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RADIM ŠLEZINGR

Z Lepíkových maleb dýchají báje
24.4.2007    Týdeník Frýdecko-Místecko    str. 5   Kultura

    (jr)    

FRÝDEK-MÍSTEK - Obrazy zřejmě nejvýznamnějšího frýdeckomísteckého malíře Karla Lepíka jsou až do konce
května k vidění ve výstavních prostorách frýdeckého zámku.

“Akademický malíř Karel Lepík, rodák z Metylovic, od poloviny devadesátých let působí jako vysokoškolský
učitel kresby a malby na Ostravské univerzitě. Studoval na Pražské akademii v uvolněné kulturní atmosféře
druhé poloviny šedesátých let u proslulého figuralisty Karla Součka a také u bytostného moderního krajináře,
malíře a grafika Jiřího Johna,” představil malíře v úvodním slovu profesor Antonín Grůza. Lepíkovu tvorbu
výrazně ovlivnil i studijní pobyt na Academia Belle Arti Pietro Wannucci v italské Perugii. “Od jeho první výstavy
obrazů v Závodním klubu Válcoven plechu uplynulo neuvěřitelných čtyřicet let. Ačkoliv už oslavil
šestašedesátku, Lepíkův tvůrčí elán neutuchá a při výběru obrazů na tuto výstavu mapující posledních deset let
jeho tvorby by bylo možné vybrat exponáty hned pro několik takových instalací,” uvedl Grůza.

Výstavou Obrazy z let 1996 – 2006 Lepík navazuje na předchozí expozici ve frýdeckém zámku
pořádanou před jedenácti lety. Neznamená to ovšem, že by jeho díla po tu dobu nebyla vidět, naopak během
posledních deseti let vystavoval na mnoha samostatných i kolektivních výstavách v Česku i za hranicemi.
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Návštěvníci by se měli připravit na typický Lepíkův mírně abstraktní, ale hodně filosofický náhled na svět.
Nepřehlédnutelné jsou jeho perutě nesoucí se celou výstavou. Rozhodně to není náhoda, cyklus Křídla byl
tématem i jeho poslední výstavy v ostravské Galerii Student na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Křídla
připomínající více anděly než ptáky evokují zvláštní spojení religiózního pohledu na svět a starých pohanských
bájí. Mezi vystavenými díly se ovšem najde i mnoho takových, ze kterých dýchá příroda, moře a nebe i divoké
přírodní národy. Na obrazech se rozhodně nezapře ani malířova “figurální minulost”, třebaže lidské postavy
dávno nejsou jeho stěžejním námětem. I do těch ale Lepík vnáší své svérázné vidění světa. “Nejvíce mě zaujala
Princezna. Je to obraz, ze kterého dýchá energie a divokost,” řekl jeden z návštěvníků výstavy Radomír Petroš
z Dobré.

Foto popis| Návštěvníci výstavy Karla Lepíka na frýdeckém zámku si prohlížejí jeho nepřehlédnutelný obraz
Křídla Ikarova.
Foto autor| foto: FM – JANA RUMIANOVÁ

KONFERENCE, PUBLIKACE, VELETRHY, NOVINKY
23.4.2007    Logistika    str. 62   Spektrum (kráceno)

        

. * Personální ředitelka společnosti DHL Express (Czech Republic) Dagmar Vacková působí od března také ve
funkci HR koordinátorky pro střední Evropu. Dohlíží na efektivní zavádění globální HR strategie a procesů v
prostředí regionu DHL Express Central Europe (Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Bulharsko a
Rumunsko), má na starosti i získávání, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, přípravu a realizaci mzdové strategie
společnosti DHL Express. Dagmar Vacková pracuje v HR oddělení DHL téměř deset let - do sloučení
společností Danzas a DHL vedla personální útvary společností ZAS Ostrava a Danzas. Při sloučení společností
Danzas a DHL International zodpovídala za personální integraci obou společností do nově vzniklé DHL Express
(CR). Od roku 2004 pracuje jako personální ředitelka DHL Express (CR) se zhruba 1400 zaměstnanců. Dagmar
Vackové je 38 let, vystudovala filosofickou fakultu Ostravské University a následně získala titul MBA a Ph. D.

