinkou -bionickou technologií
protéz dolní končetiny. Představit jim ji přijel doktor a pedagog ze švédské univerzity v Jönköpingu. “Je to
špičková technologie, která ještě dnes není ani ve světě běžným standardem. V současnosti může bionické
protézy užívat teprve několik desítek pacientů. Tyto protézy jsou velmi drahé, a proto jsou aplikovány především
aktivním nezávislým lidem, kteří jejich výhody plně využijí v zaměstnání, při péči o rodinu a při ostatních
každodenních aktivitách,” uvedl Jiří Rosický, který přednáší na katedře rehabilitace ZSF OU a doplnil: “V
Moravskoslezském kraji má možnost nyní zkoušet tuto bionickou protézu čtyřicetiletá paní z Havířova, která
pečuje o své dítě a chodí přitom i do zaměstnání.”

A v čem je vlastně bionická protéza tak unikátní? “S mechanickou protézou je obtížná chůze po
schodech, ze svahu, ale i vstávání ze sedu, protože se ztrátou končetiny došlo ke znemožnění řízení pohybu
této části těla z mozkového centra. V případě bionických protéz je tedy centrální nervová soustava nahrazena
systémem snímačů a umělé inteligence, svalový a kosterní systém je nahrazen elektromechanickými akčními
členy. Tyto členy jsou poháněny bateriemi, jež je možno dobít třeba i v automobilu,” vysvětli ještě Rosický.

Foto popis| S bionickou protézou, unikátní náhradou dolní končetiny, se včera seznámili studenti nového oboru
ortotikaprotetika. Ten se vyučuje na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity.
Foto autor| Foto: Deník/Adolf Horsinka
Region| Severní Morava
Publikováno| Moravskoslezský deník; Severní Morava a Slezsko; 08
Publikováno| Opavský a hlučínský deník; Severní Morava a Slezsko; 08
Publikováno| Frýdecko-místecký a třinecký deník; Severní Morava a Slezsko; 08
Publikováno| Havířovský deník; Severní Morava a Slezsko; 08
Publikováno| Karvinský deník; Severní Morava a Slezsko; 08
Publikováno| Novojičínský deník; Severní Morava a Slezsko; 08
Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; Severní Morava a Slezsko; 08
ID| 39ba6a81-777e-4b37-bd5b-911fef85e5f0

Studentskemestecko.cz
26.1.2007    PC World    str. 19   Novinky

    -PA    

Vcelku ambiciózní projekt se rozhodli uvést do života společnými silami studenti Univerzity Palackého v
Olomouci, Masarykovy a Mendlovy univerzity v Brně, brněnského VUT, Ostravské univerzity a řady středních
škol v České republice

Po zmapování českého a slovenského internetu došli k závěru, že zde chybí něco, co by spojilo
statisíce mladých lidí. Rozhodli se tedy vytvořit prostor, kde se budou moci scházet a kde získají kompletní
informace, které by jinak dlouho hledali.

Projekt chce poskytnout vše, co potřebují, aniž by za to museli platit, a zároveň podnítit jejich
iniciativního ducha nabídkou možnosti uplatnění v rozbíhajícím se projektu. Snahou je pomáhat mladým lidem
při získávání vědomostí a umožnit jim svobodně vyjádřit svá názorová stanoviska, kterým jinak v médiích není
věnován prostor. Záměr projektu vyjadřují jeho tvůrci velice jasně - Boříme hranice. Zakládáme nové město na
mapě internetu - Studentskemestecko.cz. Rubriky se promění v budovy s otevřenými dveřmi pro všechny, kteří
chtějí svůj život obohatit. Dorozumívacími jazyky budou zájem, inspirace i motivace.

