
1

11.4.2007 - 18.4.2007

MALBY Lidé malovali mandaly.............................................................................................................................3
17.4.2007 Mladá fronta DNES str. 1 Kraj Moravskoslezský

(ama)

FOTO - STUDENTI USPOŘÁDALI ODPADKOBRANÍ..........................................................................................3
17.4.2007 Právo str. 11 Severní Morava a Slezsko

(kab)

Lékař pomáhá nejchudším Nepálcům .................................................................................................................3
17.4.2007 Týdeník Ostrava str. 2 Život v Ostravě

(sy)

Kácení lip v Komenského sadech je podle odborníků nesmyslné...................................................................4
16.4.2007 Listy moravskoslezské str. 7 Ostravsko

Ivan Šnejdar

Nemocnice - bezpečné místo pro pacienty i personál.......................................................................................4
16.4.2007 Zdravotnické noviny str. 30 Servis

(red)

Týden pro Zemi: výstavy i filmy ...........................................................................................................................5
14.4.2007 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Hradecký

(tů, hr)

V čele fakulty je poprvé žena................................................................................................................................5
14.4.2007 Mladá fronta DNES str. 2 Kraj Moravskoslezský

(zh)
PETRA SASÍNOVÁ

O lípy v Komenského sadech se vede boj, jejich osud zatím není zpečetěn..................................................5
14.4.2007 Moravskoslezský deník str. 3 Ostrava

MARTIN PLEVA

Vysokoškoláci pořádali “odpadkobraní” ............................................................................................................7
14.4.2007 Moravskoslezský deník str. 3 Ostrava

(sy)

Záchrana lipové aleje v Komenského sadech ....................................................................................................7
13.4.2007 ČRo - Ostrava str. 3 17:00 Události regionu

Přípravka pro sluchově postižené.......................................................................................................................9
13.4.2007 Lidové noviny str. 2 Akademie

čtk

Studenti dostali novou učebnu ............................................................................................................................9
13.4.2007 Moravskoslezský deník str. 1 Titulní strana (map)



2

Lidé mohou navrhovat kandidáty na Cenu Josefa Vavrouška .......................................................................10
13.4.2007 Moravskoslezský deník str. 19 Zábava

ŠÁRKA MRVOVÁ

Střední pedagogická škola z Přerova získala zlato..........................................................................................10
13.4.2007 Nové Přerovsko str. 13 Redakční pošta

Děkankou se stala Dana Kričfaluši ....................................................................................................................12
12.4.2007 Moravskoslezský deník str. 42 Moje Ostrava

(sy)

Lékař z Ostravy pomáhá nejchudším Nepálcům..............................................................................................12
12.4.2007 Moravskoslezský deník str. 42 Moje Ostrava

MARIE STYPKOVÁ

13. ročník Grafiky roku: je digitální tisk grafickým listem?.............................................................................13
12.4.2007 Polygrafie revue str. 80 Design

Miroslav Dočkal

Dana Kričfaluši novou děkankou.......................................................................................................................14
12.4.2007 Právo str. 8 Severní Morava a Slezsko

(kab)

KALENDÁŘ AKCÍ 2007........................................................................................................................................15
11.4.2007 Sestra str. 6 Informační servis



3

MALBY Lidé malovali mandaly
17.4.2007    Mladá fronta DNES    str. 1   Kraj Moravskoslezský

    (ama)    

Tvůrci mandal poodkryli vlastní já

Ostrava - Několik desítek mladých lidí se včera odpoledne zastavilo v banketní místnosti Filozické fakulty
Ostravské univerzity, aby si namalovali mandalu.

Poté, co vedeni vlastní fantazií vytvořili svůj originální kruhový obrazec, mohli se s pomocí pořadatelů -
studentů třetího ročníku oboru praktická filozofie - pokusit o vlastní osobnostní rozbor.

“Každý tvůrce do mandaly vkládá svoje vlastní, i nevědomé já,” uvedla Veronika Hrabovszká ze
čtyřčlenného týmu organizátorů.

Foto autor| FOTO: MAFA - JAROSLAV OŽANA

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko

FOTO - STUDENTI USPOŘÁDALI ODPADKOBRANÍ.
17.4.2007    Právo    str. 11   Severní Morava a Slezsko

    (kab)    

Foto popis| Studenti Ostravské univerzity uklízeli ulice v rámci prvního ročníku soutěže nazvané Odpadkobraní.
Několik desítek studentů s pytli na odpad vyběhlo v Ostravě do okolí hladnovských kolejí a přírodovědecké
fakulty. Akci uspořádala Stavovská unie studentů u příležitosti Dne Země. První ročník letošního Odpadkobraní
byl pojat jako týmová soutěž o ceny.
Foto autor| Foto Ostravská univerzita – Ondřej Míšek

Regionální mutace| Právo - Severní Morava

Lékař pomáhá nejchudším Nepálcům
17.4.2007    Týdeník Ostrava    str. 2   Život v Ostravě

    (sy)    

OSTRAVA - Navštívil téměř šedesát zemí světa, vede projekty humanitární a rozvojové pomoci na Srí Lance, v
Nepálu, Zambii a dalších chudých rozvojových zemích. Svůj život zasvětil nezištné pomoci nejchudším
Nepálcům. Řeč je o čtyřiatřicetiletém lékaři z Ostravy Rastislavu Maďarovi, který se specializuje na
epidemiologii, infekční nemoci, cestovní a tropickou medicínu.

“Nepál patří mezi nejchudší země Asie. Třetina z devětadvacetimilionové populace žije pod hranicí chudoby,
chudobná je ale i velká část ostatních obyvatel. V této zemi neexistuje systém zdravotního pojištění, takže za
péči a léky se platí. Kromě toho je zde nedostatek lékařů,” upřesnil lékař, který pracuje na Sociálně-zdravotní
fakultě Ostravské univerzity jako odborný asistent. Od roku 2004 je předsedou dobrovolnické neziskové
charitativní organizace International Humanity, která věnuje sto procent z darovaných fnančních prostředků
nemocným a chudým. Členové organizace si platí všechny náklady na cestu a pobyt ze svých zdrojů.
Česko-slovenská klinika International Humanity Dyastyle Free Clinic byla otevřena loni 2. listopadu v
Káthmándú. “Cílem je přinést nejchudším Nepálcům bezplatnou lékařskou pomoc. Na tamní klinice jsme už
ošetřili přes tisíc pacientů z Káthmandú i širokého okolí. Na projektu se organizačně a odborně podílelo i pět
českých a slovenských lékařů,” popsal Maďar. Dodal, že originální součástí projektu je internetový konzultační
systém, který umožňuje lékařům kliniky poradit se s českými a slovenskými odborníky o komplikovaných
pacientech, a zefektivnit tak jejich léčbu. Organizace chce také zavádět do praxe preventivní programy
zaměřené na předcházení infekčním i neinfekčním nemocem.

