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Nový rektor slibuje velké změny
4.4.2007    Lidové noviny    str. 6   Morava a Slezsko

    čtk    

OSTRAVA Novým rektorem Ostravské univerzity se stal profesor Jiří Močkoř. Pod jeho vedením čeká univerzitu 
čtyřleté  období  změn,  které  přinesou  rozvoj  kulturněsociálním  směrem.  Na  univerzitě letos  vzniknou  dvě 
umělecké fakulty, v roce 2008 nová fakulta sociálních studií.

“Univerzita má jistou setrvačnost, takže Martin Luther King určitě nebudu. Přesto půjde o masivnější 
změnu rozvojového potenciálu, univerzita musí skokově změnit svou image,” řekl rektor před svou inaugurací. 
Podle něho není možné upřednostňovat technické vzdělání na úkor humanitního nebo sociálního. “To už se 
tvrdě prosazovalo za minulého režimu a všichni víme, jak s touto preferencí dopadla Ostrava jako průmyslové 
centrum. Vývoj vzdělání musí být harmonický.” uvedl nový rektor.

Nová  fakulta  sociálních  studií  vznikne  pravděpodobně  v  prostorách  bývalé  fakultní  nemocnice  v 
Zábřehu,  kde  už  nyní  působí  zdravotně  sociální  fakulta.  Na  univerzitě vzniknou  během dvou let  také  dvě 
mezinárodní výzkumná centra.

Sedmapadesátiletý Močkoř vystudoval matematiku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v 
Brně. V roce 1991 byl jmenován profesorem pro obor algebra a teorie čísel. Od roku 1991 působí na Ostravské 
univerzitě, kde pracoval jako vedoucí katedry, rektor, prorektor i děkan přírodovědecké fakulty.

Společně s Močkořem byli včera slavnostně uvedeni do funkce tři prorektoři.

Foto popis| Jiří Močkoř je novým rektorem Ostravské univerzity
Foto autor| Foto ČTK – Dan Krzywoň

Vydání| Tato zpráva vyšla v prvním vydání

Regionální mutace| Lidové noviny - Morava

Sluchově postižení se mohou připravovat
4.4.2007    Metropolitní expres    str. 19   Vzdělávání

    mex    

Ostrava  -  Od letošního  roku  nabízí  ostravská  Přírodovědecká fakulta OU sluchově  postiženým jedinečnou 
možnost přípravy ke studiu na vysoké škole. Účastníci se zdokonalí například v počítačové grafice.

Nový rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř chystá změny
4.4.2007    Mladá fronta DNES    str. 4   Kraj Moravskoslezský

    (ČTK)    

Ostrava - Novým rektorem Ostravské univerzity se stal profesor Jiří Močkoř. “Univerzitu čeká čtyřleté období 
změn, které přinesou rozvoj kulturně-sociálním směrem,” řekl.

Na univerzitě letos vzniknou dvě umělecké fakulty, v roce 2008 nová fakulta sociálních studií. Společně 
s Močkořem byli včera slavnostně uvedeni do funkce tři prorektoři. Studium a celoživotní vzdělávání zůstává v 
zájmu staronové prorektorky Ivy Málkové. Vědu a vnější vztahy bude řídit Zbyněk Janáček, který se stal také 
statutárním zástupcem univerzity. Petr Kazík byl inaugurován prorektorem pro rozvoj a informatizaci, což je na 
univerzitě zcela nová funkce.

“Univerzita má jistou setrvačnost, takže Martin Luther King určitě nebudu. Přesto půjde o masivnější 
změnu rozvojového potenciálu, univerzita musí skokově změnit svou image,” řekl rektor před svou inaugurací.

Podle něho není možné upřednostňovat technické vzdělání na úkor humanitního nebo sociálního. “To 
už  se  tvrdě  prosazovalo  za  minulého  režimu  a  všichni  víme,  jak  touto  preferencí  dopadla  Ostrava  jako 
průmyslové centrum. Vývoj vzdělání musí být harmonický. Technická oblast je určitým ekonomickým tahounem, 
ale nemůžeme se soustředit jen na ni, protože pak se staneme jen základnou pro tvoření pracovních sil. Tím se 
degraduje role vysokých škol, která je přeci daleko širší,” uvedl nový rektor.
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Nová  fakulta  sociálních  studií  vznikne  pravděpodobně  v  prostorách  bývalé  fakultní  nemocnice  v 
Zábřehu,  kde  už  nyní  působí  zdravotně  sociální  fakulta.  Na  univerzitě vzniknou  během dvou let  také  dvě 
mezinárodní  výzkumná centra.  První  s  pracovním názvem Centrum inteligentních technologií  se  zaměří  na 
biofyzikální výzkum a výzkum v oboru informačních technologií. Souběžně s novou sociální fakultou připravuje 
univerzita Evropské centrum sociálního výzkumu. Na jeho vzniku se bude podílet šest evropských univerzit.

