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Fialová s Kudělou uvedou malby
11.4.2007    Mladá fronta DNES    str. 5   Kultura - kraj Moravskoslezský

    (ama)    

KULTURNÍ TIPY

VERNISÁŽ

Výstavu maleb s názvem Fajnsamr zhlédnou ode dneška návštěvníci národní kulturní památky Důl Michal v 
Ostravě. Autoři Denisa Fialová a Jiří Kuděla v současnosti působí jako odborní asistenti Institutu pro umělecká 
studia Ostravské univerzity. Výstavu v 18 hodin uvede výtvarník, performer a pedagog Jiří Surůvka.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko

Personální šéfová povýšila
10.4.2007    Euro    str. 26   Lidé a podniky

    Naďa Kubalíková    

DHL EXPRESS

Současná personální ředitelka společnosti DHL Express (Czech Republic) Dagmar Vacková (38) působí nově 
také ve funkci HR koordinátorky pro střední Evropu. Vacková pracuje v HR oddělení společnosti DHL téměř 
deset let. Od roku 1998 vykonávala funkci personální ředitelky ve společnosti Danzas, při sloučení společností 
Danzas a DHL International zodpovídala jako HR manažerka za personální integraci obou společností do nově 
vzniklé DHL Express (Czech Republic).

Dagmar  Vacková  vystudovala  Filozofickou  fakultu  Ostravské  univerzity.  Ve volném čase  se  věnuje 
rodině, ráda lyžuje a jezdí na kole.

O autorovi| Naďa Kubalíková (nada.kubalikova@euro.cz)

Slzy zoufalství se mění v slzy štěstí
10.4.2007    Listy moravskoslezské    str. 2   Moravskoslezský kraj

    Jiří Muladi    

Zdravotnická pomoc v zemi, kde se chudí o všechno dělí s ještě chudšími

MSK - Nepál je jednou z nejchudších zemí světa. Z devětadvaceti milionů obyvatel jich třetina žije pod hranicí 
bídy.
A je tam jediná klinika, ve které se za lékařské ošetření nemusí platit.

Provozuje ji dobrovolnická organizace International Humanity se sídlem v Ostravě.
Za  nákup  léků  a  zdravotnického  materiálu  přijela  v  těchto  dnech  poděkovat  sponzorům 

Moravskoslezského kraje šéflékařka kliniky Ikcha Shrestha. “Spousta Nepálců skutečně nemá peníze ani na 
nejzákladnější  ošetření  a léčbu.  Proto k nám někteří  pacienti  cestují  i  dvacet  hodin,”  vysvětluje sympatická 
šéflékařka.

Klinika byla založena v listopadu loňského roku a už v ní bylo ošetřeno přes tisíc pacientů. Bezplatně v 
ní pomáhají také evropští lékaři. “Byl jsem tam celý leden a pak mne vystřídal kolega z Karlovy univerzity,” říká 
MUDr. Rastislav Maďar, odborný asistent Ústavu ochrany veřejného zdraví, jenž působí v rámci Zdravotnické 
sociální fakulty Ostravské univerzity. Je zároveň předsedou International Humanity pro celou ČR. “V nepálských 
poměrech je léčení až dvacetkrát levnější než tady, i personál v počtu devíti lidí je velmi levný,” vysvětluje. 
“Navíc  naše  organizace  nemá  žádný  úřednický  aparát  ani  místnosti,  takže  všechny  získané  peníze  jsou 
skutečně investovány ve prospěch pacientů.”
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Nepál je sice v teplejším podnebním pásu, ale například jeho hlavní město Káthmándú leží ve stejné 
nadmořské výšce jako naše Sněžka. “Děti tam chodí boso i v zimě, a často můžete vidět jejich omrzlá líčka,” 
říká Maďar. “V zimě mají plno respiračních chorob a v létě zase průjmy, malárii a břišní tyfus. Kromě toho se 
Nepálcům nevyhnuly ani naše civilizační choroby, na které jejich organismus dříve nebyl zvyklý, jako vysoký 
tlak, cukrovka, různé alergie a podobně. Spousta jich bydlí v domě z hlíny, střechy mají z vymláceného obilí a 
ohniště uvnitř bez komínů či průduchů, což zase vysvětluje zvýšený výskyt astmatu. Takže kromě přímé léčby je 
musíme i vzdělávat a vysvětlovat, proč si mají zajistit kouřovody, proč převařovat vodu, proč dodržovat pravidla 
hygieny a tak dále.”