“Kliniku navštěvují pacienti i z odlehlých částí země, vzdálených hodiny chůze k nejbližší cestě, a
následně i více než deset hodin autobusem,” uvedl lékař a doplnil, že se jedná o jedinou kliniku, která poskytuje
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úplně bezplatnou zdravotní péči a léčbu v nepálském království. Klinika plánuje postupně další rozšiřování
svých aktivit a snaží se o co největší mobilitu. V lednu bylo za účasti Rastislava Maďara slavnostně otevřeno
dislokované zdravotnické centrum v osadě Jhor Mahankal, nacházející se na úpatí strmých svahů v nadmořské
výšce 1 500 metrů. I ono poskytuje bezplatnou zdravotnickou péči především obyvatelům okolních osad, žijícím
v podhůří Himálaje.

Foto popis| Ostravák zasvětil svůj život pomoci nejchudším vrstvám Nepálců.
Foto autor| foto: ARCHIV

Kácení lip v Komenského sadech je podle odborníků nesmyslné
16.4.2007    Listy moravskoslezské    str. 7   Ostravsko

    Ivan Šnejdar    

OSTRAVA – V ostravském klubu Fiducia bylo ve čtvrtek v podvečer narváno k prasknutí.

Jak by také ne, probíhala tam totiž veřejná, místy velmi rušná debata občanů s architektem a zástupci
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz o plánovaném kácení lipové aleje v Komenského sadech.

Do jámy lvové přišel coby lovná zvěř, jak sám sebe nazval, Zdeněk Nytra člen komisí při zastupitelstvu
Moravské Ostravy a Přívozu. Odvážil se také iniciátor kácení více než 160 vzrostlých lip, zahradní architekt
Lubomír Rychtár. Nechyběla poslankyně Parlamentu České republiky za Stranu zelených Věra Jakubková a
mluvčí petičního výboru za záchranu lipové aleje Ivo Kaleta. Dorazili i odborníci, kteří ke zdraví stromů lidem
hodně řekli.

Zastupitel Nytra z ODS pochopitelně hájil tzv. nulovou verzi starosty Moravské Ostravy Miroslava
Svozila, jenž tvrdí, že šedesátileté lípy, tvořící hlavní alej Komenského sadů, jsou v tak žalostném zdravotním
stavu, že je jejich vykácení prostě nezbytné. Už vzhledem k bezpečí občanů, pejskařů, žen s dětmi, sportovců,
všech návštěvníků parku. Totéž v podstatě říká i zahradní architekt Rychtár, který svou revitalizaci Komenského
sadů prosazuje už od roku 1992, ale dosud nebyla uskutečněna. Ten ovšem poněkud ubral. Před občany tvrdil,
že poškozeny jsou asi dvě třetiny porostu. Zcela jiného názoru ovšem byli přizvaní odborníci, Petr Jančík z
katedry ochrany životního prostředí VŠB-TU a především dendrolog Václav Krpeš z katedry biologie a ekologie
Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Ti shodně uvedli, že vzrostlé lípy v Komenského sadech mají
nevyčíslitelnou hodnotu. Každá pět i více milionů korun. Ovšem jako plíce města se stále se zhoršujícím
ovzduším a množstvím polétavého prachu jsou nedocenitelné. Dedrolog Krpeš si navíc dal tu práci, že
speciálním švédským nebozezem navrtal diskutované stromy a byl mile překvapen. Zjistil totiž, že jsou
zdravotně v naprostém pořádku, plní naplno svoji funkci přírodního filtru a žádných uplynulých šedesát let jim
neublížilo natolik, aby musely padnout pod lištami motorových pil.
Ekolog Jančík navíc potvrdil, že svou filtrační funkci budou tyto stromy v klidu a pohodě plnit dalších nejméně
deset let. Což by se o nově vysazených šedesáti lipkách tvrdit nedalo. Lidé těmto odborným posudkům tleskali,
příznivci kácení se tvářili zavile. Připustili nicméně, že bude potřeba zpracovat ještě další nestranné a nezávislé
odborné posudky, ze kterých nakonec budou radní na svém červnovém zasedání vycházet. Podle nich i veřejné
diskuse s občany se pak rozhodnou.

Vykácení aleje v Komenského sadech už ale není tak jednoznačnou záležitostí, jakou se v únoru či
březnu jevilo. Občané dávají radnici jednoznačně najevo, že se jim podobná devastující rozhodnutí zastupitelů
nelíbí. V podstatě bez protestů jim prošlo vykácení stromů na ulici Vítězné v těsné blízkosti centrálního parku,
ale s Komenského sady asi narazí. Lidé už přestávají být lhostejní a ani se nenechají opít rohlíkem. Pokud
radnice Moravské Ostravy a Přívozu nepředloží veřejnosti pádnější argumenty, než prezentovali Jančík a Krpeš,
se svým záměrem kácet u občanů prostě neuspěje.

Nemocnice - bezpečné místo pro pacienty i personál
16.4.2007    Zdravotnické noviny    str. 30   Servis

    (red)    

III. mezinárodní kongres prevence nozokomiálních nákaz

Akce se koná pod záštitou ministrů zdravotnictví a hlavních hygieniků ČR a SR ve dnech 27.-29.
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května 2007 v hotelu My Hotel v Lednici. Hlavním pořadatelem jsou česká a slovenská Společnost prevence
nozokomiálních nákaz, spolupořadateli Vojenská nemocnice Olomouc, IPVZ Praha a Zdravotně-sociální fakulta
Ostravské univerzity v Ostravě.
Na odborném programu participují odborné společnosti hygieniků a epidemiologů ČR i SR, Spojená akreditační
komise ČR a Česká společnost pro kvalitu ve zdravotnictví.
Kongresové sekce: Zavádění programů kvality zdravotní péče, akreditace zdravotnických zařízení.
Sterilizace. Operační sály. Intenzivní péče. Rezistentní nozokomiální mikroorganismy. Endoskopie,
dvoustupňová dezinfekce, vyšší stupeň dezinfekce.
Satelitní sympozia: Právo ve zdravotnictví, informované souhlasy. Zdravotnická zařízení v rozvojových zemích
třetího světa.
Kontakt: kongres.nn@inmail.cz. Více informací na www.lefa.sk/internet/nozokom.

Týden pro Zemi: výstavy i filmy
14.4.2007    Mladá fronta DNES    str. 3   Kraj Hradecký

    (tů, hr)    

Náchod - Kroužkování ptáků, sázení ovocných stromů, ale také řada filmů a přednášek připomene Týden pro
Zemi v Náchodě. Studenti Jiráskova gymnázia pořádají ekologický program od pondělí po celý týden zdarma
pro veřejnost i školy.

K vidění bude výstava o přírodě Krkonoš nebo o práci dobrovolných ochránců přírody z Jaroměře.
Sdružení Nesehnutí připravilo výstavu o vlivu hypermarketů.

Studentská kampaň se zase zaměří na týrání hospodářských zvířat. Připravena bude výstava, v pondělí
také informační stánek na náměstí, několik filmů i beseda s Veronikou Charvátovou ze Svobody zvířat. Ve
čtvrtek od 14.30 hodin mohou zájemci vyslechnout přednášku Pavla Drozda z Ostravské univerzity o tom, zda je
ekologie skutečně vědou, nebo spíš ideologií.