Studentům, ale i kantorům či běžným uživatelům internetu by měl nabídnout kvalitní informace, podle
jejich přání. Chybět nebudou celodenní zpravodajství ze studentského světa u nás i zahraničí, ucelené přehledy
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programů kulturních institucí na území České republiky a Slovenska včetně recenzí, rozhovory. Server by měl
pomoci nalézt brigádu či se seznámit s novými lidmi. Nedílnou součástí bude poradna i prostor věnovaný
začínajícím básníkům, spisovatelům či třeba fotografům.

Revoluce v protetice
25.1.2007    ČT 1    str. 2   19:25 Události v regionech - Ostrava

Markéta PERNICKÁ, moderátorka
--------------------
Nejmodernější náhradu amputovaných končetin, takzvanou inteligentní nohu má možnost užívat Marcela
Hokynářová z Orlové. O nohu přišla v patnácti letech, experti ze Švédska dnes protézu předvedli uchazečům
zdravotně-sociální fakulty Ostravské univerzity. Právě tam totiž vznikl zcela nový studijní obor ortotik-protetik.
Ten nelze studovat nikde jinde v České republice.

Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Marcela Hokynářová v patnácti letech upadla na koleno při tělesné výchově. Od té doby ji začala noha
pobolívat. Lékaři posléze zjistili, že v ní má zhoubný nádor. Ještě tentýž rok jí museli nohu amputovat. Dostala
svou první protézu.

Marcela HOKYNÁŘOVÁ
--------------------
U těch starých pomůcek se to muselo fyzicky ovládat a hodně to bylo hlavně v terénu náročné na i psychiku a
neustálé hlídání se, abyste třeba neupadla, aby se vám ta noha nepodlomila.

Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Mít jistotu při chůzi, nevyhýbat se schodům, ani svahům, pohodlně vstát ze židle, to je sen všech, kteří přišli o
nohu. Nová bionická protéza dává možnost nepřemýšlet o každém kroku, myslí za svého uživatele. Mozkové
centrum nahrazují elektromagnetické snímače, pohání je baterie, kterou lze nabít třeba i v autě.

Jiří ROSICKÝ, pedagog, Ostravská univerzita
--------------------
Bionická technologie je krok na to, aby uživatel, ten člověk a protéza do budoucna tvořily jednou součást.

Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Tuto převratnou novinku zatím užívá jen několik desítek lidí na světě, v České republice dva. Oba jsou z
Moravskoslezského kraje.

osoba
--------------------
Já bych to nazval jedním slovem fenomenální.

Jarmila KRISTINÍKOVÁ, fyzioterapeutka, Ostravská univerzita
--------------------
Jsou to především pacienti v produktivním věku, to znamená, má jim ten život ulehčit natolik, aby byli schopni
sami o sebe se v první řadě postarat, aby nebyli závislí na cizí osobě, popřípadě, aby byli schopni vykonávat
povolání, na které byli zvyklí.

Magnus LILJA, švédská univerzita Jönköping
--------------------
Osobně znám člověka ve Spojených státech, kterému tato protéza umožňuje bez problémů pilotovat letadlo.

Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
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Experti ze Švédska představili protézu studentům Ostravské univerzity jako prvním v České republice. Na
zdravotně-sociální fakultě totiž vznikl loni v říjnu zcela nový studijní obor ortotik-protetik. Je jediný v zemi.
Univerzita o něj usilovala dlouhá léta.

Jaroslav SLANÝ, děkan Zdravotně sociální fakulty OU
--------------------
Bylo to velmi obtížné, neskrývám to, jak na obou ministerstvech, tedy zdravotnictví a školství a potom samotné
akreditační komisi.

Jiří POLÁŠEK, student oboru ortotik-protetik
--------------------
Je to technický obor, což mě zajímá, a jde tam vnést vlastní invence a pořád něco vymýšlet nového. A navíc
pocit, že člověk ještě někomu prospěje, pomůže, to je výborné, to je fajn.

Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Podle statistických zjištění musejí lékaři v zemích Evropské unie amputovat končetinu až třiceti lidem z každých
sto tisíc obyvatel.