Slzy zoufalství se občas na klinice mění v slzy štěstí. “Měli jsme případ, kdy syn nesl matku osm hodin 
po horských stezkách na autobusovou zastávku. Přijela k nám ve zuboženém stavu, s vážným onemocněním 
ledvin,” vzpomíná Shrestha. “Nyní už je v pořádku a čas od času jsme spolu v kontaktu. Takové případy člověka 
potěší.”

V pozadí celého projektu stojí Martin Ladýř, generální manažer IHD Free Clinic Nepal. “Po absolvování 
obchodní akademie jsem založil firmu DXT computers, která měla čtrnáct poboček v celé republice. Ale po 
sedmi letech jsem firmu prodal a začal se věnovat klinice v Nepálu,” uvádí. “Přivedli mě k tomu nepálští přátelé. 
Uvědomil  jsem  si  totiž,  že  člověku  stačí  opravdu  málo,  aby  byl  šťastný.  Ti  lidé  jsou  chudí  materiálními 
hodnotami, ale bohatí duchem. Dvě třetiny z nich nemají přístup ani k pořádné toaletě, ovšem jejich rodinné 
vztahy by v mnoha případech mohly u nás sloužit jako vzor. A podnikatelskou chamtivost nebo snobismus typu 
“ukažte sousedům, že na to máte”, to tam vůbec neznají. Chudí se v Nepálu o všechno dělí s ještě chudšími. 
Jak říkám, jsou to lidé velmi bohatí duchem.”

Kdo  má  zájem  dozvědět  se  o  celém  projektu  více,  může  navštívit  webové  stránky  www. 
internationalhumanity. cz.

Foto popis| Ikcha Shrestha v Ostravě.
Foto autor| Foto: Jiří Muladi

kaleidoskop
10.4.2007    Listy moravskoslezské    str. 7   Ostravsko

    (iga)    (kráceno)

Změny chystá nový rektor Jiří Močkoř. Na Ostravské univerzitě letos vzniknou dvě umělecké fakulty, v roce 
2008 nová fakulta sociálních studií. Společně s Močkořem byli minulý týden 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. Peníze už do regionu tečou, teď ještě posílit duchovní život.

Namalovat vlastní mandalu si mohou návštěvníci akce, kterou pořádají studenti Filozofické fakulty Ostravské 
univerzity. Uskuteční se 16. dubna od 14 do 18 hodin v banketní místnosti budovy D filozofické fakulty. Každý 
sám sobě buddhistou.

Česko-slovenská klinika v Nepálu
6.4.2007    ČT 1    str. 4   19:25 Události v regionech - Ostrava

Markéta PERNICKÁ, moderátorka
--------------------
O  nejchudší  obyvatele  hlavního  města  Nepálského  království  pečuje  nová  česko-slovenská  klinika.  Jejím 
spoluzakladatelem je specialista na infekční a tropické choroby Rastislav Maďar z Ostravské univerzity. Kliniku 
provozují  neziskové  organizace,  které  tamním pacientům  zajišťují  bezplatnou  léčbu.  Ostravskou  univerzitu 
navštívila také nepálská lékařka, která kliniku v Káthmándú vede.

Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka
--------------------

3



Specialista na cestovní medicínu a pedagog Ostravské univerzity Rastislav Maďar, s myšlenkou založit kliniku v 
Nepálu přišel právě on. Žije tam třicet milionů lidí, mnozí z nich nemají peníze ani na základní živobytí, natož na 
zdravotní péči.

Rastislav MAĎAR, pedagog Ostravské univerzity
--------------------
To jsou lidé, kteří neviděli lékaře nebo zdravotníka strašně dlouhou dobu, takže vidíte strašně vážné případy, 
které kdyby se léčily včas, tak se vyléčí levně a vyléčí se poměrně rychle.

Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Klinika vznikla v Káthmándú loni v listopadu. Bezplatně ošetřila už více než tisíc pacientů.  Dalším stovkám 
poskytla pomoc při výjezdech.