Foto popis| INAUGURACE. Novým rektorem Ostravské univerzity se stal Jiří Močkoř.
Foto autor| FOTO: ČTK - DAN KRZYWOŇ

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko

FOTO - OSTRAVSKÁ UNIVERZITA MÁ NOVÉHO REKTORA.
4.4.2007    Právo    str. 10   Severní Morava a Slezsko

    (kab)    

Foto popis| V úterý byl do funkce rektora slavnostně inaugurován Jiří Močkoř. Akademický senát jej na čtyřleté 
období zvolil už začátkem listopadu poměrem hlasů 15:7. Močkoř se řízení univerzity fakticky ujal 1. března. 
Jeho snahou je zavést nové vzdělávací obory a dosáhnout větší aktivity v oblasti výzkumu.
Foto autor| Foto PRÁVO – Karel Balcar

Regionální mutace| Právo - Severní Morava

Nový rektor Ostravské univerzity chystá změny
3.4.2007    ceskenoviny.cz    str. 0   Z domova

    ČTK    

Ostrava - Novým rektorem Ostravské univerzity se stal profesor Jiří Močkoř. Pod jeho vedením čeká univerzitu 
čtyřleté  období  změn,  které  přinesou  rozvoj  kulturně-sociálním  směrem,  řekl  Močkoř.  Na  univerzitě letos 
vzniknou dvě umělecké fakulty, v roce 2008 nová fakulta sociálních studií.  Společně s Močkořem byli  dnes 
slavnostně uvedeni do funkce tři prorektoři.
 Studium a celoživotní vzdělávání zůstává v zájmu staronové  prorektorky Ivy Málkové. Vědu a vnější vztahy 
bude řídit  Zbyněk Janáček, který se stal  také statutárním zástupcem  univerzity.  Petr Kazík byl inaugurován 
prorektorem pro rozvoj a informatizaci, což je na univerzitě zcela nová funkce.
 "Univerzita má jistou setrvačnost, takže Martin Luther King určitě nebudu. Přesto půjde o masivnější změnu 
rozvojového potenciálu, univerzita musí skokově změnit svou image," řekl rektor před svou inaugurací.
 Podle něho není možné upřednostňovat technické vzdělání na úkor humanitního nebo sociálního. "To už se 
tvrdě prosazovalo za minulého režimu a všichni víme, jak touto preferencí dopadla Ostrava jako průmyslové 
centrum.  Vývoj  vzdělání  musí  být  harmonický.  Technická  oblast  je  určitým  ekonomickým  tahounem,  ale 
nemůžeme se soustředit jen na ni, protože pak se staneme jen základnou pro tvoření pracovních sil. Tím se 
degraduje role vysokých škol, která je přeci daleko širší," uvedl nový rektor.
 Nová fakulta sociálních studií vznikne pravděpodobně v prostorách bývalé fakultní nemocnice v Zábřehu, kde 
už nyní působí zdravotně sociální fakulta. "Její přípravy vycházejí z regionální potřebnosti sociálních pracovníků 
i služeb. Už od začátku by měla nabízet bakalářské, magisterské i doktorandské studium," dodal Močkoř.
 Na  univerzitě vzniknou během dvou let také dvě mezinárodní výzkumná centra. První s pracovním názvem 
Centrum inteligentních technologií se zaměří na biofyzikální výzkum a výzkum v oboru informačních technologií. 
Souběžně s novou sociální fakultou připravuje univerzita Evropské centrum sociálního výzkumu. Na jeho vzniku 
se bude podílet šest evropských univerzit, upřesnil Močkoř.
 Sedmapadesátiletý Močkoř vystudoval matematiku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V 
roce 1991 byl jmenován profesorem pro obor algebra a teorie čísel. Z katedry matematiky na Vysoké škole 
báňské-Technické univerzitě v Ostravě přešel v roce 1991 na Ostravskou univerzitu, kde působil postupně jako 
vedoucí katedry, rektor, prorektor i děkan přírodovědecké fakulty.