Lidé v Náchodě si také mohou vzít kola a vyrazit ve čtvrtek na cyklojízdu s učiteli gymnázia spojenou s
výkladem o původu jejich jmen. Vyjížďka začíná v 17.30 hodin na Masarykově náměstí.

V Broumově zahájí týdenní ekologickou akci v pátek a zaměří se letos hlavně na odpady. Lidé mohou
navštívit třídírnu odpadu v Heřmánkovicích, zúčastnit se odpoledních programů v nově budované zahradě u
Masarykovy základní školy či zajít na přednášky a výstavu sdružení Arnika.

Bursík bude sázet stromy Výsadbou stromů ve městě si 21. duben jako Den Země připomenou v Jaroměři.
“Dřeviny zakoupíme z výtěžku akce v rámci celosvětové kampaně za vysazení miliardy stromů. Sešlo se nám
přes 50 tisíc korun,” uvedl vedoucí odboru životního prostředí na jaroměřské radnici Petr Filipec.

Sázení se zúčastní ministr životního prostředí Martin Bursík a ministryně školství Dana Kuchtová. Od 11
hodin s nimi proběhne v Masarykových sadech neformální diskuze.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - východní Čechy (hradec králové)

V čele fakulty je poprvé žena
14.4.2007    Mladá fronta DNES    str. 2   Kraj Moravskoslezský

    (zh)    

UDÁLOSTI

OSTRAVA

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity má od čtvrtka první děkanku. V univerzitní aule na Českobratrské
ulici byla slavnostně inaugurována Dana Kričfaluši. Rektor univerzity Jiří Močkoř do funkce uvedl i nové
proděkany - Petru Konečnou a Petra Šalouna.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko

, aby nás ohrožovaly?” tázala se.



6

O lípy v Komenského sadech se vede boj, jejich osud zatím není zpečetěn
14.4.2007    Moravskoslezský deník    str. 3   Ostrava

    MARTIN PLEVA    

Pokud se bude alej kácet, tak až po vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny a také České inspekce
životního prostředí. Rozhodnout musí také zastupitelstvo Moravské Ostravy.

Ostrava/ To je závěr veřejné besedy, která se ve čtvrtek konala ve Fiducii.
Plošné vykácení čtyřřadé lipové aleje v Komenského sadech by bylo devastačním činem. Stromy jsou v

plné aktivitě a ohrozit kolemjdoucí by mohly maximálně při velmi silné vichřici. Tato slova zazněla ve čtvrtek
večer z úst zastánců lipového stromořadí i odborníků na životní prostředí v antikvariátu Fiducia.

Konala se v něm totiž beseda, jíž se zúčastnil také zahradní architekt Lubomír Rychtár, jehož projekt na
úpravu celých Komenského sadů už před patnácti lety vybrali jako nejlepší tehdejší zastupitelé Moravské
Ostravy a Přívozu. Realizovat jej chtějí rovněž současní představitelé centrálního městského obvodu, i když s
částečnými úpravami. Začít by chtěli právě kácením 165 vzrostlých lip a následnou výsadbou 56 lip nových.
Svůj postoj vysvětlovali znepokojeným občanům ve Fiducii také oni.

“Tři čtvrtiny těchto stromů jsou ve špatném stavu, jejich perspektiva se bude dále zhoršovat. Nejsou sice
napadeny škůdci či chorobami, mají však špatnou stavbu koruny, u které by mohlo hrozit rozlomení,” přiblížil
úvodem svůj pohled na 165 letitých lip Lubomír Rychtár a dále vysvětlil, že nově vysázené stromy by měly mít
výšku kolem tří metrů a jejich dovezení z ciziny a výsadba by měly obvod stát jeden a půl milionu korun.
Nákladnější pak podle něj bude likvidace stávající asfaltové komunikace v aleji a vybudování dvou chodníků
nových.
“Alej nahradí alej. Nechceme jen kácet, ale zároveň i sázet. Navíc ne žádné sazenice, ale už větší stromy,”
obhajoval postup radnice zastupitel Zdeněk Nytra (ODS). Oponenty uklidňoval také člen ekologické komise
obvodu Petr Sedláček. “Chceme celou situaci napřed posoudit a diskutovat o ní s občany. Rozhodně nemáme v
plánu okamžitě startovat motorové pily,” řekl.

Veřejnost v sále ani přítomné odborníky na životní prostředí však jejich slova příliš neuchlácholila.
Zásadně proti kácení je například Ivo Kaleta ze sdružení Svatý Václav. To na záchranu lip založilo dokonce v
těchto dnech petici. “Obrátili jsme se sami na dva odborníky, dendrologa Zdeňka Mráčka a fyziologa Václava
Krpeše, kteří se po posouzení stromů shodli, že dřeviny je možné ozdravit, a nemusí se tedy razantně kácet.

Fyziolog Václav Krpeš z Ostravské univerzity pak výsledky svého průzkumu ještě blíže specifikoval.
“Spolu se studenty jsme danou alej zkoumali speciálními přístroji a došli jsme k tomu, že ty lípy

prosperují. Speciální sondou jsem také zkoumal letopočty uvnitř stromů a odebraný vzorek osmašedesátileté
lípy odhalil, že strom je nyní v plné aktivitě. Kácení aleje by tedy podle mě bylo hříchem,” vysvětlil Krpeš.
Důležitost stromů pro stav ovzduší na Ostravsku pak ještě podtrhl Petr Jančík, vedoucí katedry ochrany
životního prostředí v průmyslu VŠB–TUO. “Takovéto vzrostlé stromy mají nezastupitelnou funkci. Nyní navíc ani
není nejvhodnější doba je kácet, protože právě teď je ovzduší nejvíce znečištěné a ještě minimálně dalších
deset let bude. Košatý strom je přitom něco jako betonový kryt v atomové válce - chrání nás před tímto špatným
ovzduším,” přidal svůj názor Jančík.

A co na celou situaci říkali v závěru besedy sami občané města? I oni měli řadu otázek, ale i možných
vysvětlení, proč by měly lípy zmizet.

“Jestli za tím nestojí sousední tenisové kurty, kterým vadí stín košatých stromů a padající listí,” zaznělo
například z publika. Účastníci besedy se zkrátka shodli na tom, že by se zastupitelé měli zabývat dalšími
odbornými posudky a od kácení stromů by měli upustit.

***

“Chceme celou situaci napřed posoudit a diskutovat o ní s občany. Rozhodně nemáme v plánu okamžitě
startovat motorové pily.”

Petr Sedláček, člen ekologické komise obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Košatý strom je něco jako betonový kryt v atomové válce - chrání nás před špatným ovzduším.”
Petr Jančík, vedoucí katedry ochrany životního prostředí v průmyslu VŠB-TUO

Foto popis| ŽIVÁ DEBATA VE FIDUCII. Za záchranu lip se postavili i odborník na životní prostředí Petr Jančík
(vlevo), poslankyně za Stranu zelených Věra Jakubková a fyziolog Václav Krpeš (vpravo).
Foto autor| Foto: Deník/Martin Pleva
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Foto popis| BUDE SE KÁCET? Čtyřřadou lipovou alej v Komenského sadech by měly nahradit nově vysázené
lípy už jen ve dvou řadách.