Ikcha SCHRESTHA, vedoucí lékařka kliniky
--------------------
Je nám líto, že naši lidé umírají i na banální choroby, ale jsme nejchudší zemí v Asii a sami si neporadíme. 
Proto si vaší pomoci velmi vážíme.

Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Nepálci  trpí  dýchacími  infekcemi,  průjmy,  kožními  problémy,  ale  i  cukrovkou,  podvýživou  a  břišním tyfem. 
Například  voda  přitéká  do  hlavního  města  jen  dvě  hodiny  denně  a  šest  hodin  denně  nejde  elektřina.  V 
odlehlejších osadách není voda a elektrický proud vůbec.

Jaroslav HORÁČEK, proděkan, Ostravská univerzita
--------------------
Je tam průměrný věk u mužů čtyřicet let a průměrný věk u žen čtyřicet dva let, ale i méně.

Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Klinika  poskytuje  ambulantní  péči  a  lékaři  provádějí  i  drobnější  operace.  Pokud je  u nemocných zapotřebí 
složitější zákrok, lékaři jej zajistí a zaplatí v jiné nemocnici. Peníze získává klinika pouze z darů.

Martin LADÝŘ, hlavní manažer kliniky
--------------------
Každých sto korun, které získáme od dárců, jde přímo na léčbu pacientů.

Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Ostravská  univerzita  chce do Nepálu  vyslat  i  své  studenty.  Budou například  mapovat,  co  lidem v určitých 
oblastech nejvíce chybí a také je učit základní hygieně.

Hana SOCHOROVÁ, proděkanka, Ostravská univerzita
--------------------
Náročné to asi bude, ale myslím si, jak znám naše studenty, tak že budou určitě schopni se přizpůsobit a že to 
pro ně nebude tak velký problém.

Lucie PILLICHOVÁ, studentka
--------------------
Kdybych měla možnost, do Nepálu bych ráda jela pomoct.

Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Česko-slovenská klinika je v Nepálu jediná, ve které pacienti  neplatí.  Ve všech ostatních zařízeních musejí 
uhradit alespoň určitý poplatek. Zdravotní pojištění tam totiž neexistuje.

Markéta PERNICKÁ, moderátorka
--------------------
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To už bylo pro dnešek ode mne vše. Přeji vám pohodový prodloužený víkend, veselé Velikonoce a těším se na 
viděnou.

Nepálská lékařka navštívila fakultu
6.4.2007    Mladá fronta DNES    str. 2   Kraj Moravskoslezský

    (zh)    

Ostrava - Zdravotně sociální fakultu Ostravské univerzity včera navštívila vedoucí lékařka kliniky v nepálském 
hlavním  městě  Kathmandu  Ikchu  Schrestha.  Poděkovala  zde  za  pomoc  při  budování  a  provozu  kliniky. 
Navštívila také fakultní nemocnici a lázně v Klimkovicích.

Studenti fakulty by mohli brzy na kliniku v Nepálu jezdit, děkan Jaroslav Slaný se k tomu při setkání s 
lékařkou vyjádřil pozitivně. “Jsou-li v Nepálu vytvořeny kontakty a možnosti spolupráce, jsme ochotni rozvinout 
naše  aktivity  i  v  této  oblasti,”  uvedl.  Klinika  v  Kathmandu  vznikla  loni  a  poskytuje  bezplatnou  péči  i  těm 
nejchudším Nepálcům.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko

Močkoř inaugurován rektorem
4.4.2007    Moravskoslezský deník    str. 10   Česká republika

    (sy)    

Moravskoslezský kraj

14 pohledů z Čech, Moravy a Slezska

Ostrava - Novým rektorem Ostravské univerzity byl včera inaugurován profesor Jiří Močkoř. Nahradil Vladimíra 
Baara. Zároveň byli do funkcí uvedeni i noví prorektoři. Prorektorkou pro studium a celoživotní vzdělávání je Iva 
Málková, prorektorem pro řízení vědy a vnějších vztahů a statutárním zástupcem Ostravské univerzity Zbyněk 
Janáček, a prorektorem pro rozvoj a informatiku Petr Kazík.

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| 6ae8a176-4320-4ca8-847b-4985bc7def23
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