URL| http://www.ceskenoviny.cz/domov/index_view.php?id=245099
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Ropovod 01: Ostrava jede do Ústí
3.4.2007    Mladá fronta DNES    str. 6   Kultura - severní Čechy

    (ula)    

Ústí nad Labem - Ústecký a ostravský region mají mnoho společného. Od nezaměstnanosti přes relativně nízké 
platy nebo podobný průmysl až po nedostatek kvalitních výstavních prostor. O tom, že ale v Ostravě vzniká 
kvalitní umění (podobně jako například mezi umělci v takzvaném Ústeckém okruhu, kteří vyšli nebo jsou nadále 
spojeni s ústeckou univerzitou), se lze přesvědčit od zítřka v ústecké Galerii Emila Filly.
Kurátor František Kowolowski připravil pro severočeskou galerii přehlídku nejmladších ostravských umělců a 
také jejich pedagogů. Přehlídka, která v Ústí potrvá patnáct dní, má název Ropovod 01.

“Výstava je  pokusem aktuálně prezentovat  nejmladší  nastupující  ostravskou generaci  umělců.  Není 
důležité,  že se v tomto projektu střetávají  pedagogicky činní  umělci  s  jejich studenty.  Výstava je názorový 
konsenzus. Řekl bych, že může jít o určitého druhu laboratoř myšlenek, spojenou s neustále podrobovaným 
ironickým modelem sociálních  vztahů  ve  všeobjímající  realitě.  Tyto  ironické  koncepty  jsou  nedogmatickým 
způsobem podsouvány uspaným divákům, kteří jistě vytuší neutuchající hravost jemnocitných projevů,” uvádí 
Kowolowski ve své “hravé” tiskové zprávě k výstavě.

Uznává ale také, že bude možné vysledovat vazby mezi už známějšími vizuálními umělci působícími v 
Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity, jako jsou například Jiří Surůvka a Petr Lysáček, a jejich žáky.

Výstavu Ropovod 01 doplňují další akce, které ve spolupráci s umělci ústecká galerie připravila.
“Rozšiřují jednak formální a názorový proud celého projektu, jednak otevírají prostor galerie směrem 

ven a rozprostírají působení umění do celého města, v němž je projekt prezentován,” uvedl Kowolowski. Už 
zítra je možné navštívit  přednášku spojenou s prezentací ostravské scény (od 15 hodin na Fakultě užitého 
umění a designu UJEP, Velká Hradební 13, učebna č. 41). Ve středu bude také v tomto klubu pokřtěna kniha 
Príležitostný robotník,  kde je zmapována aktivita  ústecké Billboart  Gallery  Europe,  která  působí  při  Fakultě 
užitého umění a designu. Ve čtvrtek 5. dubna se pak představí ostravští umělci v klubu Circus (Velká Hradební 
33) od 19 hodin se svými performancemi.

Další program lze najít na webu galerie: www.gef.cz

***

* Výstava

Galerie Emila Filly Ústí nad Labem 5. 4. - 19. 4. 2007
zahájení - 4. dubna 2007, 18 hodin
Umělci:  Pavla  Byrtusová,  Denisa  Fialová,  Martin  Froulík,  Juraj  Jakubčiak,  Michal  Kalhous,  František 
Kowolowski, Jiří Kuděla, Petr Lysáček, Pavla Malinová, David Možný, Pavel Pernický, Pavel Ptáčník, Simon 
Restel, Jiří Surůvka, Barbora Tichá, Zdeněk Vichr, Lenka Vrábliková, Jan Vytiska

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severní Čechy

Nahorniak představí své sochy
3.4.2007    Týdeník okresu Nový Jičín    str. 5   Kultura

    (mer)    

NOVÝ JIČÍN - Novojičínská Výstavní síň na Staré poště měsíc co měsíc připravuje pro milovníky umění výstavy 
nejrůznějších  žánrů.  Měsíc  duben  bude  z  tohoto  pohledu  patřit  sochám.  Svá  díla  představí  tentokrát 
novojičínský rodák Ondřej Nahorniak.