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

Vysokoškoláci pořádali “odpadkobraní”
14.4.2007    Moravskoslezský deník    str. 3   Ostrava

    (sy)    

UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Ostrava/ Extrémní soutěž s názvem Odpadkobraní se konala ve čtvrtek v okolí hladnovských kolejí a
Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Akci pořádala u příležitosti Dne Země Stavovská unie studentů
OU. Přestože se konala poprvé, zúčastnilo se jí hned několik desítek studentů. Celá akce byla pojata jako
týmová soutěž o ceny.
“Studenti univerzity chtěli svým dílem přispět ke zlepšení životního prostředí, protože jsou s jeho znečištěním
denně konfrontováni a není jim to lhostejné,” uvedl Ondřej Haška, prezident Stavovské unie studentů.
Den Země poprvé oslavili před třiceti lety američtí studenti. V roce 1970 se této akce s názvem Earth Day
zúčastnilo na dvacet milionů občanů USA. Od roku 1990 slaví Den Země i Česká republika. Letos by se mělo
do oslav zapojit asi pět set milionů lidí z celého světa.

Region| Severní Morava

Záchrana lipové aleje v Komenského sadech
13.4.2007    ČRo - Ostrava    str. 3   17:00 Události regionu

        

Andrea ČÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Ostravané podepisují petici za záchranu lipové aleje v Komenského sadech. Její organizátoři nesouhlasí s
názorem radnice Moravské Ostravy a Přívozu, že stromy musejí padnout kvůli špatnému stavu. O problému se
diskutovalo i v klubu Fiducia. Nechyběla tam ani Silvie Mikulcová.

Silvie MIKULCOVÁ, redaktorka
--------------------
Prohlášení starosty centrálního obvodu Moravské Ostravy a Přívozu Miroslava Svozila v polovině února bylo
jasné. Čtyřřadá lipová alej v Komenského sadech u tenisových kurtů není fit, proto musí padnout. Šéfové
radnice dokonce několikrát hovořili o havarijním stavu, který by mohl ohrozit obyvatele. Zastupitel Zdeněk Netra
ale dosavadní ostrá slova zmírňuje.

Zdeněk NETRA, zastupitel
--------------------
Jestliže mám informaci, že jedenáct stromů bylo odstraněno, předpokládám, že byly v opravdu havarijním stavu.
Jestliže vycházíme z toho posudku pana architekta, tak u těch ostatních může dojít, nemusí a dalších deset,
patnáct let se nic stát nemusí. Je fakt, že za dalších deset, patnáct let tady budeme sedět a řešit, co s touhle tou
alejí, protože bude o deset, patnáct let starší.

Silvie MIKULCOVÁ, redaktorka
--------------------
Podle plánu radnice by stávajících více než sto šedesát lip měla nahradit nová výsadba zhruba polovičního
množství stejných dřevin. Nemá jít o malé stromky, ale o rostliny s šestimetrovými kmeny. Proti tomu se
postavila část obyvatel centrálního obvodu. Lidé podepisují petici, kterou zaštiťuje občanské sdružení Svatý
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Václav. To si na pomoc povolalo odborníky, například Václava Krpeše z ostravské univerzity. Podle něj stromy
nejsou v tak špatném stavu, aby musely k zemi.

Václav KRAPEŠ, ostravská univerzita
--------------------
Protože všichni, co to posuzujou, tak se jenom dívají na tvar. Ten se jim prostě nelíbí. Je to subjektivní pohled a
já se dívám na jeho zdravotní stav. Já si myslím, že on je v dobré kondici.

Silvie MIKULCOVÁ, redaktorka
--------------------
O osudu lipové aleje v ostravských Komenského sadech mají zastupitelé rozhodnout na svém červnovém
zasedání.

Osud aleje v Komenského sadech
13.4.2007    ČT 1    str. 4   18:00 Report

        

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Bude se sedmdesát let stará alej v Komenského sadech v centru Ostravy kácet? O tom diskutovali politici,
odborníci, ekologové i veřejnost v klubu Fiducia. Bouřlivá debata nedospěla k jednoznačnému závěru. Odborníci
se dokonce neshodli ani na tom, jestli je alej v dobrém nebo špatném stavu. Rozhodnutí je v rukou
zastupitelstva obvodu.

Marta PILAŘOVÁ, redaktorka
--------------------
Kácet či nekácet? Na tuto hamletovskou otázku odpověděla většina diskutujících jednoznačně - nechte lípy žít.
Pod palbou dotazů se tak ocitali především ti, kteří za projektem obnovy parku stojí.

účastník diskuse
--------------------
Pánů z města se chci zeptat, proč tak spěchají.

účastník diskuse
--------------------
Zajímalo by mě, proč se teda opravdu neřeší ta koncepce najednou?

Marta PILAŘOVÁ, redaktorka
--------------------
Radnice obvodu chce uspořádat mezi obyvateli anketu, jak by si budoucí vzhled parku představovali oni. To ale
podle poslankyně zelených Věry Jakubkové nestačí.

Věra JAKUBKOVÁ, poslankyně PČR /SZ/
--------------------
A jestliže se tady objeví petice, tak prostě to už je takový jako prst zdvižený, jako mluvte s náma.

Marta PILAŘOVÁ, redaktorka
--------------------
Zásadní problém ale nastal hned v tom, jestli alej je nebo není takříkajíc na odpis.

Lubomír RYCHTÁR, zahradní architekt, autor projektu
--------------------
Bohužel není možno provést pěstební zásahy, které by ji skutečně do budoucna stabilizovaly.

Václav KRPEŠ, dendrolog, Přírodovědecká fakulta OU
--------------------
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Všichni, co to posuzujou, tak se jenom dívají na tvar, a ten se jim prostě nelíbí. Já se dívám na jeho zdravotní
stav. Já si myslím, že on je v dobré kondici.

Marta PILAŘOVÁ, redaktorka
--------------------
Jasné ne kácení říkají kromě občanského sdružení Svatý Václav také ekologové.

Petr JANČÍK, Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu VŠB
--------------------
Já to vidím totiž možná z toho úzkého pohledu ochrany ovzduší a tam opravdu každý strom je velmi důležitý.

Helena VAŇOVÁ, ekologické sdružení Arnika
--------------------
Zbavovat se v tuto chvíli v Ostravě zdravých stromů, které nás mohou chránit, je hezky řečeno nerozumné.

Marta PILAŘOVÁ, redaktorka
--------------------
Které argumenty u zastupitelů nakonec zvítězí, se ukáže dvacátého června.

Zdeněk NYTRA, zastupitel MO Moravská Ostrava a Přívoz /ODS/
--------------------
Já věřím tomu, že rozhodneme nakonec dobře, ale stejně to riziko toho rozhodnutí bude na nás.

Marta PILAŘOVÁ, redaktorka
--------------------
Někteří účastníci besedy vyslovili na základě neustále se opakujících informací o havarijním stavu této aleje
obavy, jestli je vůbec bezpečné se pod těmito lipami procházet. Na základě konzultací s odborníky je můžeme
ubezpečit, že pokud nebude hrozit opravdu silná vichřice, tak je vše v naprostém pořádku.