Na Petra Cingra se už zapomíná
21.4.2007    Moravskoslezský deník    str. 41   Moje Ostrava - příloha

    BOLESLAV NAVRÁTIL    

Nebyl komunista ani revolucionář, hájil pouze právo na důstojný život.

historie

Ostrava/ Petr Cingr patří neodmyslitelně k Ostravě a není nadsázka tvrzení, že silně ovlivnil život obyvatel
města. Nebyl revolucionářem ani komunistou, jak se mnozí lidé mylně domnívají, ale především odborářem.
Dnes má ovšem toto slovo příliš úzký význam, Cingrovu činnost na konci 19. století bychom mohli nazvat spíše
snahou o prosazení lidských práv. Co jiného je snaha o důstojné zacházení ze strany zaměstnavatelů, právo na
vzdělání, odpočinek, pomoc v úraze a nemoci. Samozřejmě vedle práva na svobodné volby, svobodu tisku a
projevu. Právo organizovat se ve spolcích.

Petr Cingr přišel do Ostravy v roce 1893 a hned se s elánem pustil do agitační, odborové a politické
práce. Jeho výhodou v Ostravě bylo, že vedle češtiny vládl němčinou a polštinou. Hned po svém příchodu se
stal mezi horníky skutečnou autoritou, zakládá a rediguje Odborné listy, které se v roce 1895 přejmenovaly na
Na zdar, což byl vlastně vůbec první sociálnědemokratický časopis na Ostravsku. Na jeho vydávání použil Cingr
vlastní peníze.

Jak vznikl Prokop

Ještě v roce 1893 se prosadil vznik spolku Prokop. Šlo o podpůrnou, osvětovou a vzdělávací organizaci. První
schůze se uskutečnila v hostinci U koule v Čertově Lhotce, dnešních Mariánských Horách. Zanedlouho se do
spolku přihlásilo devět tisíc členů! V roce 1901 se rozrostl v mohutnou organizaci Unie hornická pro Moravu,
Slezsko a Halič. Není divu, že když se v roce 1897 mohli účastnit voleb do říšské rady ve Vídni i dělníci, na
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Ostravsku vyhrál Cingr. Byl to neúnavný poslanec, který především prosazoval osmihodinovou pracovní dobu,
týdenní výplaty, zavedení důlních inspektorů dbajících na bezpečnost práce. Domáhal se úrazového pojištění
horníků a žádal, aby byly revírní bratrské pokladny zestátněny, majitelé podniků do nich často odmítali přispívat.
Prosazoval vzdělání a bojoval proti ostravské metle – alkoholismu dělníků. Zaměstnanecké výhody, které se
dnes považují za samozřejmé, musel v minulosti někdo vybojovat. V tomto ohledu je na prvním místě právě Petr
Cingr.

Potomci v Ostravě

K tomu bychom mohli ještě doplnit, že Petr Cingr měl čtyři děti, nejstarší byla Anna, která se narodila v roce
1888, následovali Josef a Petr, nejmladší byl Alois. Josef měl dva syny – Kamila a Erika. Další syn Petr měl dva
syny. Jedním z nich je JUDr. Petr Cingr, který dnes vyučuje právní disciplíny na Ostravské univerzitě a Vysoké
škole báňské-Technické univerzitě. Pouze životní cesta Aloise byla jiná: přijal německou národnost, narukoval
do německé armády a padl u Stalingradu.

“Kde bydlel dědeček Petr Cingr v Ostravě, vím jen z vyprávění otce,” vzpomíná vnuk Petr Cingr. “Jeden
čas to ovšem bylo v Českém Těšíně, kde byl zvolen poslancem do říšského sněmu a narodili se mu tam dva
synové. V Ostravě žila rodina nejprve v hornické kolonii Šalamouna, což je poblíž ulice Zelené, později se
rodina přestěhovala do domu vedle hospody U dubu na Nádražní ulici, který tenkrát patřil cukráři Brandejsovi,”
vzpomíná vnuk Petr.

Zdůrazňuje tvrzení svého otce, že dědeček byl velmi laskavý a své děti nikdy nebil, protože veškeré
násilí odsuzoval. Byl levicového smýšlení, ale nikdy ne komunistou. Naopak, nesmiřitelného bolševismu se
obával. Jedna z ulic nedaleko bývalého Kotasova zimního stadionu se jmenuje Cingrova, malý parčík nedaleko
podchodu na Stodolní ulici nese také jeho jméno.