Stará pošta přivítá sochařská umělecká díla po několikaměsíční odmlce, během níž proběhlo několik expozic, 
především fotografí a maleb. I z toho se dá usuzovat, že se Novojičínsko mnoha sochaři pochlubit nemůže. 
Jedním z mála je talentovaný osmadvacetiletý Ondřej Nahorniak. Právě jeho díla budou zdobit  výstavní síň 
Staré pošty od minulého pátku po celý měsíc duben.

Za sebou už má mladý výtvarník ve svém oboru poměrně dlouhou cestu. “Začal jsem s tím tak před 
deseti lety, původně ze zábavy. Tenkrát jsem ještě pracoval s keramikou. Teprve později mě to skutečně chytlo 
a od té doby se sochařině věnuju naplno,” přiznal Nahorniak. Po dvou letech více méně amatérské tvorby se 
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vydal  rozšířit  své umělecké obzory na akademickou půdu.  Dostal  se na katedru výtvarné tvorby  Ostravské 
univerzity, samozřejmě na obor sochařství. “Získal jsem tam úplně jiný přístup ke svým pracím. Člověka hodně 
ovlivní aktivní umělecké prostředí, které tam panuje, začíná vnímat širší souvislosti žánru, jeho historii, způsoby 
tvorby. Od začátku člověka chytí snaha o dokonalost,” vzpomíná mladý sochař.

Žánrově  se  Nahorniak  specializuje  především  na  figurální  tvorbu.  S  tou  ostatně  kdysi  v  keramice 
začínal. “Je mi nejbližší, vyhovuje mi i z estetického hlediska. Určitě mě zajímá dlouhodobě,” řekl.

Na rozdíl od tohoto stabilního zájmu se za deset let jeho práce posunula metoda zhotovování soch. 
Stále často používá keramiku, přidává k ní ale další odlévané materiály, jako beton, sádru či cín, které podle 
jeho vlastních slov nabízí zcela nové možnosti tvorby. Představu o konečném díle, na kterém často pracuje 
týdny i dlouhé měsíce, si v duchu formuje už při náčrtcích. Mnohdy se jedná o jednoduché fgury, jindy se do díla 
podaří zakomponovat hlubší myšlenku. Svá díla už vystavoval například v Galerii Sýpka v Klenové, jeho práce 
zdobily park v České Třebové, jednu výstavu pořádal také na Staré poště v domovském Novém Jičíně.

Na aktuální expozici, která se bude konat ve výstavní síni Staré pošty až do 27. dubna, připravil průřez 
vlastní tvorbou, příchozí uvidí také jednu sochu v nadživotní velikosti. “Je to vlastně moje diplomová práce,” 
uzavřel s úsměvem.

Dámská jízda
2.4.2007    Euro    str. 28   Lidé a podniky

    Naďa Kubalíková    

TOUCHDOWN CZECH REPUBLIC

Barbora  Tomšovská  prodala  svůj  podíl  v  personální  agentuře  Wrightson  Urquhart  a  přechází  do  pozice 
managing director ve společnosti Touchdown Czech Republic. Spolu s ní z Wrightson Urquhart odchází i Ivana 
Votočková,  která  ve  společnosti  Touchdown  povede  divizi  executive  search.  Divizi  recruitmentu,  působící 
úspěšně na trhu již dva roky,  i  nadále povede Monika Milerová.  Portfolio služeb společnosti  se rozšiřuje o 
personální audity, AV/DC centra a koučink.

Barbora Tomšovská v oblasti executive search pracuje přes deset let a je absolventkou MBA studia. 
Hovoří  anglicky,  francouzsky a španělsky.  Má bohaté zkušenosti  v oblasti  služeb i  bankovním a finančním 
sektoru. Ve volném čase se věnuje svému koni a parkúrovému jezdění.

Ivana Votočková pracovala v ČSAV v oblasti základního výzkumu, od roku 1994 působí v zahraničních 
společnostech  zaměřených  na  projekty  executive  search  jako  konzultantka.  Má  zkušenosti  z  projektů  na 
českém i  zahraničním trhu  ve službách,  v  bankovním a finančním sektoru  a  v  technických společnostech. 
Hovoří  anglicky a rusky. Ve volném čase hraje volejbal.  Monika Milerová je spoluzakladatelkou Touchdown 
Czech Republic. Absolvovala Filozofickou fakultu Ostravské univerzity a dlouho žila ve Velké Británii. Od roku 
2000 se pohybuje v konzultační oblasti se specializací na recruitment pro bankovní a finanční sektor, IT, obchod 
a marketing. Hovoří plynule anglicky. Ve volném čase hraje šachy, squash a cestuje.