Přípravka pro sluchově postižené
13.4.2007    Lidové noviny    str. 2   Akademie

    čtk    

KRÁTCE

OSTRAVA Šestnáct sluchově postižených studentů se zdarma připravuje na vysokoškolské studium v pilotním
kurzu Ostravské univerzity. Pět z nich už podalo přihlášku k letošnímu přijímacímu řízení. Výuku češtiny,
angličtiny, matematiky a výpočetní techniky jim od září umožnil evropský projekt Equal – Pro plný život. Cílem
ročního kurzu je pomoci studentům dosáhnout vzdělání v informatických, přírodovědeckých nebo ekonomických
oborech. Od roku 1991 Přírodovědecká fakulta přijala 15 sluchově postižených studentů, ale jen dva z nich
studium dokončili. Velký počet odpadlíků byl jedním z důvodů, proč škola přípravný kurz uspořádala.
Handicapovaným studentům vycházejí vstříc téměř všechny české univerzity.

Studenti dostali novou učebnu
13.4.2007    Moravskoslezský deník    str. 1   Titulní strana

    (map)    

Ostrava

Ostrava/ Novou specializovanou učebnu vybavenou moderními počítači a dataprojektorem mohou díky
čtyřmilionové dotaci z Evropského sociálního fondu využívat studenti Zdravotně sociální fakulty Ostravské
univerzity. Na nových počítačích se mimo jiné seznámí s oblastí zdravotnické informatiky, která bude nezbytnou
součástí jejich následné profesionální kariéry. Nová technika jim pomůže lépe se připravit na své nové povolání.

Region| Severní Morava
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Lidé mohou navrhovat kandidáty na Cenu Josefa Vavrouška
13.4.2007    Moravskoslezský deník    str. 19   Zábava

    ŠÁRKA MRVOVÁ    

Loni byl z Moravskoslezského kraje navržen i profesor sociologie na Ostravské univerzitě Jan Keller.

Ostrava/ Ještě několik posledních dnů mohou lidé nominovat kandidáty na Cenu Josefa Vavrouška, kterou již
po jedenácté vyhlašuje Nadace Partnerství a Nadace Charty 77. Cena je udělována jednotlivcům za konkrétní
aktivity ve prospěch životního prostředí, které se tak mohou stát příkladem pro další. Nominace do soutěže
mohou lidé zasílat do 15. dubna, stačí vyplnit elektronický formulář na webových stránkách Nadace Partnerství
(www.nadacepart nerstvi.cz/vavrousek). “Zatím bylo nominováno deset kandidátů, počítáme však s tím, že jich
bude více, lidé často váhají do poslední chvíle,” dodává ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata.

V loňském roce byl na Cenu Josefa Vavrouška navržen například i profesor sociologiena Ostravské
univerzitě Jan Keller. Cenu si nakonec odnesli dva laureáti. První z nich získal in memoriam Jan Bouchal,
propagátor bezpečnějších podmínek pro pražské cyklisty, který ironií osudu zahynul po srážce s automobilem,
když se vracel na kole domů. Druhou z cen si odnesla ředitelka brněnského Ekologického centra Veronica
Yvonna Gailly za výjimečný přínos ekologickému poradenství v ČR a za prosazení unikátních modelových
projektů v Hostětíně. Především díky její zásluze dnes tato malá obec v Bílých Karpatech využívá výtopnu na
biomasu, kořenovou čističku odpadních vod nebo solární kolektory na ohřevvody.

Josef Vavroušek byl jako federální ministr životního prostředí jedním z protagonistů konceptu trvale
udržitelného rozvoje nejen u nás, ale i v rámci celé Evropy. Jako vůbec první například uspořádal setkání
evropských ministrů svého rezortu. Jeho odkaz tak dodnes zůstává inspirací k většímu respektu vůči životnímu
prostředí.

Region| Severní Morava
Publikováno| Moravskoslezský deník; Zábava; 19
Publikováno| Opavský a hlučínský deník; Zábava; 19
Publikováno| Frýdecko-místecký a třinecký deník; Zábava; 19
Publikováno| Havířovský deník; Zábava; 19
Publikováno| Karvinský deník; Zábava; 19
Publikováno| Novojičínský deník; Zábava; 19
Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; Zábava; 19
ID| d31b9137-1288-4077-8e79-ed24c72fcc1d

Střední pedagogická škola z Přerova získala zlato
13.4.2007    Nové Přerovsko    str. 13   Redakční pošta

        

Jubilejní 30. ročník celostátního “Hudebního festivalu středních pedagogických škol a vyšších odborných škol”
se konal 6. až 9. března v Krnově. Festivalu se zúčastnila i Střední pedagogická škola v Přerově, kterou
reprezentovali soutěžící v kategorii sólového klasického zpěvu, muzikálového zpěvu a v kategorii dechových,
strunných a bicích nástrojů.

V poslední jmenované kategorii zazářila studentka třídy 4. D, Barbora Racská, která technicky i
výrazově dokonalou hrou na zobcovou sopránovou a altovou flétnu okouzlila porotu i posluchače.
Ve své kategorii získala 1. místo a na závěrečném koncertu vítězů předvedla jednu ze svých soutěžních
skladeb.

Třetím rokem měla SPgŠ Přerov zastoupení také v kategorii pěveckých sborů, v níž vystoupil Dívčí
pěvecký sbor pod vedením Mgr. Anny Králové. Výkony jednotlivých sborů hodnotila odborná porota v čele s
členem vědecké rady PdF OU profesorem Lumírem Pivovarským, který je také členem odborné rady pro
sborový zpěv při Ministerstvu kultury. Na pestrém soutěžním programu sboru z Přerova porotci ocenili
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především výbornou interpretaci jednotlivých písní, pěknou práci s frází a dynamikou, intonační čistotu,
zajímavou choreografii, přesvědčivý výkon sólistek a celkový kultivovaný a uvolněný projev.

V kategorii dívčích pěveckých sborů byl přerovský sbor v letošním roce hodnocen jako nejlepší, a
právem si zasloužil umístění ve zlatém pásmu. Navíc mu bylo porotou uděleno čestné uznání za nejlepší
interpretaci povinné skladby Alleluia od R. Thompsona, kterou si všechny dívčí pěvecké sbory společně
zazpívaly na závěrečném koncertu pod vedením sbormistryně přerovského sboru.

Velkým přínosem letošního jubilejního ročníku byly nově zavedené sborové dílny, které se pro všechny
zúčastněné zpěváky staly velmi zajímavou a přínosnou zkušeností. Ve sborových dílnách se každý den
nacvičovaly společné skladby Proč bychom se netěšili (B. Smetana) a Gloria musica (J. Míšek) pod vedením
různých sbormistrů. Díky nápadu organizátorů se na pódiu na závěrečném festivalovém koncertu sešlo
současně téměř 300 zpěváků, kteří poprvé mohli zažít sborový zpěv ve velkém obsazení.

Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Přerov se na konci března zúčastnil také Mezinárodního velikonočního
festivalu duchovní hudby “Musica religiosa” v Olomouci (27. 3. - 11. 4. 2007), kde v kategorii mládežnických
sborů do 19 let získal stříbrnou medaili. Mgr. Jana Beranová, vedoucí předmětové komise Hudební výchovy

Foto autor| Foto: SPŠ Přerov

Začal další boj o stromy
12.4.2007    Mladá fronta DNES    str. 1   Kraj Moravskoslezský

    PETRA SASÍNOVÁ    

Proti záměru vykácet 164 lip v Komenského sadech v Ostravě jsou i odborníci

Ostrava - Vedení ostravského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, které zveřejnilo záměr vykácet na podzim v
rámci obnovy zeleně v ostravských Komenského sadech 164 lip, narazilo na odpor.

Proti je občanská iniciativa zastřešená sdružením Svatý Václav. Za záchranu čtyřřadé lipové aleje,
kterou zřejmě čtyřicet let nikdo neošetřoval a podle starosty Miroslava Svozila se nyní stala životu nebezpečnou,
vznikla před několika dny petice. Sdružení vyvolává diskuze, shromažďuje názory a posudky nezávislých
odborníků.

“Obrátili jsme se na odborníky, aby stav stromů posoudili. Od znalce z oboru dendrologie Zdeňka
Mráčka již máme předběžný posudek, podle kterého je reálné šetrné alternativní řešení,” uvedla členka
petičního výboru Dita Eibenová. “Chceme zveřejnit, jaký je skutečný zdravotní stav aleje, protože argumenty
města považujeme za sporné a jednostranné,” řekla.

“Odborníci, které jsme oslovili, diagnózu města zpochybnili. Potvrdili, že jsou metody, jak alej ozdravit a
zachránit,” uvedl mluvčí petičního výboru Ivo Kaleta.
Řekl, že argumenty pro kácení, které vycházejí jen ze dvou studií, jsou nepřesvědčivé.
“Ty lípy jsou zdravé, v nejkvalitnější životní fázi. O tom svědčí i fakt, že vydržely všechny vichry loňské zimy,
které řada jiných stromů nepřežila,” podotkl.

Dendrolog Václav Krpeš z katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity si
alej prohlédl a odebral vzorky. “Nenašel jsem žádný vážný problém. Stromy jsou zdravotně v pořádku. Potřebují
jen minimální ošetření, menší redukci, protože soutěží o prostor. Jinak zcela plní svou funkci, zlepšují klima,
pohlcují škodliviny,” uvedl. “Totálně alej vykácet je neuvážené rozhodnutí diletantů,” je přesvědčen.

Město vychází především ze studie na revitalizaci parku, kterou vypracoval renomovaný zahradní
architekt Lubomír Rychtar. Uvedl, že alej byla příliš hustě vysázená, takže stromy špatně rostly. “Koruny mají
špatnou stavbu, kmeny jsou příliš vytáhlé a rozvětvené a je narušena jejich stabilita. Jsem vnitřně přesvědčen,
že jiné řešení není,” uvedl Rychtar. Stejné stanovisko má odbor životního prostředí ostravského magistrátu.

Starosta Svozil z ODS také nemá pochybnosti. “Pro mne jsou klíčové odborné posudky, které říkají, že
osmdesát pět procent stromů se nedá zachránit a že mohou ohrožovat lidi. A odpovědnost nese obec!”
zdůraznil Svozil.

Připomenul, že ve středních Čechách spadl strom na auto a zabil dva mladíky. Svozil očekává, že
zastupitelstvo bude v červnu rozhodovat o uvolnění peněz na kácení a novou výsadbu, což by mělo stát přes
osm milionů. 164 až sedmdesátiletých lip má nahradit 56 mladých stromů.

(Viz Ještě... str. C3)

***
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“Totálně vykácet lipovou alej v Komenského sadech je neuvážené rozhodnutí diletantů.” dendrolog Václav
Krpeš

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko

Děkankou se stala Dana Kričfaluši
12.4.2007    Moravskoslezský deník    str. 42   Moje Ostrava

    (sy)    

Ostrava/ Novou děkankou Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PF OU) bude dnes slavnostně
inaugurována devětačtyřicetiletá Dana Kričfaluši.
Až doposud pracovala jako docentka na katedře chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. S
vysokoškoláky pracuje třiadvacet let a její parketou je především obecná chemie, didaktika chemie a vzdělávání
s podporou informačních a komunikačních technologií.
“Mou představou je dynamická a efektivní fakulta, která má dobré jméno a je dobrým místem ke studiu a k práci.
V nastávajícím funkčním období budu klást důraz především na spolupráci mezi jednotlivými subjekty fakulty i v
rámci univerzity,” prozradila jeden ze svých hlavních cílů v nové funkci děkanka. Podle ní je třeba
přírodovědeckou fakultu lépe prezentovat na veřejnosti, protože v řadě oblastí se má čím pochlubit. “Chceme,
aby fakulta nabízela spolupráci nejen regionu a ostatním vysokým školám v České republice, ale i v zahraničí,”
zdůraznila Kričfaluši.

Region| Severní Morava

Lékař z Ostravy pomáhá nejchudším Nepálcům
12.4.2007    Moravskoslezský deník    str. 42   Moje Ostrava

    MARIE STYPKOVÁ    

Rastislav Maďar stál při zrodu lékařské kliniky v nepálském Káthmandú. Zařízení poskytuje bezplatnou péči.

Ostrava/ Navštívil téměř šedesát zemí světa, vede projekty humanitární a rozvojové pomoci na Srí Lance, v
Nepálu, Zambii a v dalších chudých rozvojových zemích. Svůj život zasvětil nezištné pomoci nejchudším
Nepálcům. Řeč je o čtyřiatřicetiletém lékaři z Ostravy Rastislavu Maďarovi, který se specializuje na
epidemiologii, infekční nemoci, cestovní a tropickou medicínu. “Nepál patří mezi nejchudší země Asie. Třetina z
devětadvacetimilionové populace žije pod hranicí chudoby, chudobná je ale i velká část ostatních obyvatel. V
této zemi neexistuje systém zdravotního pojištění, takže za zdravotní péči a léky se platí. Kromě toho je v
Nepálu nedostatek lékařů,” říká sympatický lékař, který pracuje na Sociálnězdravotní fakultě Ostravské
univerzity jako odborný asistent. Od roku 2004 je předsedou dobrovolnické neziskové charitativní organizace
International Humanity, která věnuje sto procent z darovaných finačních prostředků nemocným a chudým.
Členové organizace si platí všechny náklady na cestu a pobyt ze svých zdrojů.

Česko-slovenská klinika International Humanity Diastyle Free Clinic byla otevřena loni 2. listopadu v
hlavním městě Nepálu Káthmándú. “Naším cílem je přinést nejchudším Nepálcům bezplatnou lékařskou pomoc.
Na tamní klinice jsme už ošetřili přes tisíc pacientů z Káthmandú i širokého okolí. Na projektu se organizačně a
odborně podílelo i pět českých a slovenských lékařů,” popsal Maďar, který strávil na tamní klinice téměř celý
letošní leden. Dodal, že originální součástí projektu je internetový konzultační systém, který umožňuje lékařům
kliniky poradit se s českými a slovenskými odborníky o komplikovaných pacientech a zefektivnit tak jejich léčbu.
Organizace chce také zavádět do praxe preventivní programy zaměřené na předcházení infekčním i
neinfekčním nemocím.