Foto popis| PETR CINGR. Tento muž po zásluze stále patří k nejvýznamnějším osobnostem Ostravy.
Foto autor| Foto: Archiv rodiny Cingrovy

Foto popis| VNUK PETRA CINGRA. Na Ostravsku žijí potomci někdejšího významného odboráře a politika,
který se významně zasloužil o zlepšení pracovních a sociálních podmínek dělníků na Ostravsku. Jeho vnuk –
rovněž Petr Cingr – vyučuje na ostravských vysokých školách.

Foto autor| Foto: Deník/Boleslav Navrátil
Region| Severní Morava

Stát připravuje půjčky a spoření pro studenty
20.4.2007    Hospodářské noviny    str. 1   Titulní strana

    Petra Benešová, Lenka Zlámalová    

PRAHA, 20. 4. 2007

Mladí lidé mají šanci, že už brzy nebudou během vysokoškolských studií finančně závislí na rodičích.
Ministerstvo školství pro ně totiž plánuje státem garantované půjčky na studia či podporu spoření. »Pokud naše
návrhy projdou, vše by mohlo začít platit od školního roku 2009,« říká ředitel analyticko-koncepčního odboru
ministerstva školství Petr Matějů.

U půjček by banky požadovaly nízké úroky, 2,5 – 3 procenta. Student by dostával měsíčně nejvýše šest
tisíc, přičemž dnešní náklady na studium jsou u posluchače veřejné univerzity asi o tisícovku nižší. »Nebo by
nízkoúročené půjčky přímo studentům poskytoval stát. Peníze by šly od Evropské investiční banky,« říká
Matějů. Ta by státu půjčovala s úrokem okolo 1,5 procenta.

Na vzdělání by si student mohl také spořit. Stát mu bude pravděpodobně přispívat 25 procent z částky,
kterou si ukládá. »Zůstatek peněz by se v budoucnu mohl převést i na bydlení či penzijní spoření,« dodává
poradkyně ministryně Simona Weidnerová.

Systém půjček a spoření je předpokladem pro případné zavedení školného. »Je to důležitý krok. Školné
ale zatím zavádět nebudeme,« uvádí ministryně Dana Kuchtová.
Pokračování, str. 4

Dokončení ze str. 1
Pokud je student ze sociálně slabé rodiny, je pro něj obtížné s penězi na vysokoškolských studiích ve velkých
městech vyjít.
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»Kdyby mě rodiče nepodpořili, těžko bych vůbec vyšla s penězi. Jen dojíždění je strašně drahé,« říká
studentka Petra Špryňarová z Hradce Králové, která studuje Filozofickou fakultu Ostravské univerzity.

Právě státní půjčky by měly problém vyřešit. Pokryjí výdaje na bydlení, cestování, stravu i učebnice. Za
ně nyní vysokoškolák na veřejné univerzitě utratí v průměru pět tisíc korun měsíčně.

Půjčku by začal student splácet šest měsíců po dokončení studia, a to jen v případě, že by dosáhl na
průměrný plat.

»Povinnost splácet by platila i pro studenta, který školu nedokončil nebo odjel pracovat do zahraničí,«
vysvětluje poradkyně ministryně školství Simona Weidnerová. Jak by se konkrétně vymáhaly po studentovi
peníze, kdyby neplatil nebo přišel o práci, ale není ještě zcela jasné. Je ovšem pravděpodobně, že by k dlužné
částce naskakovaly úroky a absolventovi by hrozila značná pokuta.

Finanční pomoc chybí

Zatímco nabídka státem dotovaných spoření na penze či bydlení je nyní pestrá, finanční pomoc pro studenty
zatím chybí.

Česko je tak v Evropě jednou z mála zemí, kde studenti nedostávají od státu finanční pomoc při
studiích.

»Pokud si student pravidelně na škole nevydělává, banky vyžadují, aby rodiče studentovi za úvěr ručili.
To je ale složité například u lidí z nízkopříjmových rodin,« dodává poradkyně Weidnerová.

O autorovi| Petra Benešová, Lenka Zlámalová, www.ihned.cz/autori

Třiaosmdesátiletá Věra Littnerová studuje Univerzitu třetího věku
20.4.2007    Právo    str. 10   Severní Morava a Slezsko

    Karel Balcar    

Cvičení mozku a zachování sociálních kontaktů výrazně přispívá ke zkvalitnění života seniorů. Gerontolog Hugo
Přibyl doporučuje luštit křížovky či sudoku, učit se cizím jazykům nebo navštěvovat Univerzitu třetího věku.