Foto autor| FOTO: archiv

O autorovi| RUBRIKU SPOLEČNOST PŘIPRAVILA: Naďa Kubalíková (nada.kubalikova@euro.cz)

Přípravné kurzy na VŠ pro sluchově postižené
2.4.2007    finance.cz    str. 0   

    VysokéŠkoly.cz    

Od letošního roku nabízí ostravská Přírodovědecká fakulta sluchově postiženým jedinečnou možnost přípravy 
ke studiu na vysoké škole. Přípravný kurz připravila Ostravská univerzita v rámci evropského projektu EQUAL 
"Pro plný život". Účastníci se zdokonalí například v počítačové grafice.Projekt je zaměřen především na vývoj a 
zavedení systému celoživotního vzdělávání osob s postižením sluchu, ale i na vzdělávání zdravých osob, které 
s handicapovanými osobami přicházejí do kontaktu. Cílem projektu je podle garantky kurzu Zdeňky Telnarové 
omezení  vlivu  jejich  handicapu  na  budoucí  studium,  a  to  především  v  přírodovědeckých,  matematických, 
informatických,  technických  a  ekonomických  oborech.Přípravný  kurz  se  skládá  ze  čtyř  modulů  -  čeština, 
angličtina, matematika a výpočetní technika. Každý z modulů obsahuje 28 hodin přímé výuky. Řešení úkolů 
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konzultují studenti s vyučujícími prostřednictvím e-learningové podoby kurzu. Letošního pokusného ročníku se 
zdarma účastní 16 lidí, vše je hrazeno z projektu EQUAL. Příští ročníky by prý mělo financovat Ministerstvo 
školství,  mládeže  a  tělovýchovy.  Zdroj:  www.osu.czMateriál byl  převzat  ze  zpravodajského  a  informačního 
serveru VYSOKESKOLY.CZ.

URL| http://www.finance.cz/zpravy/finance/104532/

Mladí matematici Evropy znají vítěze
2.4.2007    Moravskoslezský deník    str. 8   Zpravodajství

    (sy)    

8 pohledů z Moravskoslezského kraje

Ostrava

Ostrava - První místo 17. ročníku mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka, jíž se zúčastnilo 112 
studentů z 25 univerzit 12 států Evropy, obsadilo v první kategorii hned pět studentů.

“Vítězství si odnesli Strenner Balázs z Budapešti, Michal Burger z Bratislavy, Jaromír Kuben z Brna, 
Paulin Roland z Budapešti a Christian Sattler z Mnichova,” řekla  mluvčí pořádající  Ostravské univerzity Hana 
Jenčová. Všichni obdrželi čtyři tisíce korun. Osmi tisíci korunami byl oceněn vítěz druhé kategorie Béla András 
Rácz z Budapešti. “Umístění do desátého místa v této soutěži znamená pro každého z účastníků velkou prestiž 
a otevírá mu dveře nejen k zahraničním stážím, ale i k zajímavým pracovním pozicím,” dodala mluvčí.

Srovnatelná soutěž probíhá jen v Londýně, je však menší, s kratší tradicí.

Region| Severní Morava
Publikováno| Moravskoslezský deník; Zpravodajství; 08
Publikováno| Opavský a hlučínský deník; Zpravodajství; 08
Publikováno| Frýdecko-místecký a třinecký deník; Zpravodajství; 08
Publikováno| Havířovský deník; Zpravodajství; 08
Publikováno| Karvinský deník; Zpravodajství; 08
Publikováno| Novojičínský deník; Zpravodajství; 08
Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; Zpravodajství; 08
ID| dc1799a0-f0a7-4bb8-9122-f356a1ca008e

Velikonoční koktejl
1.4.2007    ČRo - ostrava.cz    str. 0   ostrava / doporucujeme

    Eva Lenartová    

Miriam Prokešová učí na Ostravské universitě filosofii výchovy a pedagogiku volného času. Sama se ve volném 
čase věnuje hledání kořenů rodného kraje. Je například spoluautorkou knížky Babiččina kuchařka a autorkou 
titulu Lidové tradice. O lidových tradicích, které se vážou k Velikonočnímu období si s Miriam Prokešovou v 
pondělním Koktejlu bude povídat Eva Lenartová.

URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/333623
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Velvyslanec navštívil Ostravskou univerzitu
30.3.2007    Moravskoslezský deník    str. 3   Ostrava

    (sy)    

Ostrava  -  Velvyslanec  Ruské  federace  v  České  republice  Alexej  Fedotov  včera  navštívil  za  doprovodu 
generálního  konzula  Ruské  federace  v  Brně  Viktora  Sibileva  Ostravskou univerzitu (OU).  Návštěva  se 
uskutečnila v rámci akce Rok 2007 - rok ruského jazyka, kterou vyhlásilo ministerstvo zahraničí Ruské federace.

“Jedná se o první návštěvu zástupců Ruské federace na Ostravské univerzitě na nejvyšší úrovni,” sdělil 
rektor Jiří Močkoř.

Fedotov  se  setkal  také  se  studenty.  “Beseda  se  studenty  byla  zaměřena  na  dlouhodobou  tradici 
výměnných pobytů studentů slavistiky naší filozofické fakulty na Petrohradské státní univerzitě a Nižegorodské 
státní  univerzitě Lobačevského  v  Ruské  federaci,”  sdělila  děkanka Mrhačová s  tím,  že  každoročně  se 
výměnných pobytů zúčastňuje zhruba dvacet pět studentů z ruské i české strany. V posledních letech zájem o 
studium ruského jazyka velmi vzrůstá. “Důvodem je především to, že kromě tradičního vzdělávání budoucích 
učitelů ruského jazyka a literatury připravuje Filozofická fakulta Ostravské univerzity na katedře slavistiky také 
od roku 1993 jazykově vybavené odborníky pro sféru podnikání, ale i pro cestovní ruch,” vysvětlil Močkoř.

Region| Severní Morava

Fakulta má v Nepálu kliniku
30.3.2007    Moravskoslezský deník    str. 10   Česká republika

    (per) (sy)    

Moravskoslezský kraj

14 pohledů z Čech, Moravy a Slezska

Ostrava - Zdravotně sociální fakultu (ZSF) Ostravské univerzity poctí vzácná návštěva. Příští týden sem zavítá 
šéflékařka kliniky v nepálském Káthmandu Ikcha Shrestha, aby poděkovala za vše, co zdravotně sociální fakulta 
pro ně udělala. O tom, že toho bylo skutečně hodně, svědčí nápis In Association with Medico-Social Faculty, 
University of Ostrava, který je v recepci kliniky.
dvanáctiletý chlapec.

Region| Severní Morava
Publikováno| Moravskoslezský deník; Česká republika; 10
Publikováno| Opavský a hlučínský deník; Česká republika; 10
Publikováno| Frýdecko-místecký a třinecký deník; Česká republika; 10
Publikováno| Havířovský deník; Česká republika; 10
Publikováno| Karvinský deník; Česká republika; 10
Publikováno| Novojičínský deník; Česká republika; 10
Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; Česká republika; 10
ID| c113d4c6-4411-4b8c-b744-d394318f6673

Ostravská univerzita nabízí přípravné kurzy sluchově postiženým
30.3.2007    Vzdelavani.iHNed.cz    str. 0   Vzdelavani.iHNed.cz

    mob-iHned    

Ostrava, 30. 3. 2007 (iHNed.cz)

Sluchově postiženým spoluobčanům nabízí  Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě jedinečnou 
šanci  připravit  se ke studiu na vysoké škole a zdokonalit  se mimo jiné v počítačové grafice ve speciálních 
kurzech, které pro ně v rámci evropského projektu EQUAL "Pro plný život" připravila.
Projekt je zaměřen na vývoj a zavedení systému celoživotního vzdělávání osob s postižením sluchu, včetně 
vzdělávání zdravých osob, které s handicapovanými osobami přicházejí do kontaktu.
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Do pilotního ověření kurzu ve školním roce 2006/2007 se přihlásilo celkem 16 uchazečů. Studium je zdarma, 
veškeré náklady kurzu jsou hrazeny z projektu EQUAL tedy financí Evropské unie a státního rozpočtu ČR. V 
příštích  letech má být  nový systém vzdělávání  sluchově postižených financován z  prostředků Rozvojových 
programů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.
Přípravný kurz se skládá ze čtyř modulů - čeština, angličtina, matematika a výpočetní technika. Každý z modulů 
obsahuje 28 hodin přímé výuky. Řešení úkolů konzultují studenti s vyučujícími prostřednictvím eLearningové 
podoby kurzu, která je dostupná na www stránkách projektu (http://kiqi.osu.cz ). Všichni účastníci obdrží učební 
materiál v tištěné i elektronické podobě.
Zdroj: http://www.osu.cz/