“Kliniku navštěvují pacienti i z odlehlých částí země, vzdálených hodiny pěší chůze k nejbližsí cestě, a
následně i více než deset hodin autobusem,” popsal lékař a dodal, že se jedná o jedinou kliniku, která poskytuje
úplně bezplatnou zdravotní péči a léčbu v nepálském království.

Klinika plánuje postupně další rozšiřování svých aktivit a snaží se o co největší mobilitu. Letos v lednu
bylo za účasti Rastislava Maďara slavnostně otevřeno dislokované zdravotnické centrum v osadě Jhor
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Mahankal nacházející se na úpatí strmých svahů v nadmořské výšce 1500 metrů nad mořem. I ono poskytuje
bezplatnou zdravotnickou péči především obyvatelům okolních osad žijícím v podhůří Himalájí.

Foto popis| OSTRAVAN POMÁHÁ. Ostravský lékař Rastislav Maďar stál při zrodu česko-slovenské kliniky v
nepálském Káthmandú. Svůj život zasvětil pomoci nejchudším vrstvám Nepálců.
Foto autor| Foto: archiv Rastislava Maďara
Region| Severní Morava

13. ročník Grafiky roku: je digitální tisk grafickým listem?
12.4.2007    Polygrafie revue    str. 80   Design

    Miroslav Dočkal    

Polygrafický dodavatel CZ-Diatech ocenil Marka Sibinského

Soutěž Grafika roku je pořádána každoročně od roku 1995 občanským sdružením (dříve nadací) Inter-Kontakt-
Grafik, původně ve spolupráci s Asociací volné grafiky a Středoevropskou galerií a nakladatelstvím. Od druhého
ročníku je hlavním spolupořadatelem Magistrát hlavního města Prahy. Od roku 2004 se výstava prací koná
vClam-Gallasov ě paláci. Letošní, již 13. ročník se konal od konce února do počátku dubna pod záštitou
primátora Pavla Béma a s finanční podporou Nadace Český fond umění. Mediálním partnerem akce byla
Polygrafie revue.

Hlavním kurátorem Grafiky roku je od jejího počátku PhDr. Simeona Hošková, grafický design výstavy
byl dílem zejména Štěpána Malovce. Výstava se snaží představit maximum přihlášených prací, ke kvalitě se
přihlíží jen z prostorových důvodů.

Porotu soutěže tvoří teoretici a kritici umění, výtvarní umělci a pedagogové. Soutěž je určena českým
grafikům. Grafika musí být signována, datována a číslována, tedy označena, o který výtisk z jak vysokého
nákladu jde.

Hlavními partnery akce byly firmy Pražská plynárenská a Metrostav, jedním z dalších partnerů byl
významný český dodavatel polygrafických materiálů CZ-Diatech. Do letošního ročníku soutěže Grafika roku bylo
zasláno 409 prací, z nichž bylo vystaveno 215 ve čtyřech kategoriích. Nejvíce (169) bylo zasláno do kategorie
studentských prací.

Porota pod předsednictvím PhDr. Evy Neumannové (s předsedy porot jednotlivých kategorií) udělila
osm cen, jednu čestnou cenu a 16 čestných uznání. Ceny byly předány 26. února během slavnostní vernisáže.
Každá z cen je honorována částkou 10 000 Kč, malé formáty v kategorii B částkou 5000 Kč. Vítězný grafický list
se ovšem stává majetkem sponzora ceny.

Současně byly vyhlášeny výsledky již 12. ročníku Ceny Vladimíra Boudníka. Tuto cenu za významný
grafický přínos přesahující hranice tradičního vymezení grafiky uděluje Magistrát hlavního města Prahy a dotuje
částkou 30 000 Kč. V tomto roce se stal jejím laureátem Lubomír Přikryl, výbor z jehož díla představila
doprovodná výstava.

Tradičně nejvíc byla na výstavě zastoupena grafika velkého formátu, jen v této kategorii byly udělovány
speciální ceny za grafické techniky.

Současná grafika a její technologie

Předsedkyně poroty Eva Neumannová citovala ve svém úvodním projevu část textu Rudolfa Roučka: “Základ
grafikovy práce vidíme právem v reprodukční desce, nebo přesněji v reliéfu vyrytém na této desce. Rytina
provedená na ploše desky tvoří sama se sebou grafickou proměnu kresebné předlohy a otisk reliéfu z desky na
papír je pouhým technickým závěrem grafického postupu... Způsob grafického slohu měníme kresbou a rytím,
ale nadto i volbou různé reprodukční desky, volbou různé látky - dřeva, kovu či kamene. Různý materiál mění
sám tvářnost rytého reliéfu a s tvářností také sloh a výraz...” (Smysl grafického projevu, Praha 1949).

Jaká je ale dnešní grafika? Používá mnoho různých technologií a jejich kombinací: linoryt, dřevořez a
dřevoryt, tisk z papírové matrice, sítotisk, lept, akvatintu, suchou jehlu, litografii včetně barevné, kolagrafii,
materiálový tisk, hlubotisk či tisk z tvarovaných matric…

Zejména průnik digitálních technologií, při nichž se tisková matrice jednotlivými otisky neznehodnocuje a
náklad je tedy potenciálně neomezený, poněkud rozmlžil hranice umělecké grafiky od produkčního tisku
reprodukcí. Je specifičnost grafiky v omezeném nákladu nebo v pečlivosti a autorském podílu grafika na tisku,
případně v originální úpravě každého výtisku?

Pokud hranice produkční reprodukce a grafiky zcela zrušíme, bude grafiku od tisku reprodukce odlišovat
vlastně jen případný podpis autora. Na druhé straně výrobní ceny za papír (případně jinou hmotu) a tisk nejsou
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u digitálních technologií zanedbatelné a stlačují tak náklad z finančních důvodů - je pak tedy omezen zejména
počtem zákazníků, ochotných si jej koupit za určenou cenu.

Jakých technik tedy vlastně používají ocenění grafici? Mikoláš Axmann se zabývá především
kamenotiskem, a to i teoreticky ve svých autorských knihách a workshopech. Při přímém otiskování
litografického kamene dnes klade větší důraz na práci bez stroje, která mu poskytuje větší svobodu výrazu.

Robin Kaloč používá při tisku často hlubotiskový lis, který podle něj díky dvěma válcům dokáže lépe než
cokoli jiného vytáhnout kresbu z matrice.

Jiří Samek od 80. let tiskne linoryt jako hlubotisk: “Matrici z PVC často rozřezávám, do částí vtírám
barvy a k tisku je opět skládám v celek. Všechny barvy tak tisknu naráz; vyhýbám se vícerým tiskovým fázím,
abych zachoval plastičnost otištěné barvy. Tisk z této matrice umožňuje jemné, ale i reliéfní vrstvy barvy podle
použitého rydla.”