“Že stářím odumírají mozkové buňky, není pravda, pokud senior posiluje svou schopnost učit se.
Případné vzdělávání mu pomáhá více zachovat mozkové funkce a přináší mu daleko lepší a kvalitnější život,”
tvrdí ostravský gerontolog Přibyl. V seniorském věku je navíc důležité, aby se člověk neizoloval, ale naopak i
nadále udržoval své sociální kontakty.

Při tom pomáhá už 14 let i Filozofická fakulta Ostravské univerzity, která organizuje čtyřsemestrální
studium v rámci Univerzity třetího věku. “Naším cílem je zlepšit kvalitu života občanů třetího věku. Schopnost
soustředit se, intelektuálně uchopit nový poznatek a zapamatovat si jej, to všechno přináší staršímu člověku
pocit uspokojení,” řekla děkanka Filozofické fakulty Ostravské univerzity Eva Mrhačová.

I ve svých 83 letech stále aktivně žije například Věra Littnerová z Ostravy-Radvanic. Navštěvuje nejen
univerzitu, ale pravidelně chodí také do divadla a v kontaktu se svými přáteli je i díky aktivitám v radvanickém
klubu seniorů.

Littnerová na přednášky začala chodit v roce 1993, kdy Ostravská univerzita Univerzitu třetího věku
založila. Absolvovala ji už dvakrát, vždy přednášky zaměřené na jiná témata, o čemž svědčí i její certifikáty. Na
univerzitě studuje i nyní, tentokrát Dějiny hudby a filmu.

“V našem klubu důchodců jsem získala na vážnosti,” říká s nadsázkou Littnerová. Pravým důvodem
studia je ale touha po vědomostech.

Regionální mutace| Právo - Severní Morava

Studenti budou slavit třikrát
19.4.2007    Mladá fronta DNES    str. 5   Kultura - kraj Moravskoslezský

    MARKÉTA RADOVÁ    

Majálesy a Ostravské Beánie nabídnou porci kvalitní hudby - vystoupí Dog Eat Dog, Anna K nebo Visací zámek

Ostrava - Co mají společného Mňága a Žďorp, Kryštof, Anna K, Visací zámek či američtí Dog Eat Dog?



5

Všichni za pár týdnů vystoupí v Ostravě na některé ze zdejších studentských oslav jara.
Dosud majálesy v moravskoslezské metropoli pořádali studenti Ostravské univerzity a Vysoké školy

báňské-Technické univerzity, letos k dvěma akcím přibude třetí, pro rozlišení získala název Ostravské Beánie.
Pořádá ji nezávislá studentská organizace StudentZone. Ostrava je jedním z deseti českých měst, kde letos
Majáles uspořádá.

Obě ostravské vysoké školy, které si dosud v pořádání majálesů spíše konkurovaly, se letos rozhodly
pro vzájemnou spolupráci.

“Od třetího do desátého května chystáme Majálesový týden,” uvedl prezident Stavovské unie studentů
Ostravské univerzity Ondřej Haška.

V rámci sedmi květnových dnů vymezených konáním obou univerzitních slavností lidé zhlédnou výstavy
studentské tvorby a fotografií z historie majálesů v kraji, proběhne i koncert studentských kapel v některém z
ostravských klubů.

Zástupci stavovských unií studentů obou ostravských univerzit požádali město o společný grant na
finanční podporu letošních majálesů. “Dohromady jsme získali třikrát větší částku než loni,” uvedl prezident
Stavovské unie studentů Vysoké školy báňské-Technické univerzity Daniel Otáhal.

Šance na získání vyššího grantu byla podle něj jedním z důvodů pro vznik spolupráce obou škol.
“Nevidíme důvod, proč si navzájem škodit,” řekl Otáhal.
Ve čtvrtek 3. května se tak na scénách před Slezskoostravským hradem, na louce poblíž a v klubu Marley
představí kapely jakoWeget, Visací zámek, Glayzy nebo Všehomír. Klub Atlantik bude patřit divadelním
souborům.

O týden později pak v areálu vysokoškolských kolejí Vysoké školy báňské vystoupí Anna K, Michal
Hrůza s kapelou, kapely Desmod nebo Děda Mládek Illegal band a mnoho kvalitních formací menšinových
žánrů jako reggae či hip-hop. Americká crossoverová legenda Dog Eat Dog bude hlavní hvězdou akce
Ostravské Beánie, do jisté míry konkurující porubskému majálesu. Pořadatelé nejprve chystali se studenty
Vysoké školy báňské-Technické univerzity společnou akci, spolupráce se však zkomplikovala.