URL| http://Vzdelavani.iHNed.cz/?m=d&article[id]=20795370

Krátce
29.3.2007    Ekonom    str. 19   Zrcadlo – lidé

(kráceno)

* Dagmar Vacková (38), současná personální ředitelka české filiálky DHL Express, kde má na starosti 1400 
zaměstnanců,  nově zastává i  funkci  koordinátorky lidských zdrojů pro střední  a východní Evropu.  Vacková 
vystudovala Filozofickou fakultu Ostravské univerzity, v kapse má diplomy MBA a PhD. a ve firmě pracuje téměř 
deset let. Ve volném čase se věnuje rodině, lyžování a jízdě na kole.

34. nokturno v Třebíči
29.3.2007    Havlíčkobrodský deník    str. 33   Vysočina Plus / servis

    MARCELA NOVÁČKOVÁ    

Benefiční koncert podpoří stacionář Úsměv

TIPY PRO DNEŠNÍ DEN

Třebíčsko

Třebíč - Další, v pořadí již 34. Třebíčské nokturno, proběhne dnes večer v Katolickém gymnáziu v Třebíči.
Pod  názvem  Koncert  pozpátku  pořádá  KG-Klub  Sdružení  přátel  Katolického  gymnázia  benefiční 

koncert, jehož výtěžek bude věnován stacionáři Úsměv.
Dějinami  hudby  budou  provázet  Barbora  Baranová  a  její  hosté  z  Ostravské univerzity.  Pozvání  k 

účinkování přijaly studentky ostravského Institutu pro umělecká studia Tereza Válková - Heřmanová a Kamila 
Zbořilová. Všichni milovníci hudby, příznivci nokturen i ti, kteří chtějí dobrovolným vstupným podpořit tuto akci, 
jsou zváni na 19. hodinu do auly Katolického gymnázia.

Stacionář  Úsměv  je  určen  pro  lidi  s  mentálním  a  kombinovaným  postižením,  jedná  se  o  zařízení 
Oblastní  charity  Třebíč,  které  postiženým  lidem  zabezpečuje  trvalé  zlepšení  kvality  života,  zvyšuje  jejich 
samostatnost a v neposlední řadě umožňuje navázat nové vztahy.

Třebíčské nokturno, Třebíč, Katolické gymnázium, začátek 19

Foto popis| Na 34. Třebíčském nokturnu zazpívá dnes večer i Tereza Válková-Heřmanová.
Foto autor| Foto Vladimíra Valová
Region| Vysočina
Publikováno| Havlíčkobrodský deník; Vysočina Plus / servis; 33
Publikováno| Jihlavský deník; Vysočina Plus / servis; 33
Publikováno| Třebíčský deník; Vysočina Plus / servis; 33
Publikováno| Žďárský deník; Vysočina Plus / servis; 33
Publikováno| Pelhřimovský deník; Vysočina Plus / servis; 33
ID| c46225fa-770a-43ff-a528-e21650d11677
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Matematici budou soutěžit v Ostravě
29.3.2007    Karvinský deník    str. 4   Z okolních regionů

    (sy)    

krátce

Ostrava  -  Již  posedmnácté  se  dnes  uskuteční  na  katedře  matematiky  Přírodovědecké fakulty Ostravské 
univerzity (OU) další ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka.
Do letošního ročníku se prozatím přihlásilo 118 studentů z 26 univerzit z celé Evropy. “Do Ostravy se sjedou 
vysokoškoláci z Velké Británie, Rakouska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Slovinska, Litvy a dalších států,” 
vyjmenovala Hana Jenčová z OU. Soutěž je i letos rozdělena do dvou kategorií.