Lubomír Přikryl je zastáncem “účelnosti” při stanovení tiskového nákladu: vytiskl vždy jen takový počet
děl, pro který měl zajištěn odběr u zákazníků, a matrici tedy po nákladu neničil, jak bylo dříve zavedeným
zvykem. Své geometricky abstraktní monochromy otiskuje přímo z matrice.

Rok od roku stoupá zájem o kategorii autorských knih a rozšiřuje se její autorské zázemí v mladé
generaci. Dokazují to i dvě autorské knihy, oceněné statutární cenou Grapheionu. Darja Čančíková kombinuje
tisk z originálních matric (linoryt) s autorským ofsetem, Kateřina Kozlíková vytiskla ve své knize fotografie, text a
autorské písmo digitálně.

Ceny Grafiky roku

Kategorie A - grafické listy od formátu papíru A4 Statutární cena, dotovaná Pražskou plynárenskou
* kamenotisk Z adresáře, Mikoláš Axmann, Čestná uznání
* kombinovaná technika - hlubotisk Den po dni I., Lenka Vilhelmová
* digitální lept Rajská zahrada, Jan Měřička
* digitální tisk Two Christians, Josef Hlaváček
* serigrafie s použitím počítačové grafiky Černé práce, Viktor Karlík Kategorie B - malé formáty do rozměru A4
Statutární cena, dotovaná Excudit Plzeň
* barevný komb. dřevořez Trojice, Jan Jemelka Čestné uznání
* čárový lept Strom ve zřícenině, Pavla Hochmanová Kategorie C - studentské práce Statutární cena starosty
Městské části Praha 1
* škrábaná akvatinta Pradávná krajina, Lucie Novotná (V. ročník, AVU Praha, ved. práce doc. Jiří Lindovský)
Kategorie D - autorské knihy s použitím grafických prvků a technologií Čestná cena poroty (nehonorovaná)
* autorská kniha My, Petra Krupíková (V. ročník, IPUS OU, ateliér prof. E. Ovčáčka, vedoucí práce PhDr. Eliška
Čabalová) Statutární cena časopisu Grapheion
* autorská kniha Bouillabaise, Darja Čančíková (V. ročník, VŠUP Praha, at. ilustrace a grafiky, Mgr. A. Juraj
Horváth)
* autorská kniha Sen o..., Kateřina Kozlíková (IV. ročník, IPUS OU, at. grafika, PhDr. Eliška Čabalová) Čestné
uznání
* autorské leporelo Napíjme se octa, pánové -Charms, Eva Marková (II. ročník, IPUS OU, at. volná a užitá
grafika, prof. Eduard Ovčáček, PhDr. Eliška Čabalová) Cena Staveb silnic a železnic
* soubor 14 barevných linorytů Byla panna, měla pána, Helena Horálková

Speciální ceny za grafické techniky Cena Metrostavu za nejlepší grafiku v technice lino
* hlubotisk z lina Fikus a palma, Jiří Samek Čestné uznání
* sedmnáctibarevný linoryt Žlutá řeka, Ivo Křen
* linoryt Věnce, Jaromíra Němcová Cena Nadace Český fond umění za nejlepší hlubotisk
* akvatinta, suchá jehla Dvanáctkrát pomalu a tiše, Jiří Mikeska Čestné uznání
* kombinovaná technika - hlubotisk Den po dni I., Lenka Vilhelmová Cena CZ-Diatech za nejlepší počítačovou
grafiku - digitální tisk * sítotisk, počítačová grafika Vítěz II., Marek Sibinský Čestná uznání
* digitální tisk Two Christians, Josef Hlaváček
* digitální tisk Elsyum I., Zbyněk Janáček Cena diváka za rok 2005 lept Constellation, Míla Judge-Fürstová
suchá jehla, mezzotinta Napětí, Tomáš Hřivnáč hlubotisk Kočky - vločky, Martin Velíšek Laureát 12. ročníku
Ceny Vladimíra Boudníka Lubomír Přibyl

Foto popis| Čestné uznání v kategorii C získal rovněž Robin Kaloč ze 4. ročníku ateliéru grafiky na AVU za
akvatintu Architektura v krajině. V téže době mu jen několik kroků od Clam-Gallasova paláce uspořádala Galerie
U prstenu samostatnou výstavu více než čtyřicítky prací z let 2002-2006. Kaloč kombinuje techniky akvatinty a
monotypu, ve studiích prostoru se snaží zobrazit neviditelné konstrukce kolem nás. Proměnlivost krajiny
vyjadřuje plochou členěnou přímkami
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Foto popis| Sdružení IKG vydává od roku 1995 Grapheion, “mezinárodní revue o současné grafice, umění
knihy, tisku a papíru”, která se v 21. století změnila ze čtvrtletníku na ročenku a na přelomu roku vyšlo její 19.
číslo. Větší část nákladu je tištěna anglicky, menší česky. Grapheion informuje především o výstavách grafiky
ve světě, grafických oborech škol, historii uměleckých spolků a tvorbě jednotlivých grafiků, najdeme zde rovněž
články o “rukodělných” tiskových dílnách. Ročenku řídí PhDr. Simeona Hošková a tiskne Decibel Production v
Chotouchově
Foto autor| Repro: IKG

Dana Kričfaluši novou děkankou
12.4.2007    Právo    str. 8   Severní Morava a Slezsko

    (kab)    

Nová děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Dana Kričfaluši bude inagurována do své funkce
dnes, ve čtvrtek. Inaugurace se bude konat v 11 hodin v univerzitní aule v Ostravě na Českobratrské ulici.

Regionální mutace| Právo - Severní Morava

KALENDÁŘ AKCÍ 2007
11.4.2007    Sestra    str. 6   Informační servis

(kráceno)         

Nemocniční hygiena

III. Mezinárodní kongres prevence nozokomiálních nákaz Nemocnice - bezpečné místo pro pacienty i personál
Akce pod záštitou ministrů zdravotnictví a hlavních hygieniků ČR a SR. Na odborném programu participují
odborné společnosti hygieniků a epidemiologů ČR i SR, Spojená akreditační komise ČR, Česká společnost pro
kvalitu ve zdravotnictví Termín konání: 27.-29. května 2007 Kongresové sekce: Zavádění programů kvality
zdravotní péče, akreditace zdravotnických zařízení. Sterilizace. Operační sály. Intenzivní péče. Rezistentní
nozokomiální mikroorganismy. Endoskopie, dvoustupňová dezinfekce, vyšší stupeň dezinfekce.
Satelitní sympozia: Právo ve zdravotnictví, informované souhlasy. Zdravotnická zařízení v rozvojových zemích
třetího světa.
Hlavní pořadatel: Česká a slovenská Společnost prevence nozokomiálních nákaz Spolupořadatelé: Vojenská
nemocnice Olomouc, IPVZ Praha, Zdravotně-sociální fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Místo konání: My
Hotel Lednice Kontakt: Program a další info k dispozici na www.lefa.sk/internet/nozokom.
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