“Se zástupci Stavovské unie studentů Vysoké školy báňské jsme připravovali majálesy v uplynulých
dvou letech,” sdělil Michal Šamánek, předseda společnosti StudentZone, která majálesy v českých a
moravských městech pořádá od roku 2004.

Letos se však požadavky členů StudentZone změnily. Akci chtěli přesunout do centra města, zároveň
počítali se zavedením vstupného. “S tím jsme nesouhlasili,” uvedl Daniel Otáhal. A tak Ostravané zažijí porci
kvalitní hudby v jeden den na dvou místech města. “Určitě nám to uškodí. Počítáme s tím, že spousta lidí
upřednostní nabídku Beánií,” podotkl Daniel Otáhal.

Za vstupné na Ostravské Beánie návštěvníci dají v předprodeji 99 korun, v síti Ticketportal 124 korun.
“Rádi bychom se s pořadateli ostravských majálesů spojili a příští rok uskutečnili velkou několikadenní

studentskou akci,” uvedl Šamánek.

***

* Ostravské majálesy

Ostravská univerzita 3. května, centrum a hrad z programu: Visací zámek, Weget, Al Yaman Vysoká škola
báňská - Technická univerzita 10. května, areál kolejí z programu: Anna K, Michal Hrůza s kapelou, Děda
Mládek Illegal band Ostravské Beánie 10. května, Slezskoostravský hrad z programu: Dog Eat Dog, Mňága a
Žďorp, Kryštof, Tata Bojs

Foto popis| DOG EAT DOG. Američtí Dog Eat Dog budou největší hvězdou ostravských majálesů. Zahrají na
Beániích, kde se však na rozdíl od ostatních akcí bude platit vstupné.
Foto autor| FOTO: MAFA - ONDŘEJ LITTERA

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko

Budoucí záchranáři učili svinovské žáky první pomoc
19.4.2007    Moravskoslezský deník    str. 3   Ostrava

    RADIM ŠLEZINGR    

Nácvik umělého dýchání, stabilizovanou polohu a další součásti první pomoci se včera učily děti ze ZŠ v
Ostravě-Svinově pod vedením studentů Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity.
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Ostrava/ Patnáct studentů včera ráno dorazilo do svinovské školy, kde několik hodin předvádělo žákům, co mají
udělat se zraněným člověkem.

“Velmi to rozšířilo praktické znalosti žáků, protože každé dítě si mohlo vyzkoušet nácvik životně
důležitých okamžiků v ohrožení života. Každý žák od páté do deváté třídy si to mohl fyzicky vyzkoušet,” uvedl
ředitel svinovské základní školy Zdeněk Ivančo.

Přestože se děti první pomoc ve škole učí, tento projekt je podle něj jedinečný.
“První pomoc je sice začleněna do běžné výuky, ale víceméně v této praktické formě, kdy to odborníci

přímo se žáky nacvičí, to je opravdu jedinečné. Nikdy jsme to ve Svinově neměli,” dodal ředitel Ivančo.
Projekt připravil Ústav algoterapie a urgentní medicíny, který je odborným pracovištěm Zdravotně

sociální fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. V rámci jednorázových akcí ústav připravil projekt nazvaný
Výuka první pomoci na základních školách. Žáci 5. až 9. tříd základních škol během tohoto kurzu zhlédnou
krátkou prezentaci o neodkladné resuscitaci, poskytnutí první pomoci postiženému v bezvědomí a při krvácení.
“Získají přehled o možnostech obvazové techniky a transportu postiženého. Ke každému tématu je vždy
názorná ukázka. Následně si získané poznatky sami žáci vyzkoušejí na simulačních modelech a trenažérech
nebo přímo na sobě či svých spolužácích,” uvedla vedoucí ústavu Jitka Zemanová.
Tato praktická cvičení se konají v malých skupinkách za asistence studentů oboru Zdravotnický záchranář, kteří
si takto rozšiřují své schopnosti a dovednosti.

Loni se tohoto projektu aktivně zúčastnilo přibližně 550 dětí ze základních škol. Letos mohli budoucí
záchranáři předat své zkušenosti žákům právě ze svinovské základní školy.

Foto popis| NACVIČOVALI. Děti ze svinovské základní školy se včera učily první pomoc.
Foto autor| Foto: Deník/Miroslav Kucej
Region| Severní Morava