Region| Severní Morava

Mezinárodní matematická soutěž Vojtěcha Jarníka
28.3.2007    ČT 1    str. 5   18:00 Report
29.3.2007    ČT 1    str. 6   06:30 Regiony - Ostrava

Drahomíra RAČÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Téměř  sto  dvacet  mladých  matematiků  z  celé  Evropy  soupeří  v  těchto  dnech  v  Ostravě  na  Mezinárodní 
matematické soutěži Vojtěcha Jarníka.  Ostravská univerzita letos zahájila už sedmnáctý ročník tohoto klání, 
které je v současnosti nejstarší a nejvýznamnější matematickou soutěží v Evropě.

Martina TLACHOVÁ, redaktorka
--------------------
Nadaní  studenti  z  Rakouska,  Německa,  Slovinska,  Maďarska,  Polska  nebo  Litvy,  ti  všichni  se  setkali  na 
Ostravské univerzitě, aby si ověřili své matematické znalosti.

Pavel PODBORSKÝ, předseda mezinárodní porosty, Univerzita Karlova v Praze
--------------------
Mám radost, že soutěž se zvětšuje, letos je tady sto sedmnáct studentů z různých koutů Evropy a světa, poslala 
se i pozvánka do Íránu, ten teda letos nepřijel, ale možná přijede příští rok.

Martina TLACHOVÁ, redaktorka
--------------------
V třiadvacetičlenné mezinárodni porotě zasedají zástupci evropských univerzit, které se do soutěže zapojily. 
Mnozí z nich byli ještě nedávno přesně na opačné straně, snažili se vyhrát, dnes vymýšlejí příklady ostatním.

Jakub WOJTASZCZYK, člen poroty, Uniwersytet Warszawski
--------------------
Bylo sice mnohem zábavnější soutěžit, ale mám ze své nynější práce dobrý pocit. Někdo pracoval proto, abych 
mohl soutěžit já, teď je to naopak.

Pavel PODBORSKÝ, předseda mezinárodní porosty, Univerzita Karlova v Praze
--------------------
Já jsem vlastně soutěžil v matematických soutěžích už na střední škole.

Martina TLACHOVÁ, redaktorka
--------------------
Soutěž nese jméno jednoho z největších českých matematiků dvacátého století, profesora Vojtěcha Jarníka. 
Zabývá se teorií  čísel  a matematickou analýzou.  Právě jeho  učebnice vychovaly  celé  generace českých a 
slovenských matematiků.
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Jaroslav HANČL, organizátor soutěže, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
--------------------
Student,  když  získá  zlato,  tak  to  něco  znamená,  a  potom  je  pro  něho  velice  jednoduché  získat  nějaký 
zaměstnání.

Martina TLACHOVÁ, redaktorka
--------------------
Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční zítra v univerzitní aule.

Matematici mají sraz v Ostravě
28.3.2007    Prima TV    str. 8   18:50 Minuty regionu - Praha

        

Zuzana DASTYCHOVÁ, moderátorka
--------------------
Mnohem odrostlejší mládež se sešla v Ostravě a měla důvod. Celé dva dny si tam budou studenti z více než 
dvaceti univerzit lámat hlavu nad složitými matematickými příklady - takovými, u kterých my normální smrtelníci 
nerozumíme ani zadání.

Markéta ŠENKOVÁ, redaktorka
--------------------
Integrály,  derivace, siny a cosiny,  to se právě teď honí hlavou sto dvaceti  studentům. Snaží se co nejlépe 
vypořádat se záhadnými příklady.

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
Je to úplně jakoby marťanská řeč.

Markéta ŠENKOVÁ, redaktorka
--------------------
Mozkové závity tak jedou na plné obrátky. Úspějí jen výjimeční studenti s výjimečnými schopnostmi.

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
Jsou svým způsobem ujetí a oni jsou ujetí, opravdu.

Markéta ŠENKOVÁ, redaktorka
--------------------
Na soutěž se tito novodobí Einsteinové připravují skoro jako sportovci na olympiádu. I tady je doping zakázán.

student
--------------------
Používám hořčík, anebo kafe.

student
--------------------
Mám nervy, ale jak si sednu nad příklady, tak už je to v pohodě.

Markéta ŠENKOVÁ, redaktorka
--------------------
Doufejme tedy, že nejlepším matematikem Evropy se stane student některé české univerzity.
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