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Nohavica tahákem Janáčkových Hukvald
21.6.2007    Moravskoslezský deník    str. 37   Kultura

    BŘETISLAV UHLÁŘ    

Slezský bard vystoupí letos v polovině srpna v závěru festivalu, který se koná v rodišti našeho 
hudebního génia

Ostrava, Hukvaldy/ Hlavním magnetem letošního čtrnáctého ročníku Mezinárodního hudebního 
festivalu Janáčkovy Hukvaldy, který se uskuteční v rodišti našeho hudebního génia ve dnech 30. 
června až 12. srpna, bude megakoncert pod širým nebem písničkáře Jaromíra Nohavici. Ten se 
uskuteční v závěrečný den festivalu od 20.30 hodin.
“Hlavní dramaturgickou linií tohoto ročníku je především dílo Leoše Janáčka, ale necháváme zde 
prolnout také další hudební žánry,” říká Jaroslav Slaný, ředitel festivalu Janáčkovy Hukvaldy. Podle 
jeho slov dostanou prostor hudební produkce, v nichž se postupně představí náš houslový virtuos Pavel 
Šporcl, ale také české kvarteto s názvem Quartetto Di Gioia, symfonický orchestr složený z mladých 
hráčů - vysokoškoláků z Insitutu pro umělecká studia Ostravské univerzity. Na Hukvaldech zahraje 
absolventka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě Lada Fedorovová, Filharmonie Hradec Králové, 
Janáčkův komorní orchestr a řada dalších umělců. V malebné hukvaldské přírodě se představí také 
Těšínské divadlo s pohádkovým muzikálem Romeo a Julie, který napsali Eduard Krečmar a Zdeněk 
Barták, dále Slezské divadlo v Opavě, které přiveze Mozartovu operu Don Giovanni, a také hosté ze 
zahraničí, jimiž budou umělci ze slovenského města Banská Bystrica, kteří se budou prezentovat méně 
uváděnou operou Giuseppe Verdiho Attila.

Celkově letos Janáčkovy Hukvaldy nabídnou patnáct kulturních představení. “Prostor vedle 
vážné hudby a Nohavici dostanou také jiné žánry, jako například kapela Žalman&spol. či folklorní 
soubor Valašský Vojvoda.
Vstupenky na festival včetně těch na koncert Jaromíra Nohavici se začnou prodávat už v těchto dnech. 
Pořadatelé festivalu prosí návštěvníky, aby přicházeli na festivalová představení včas.

“Cesta z parkoviště v centru obce Hukvaldy na hrad trvá zhruba čtyřicet minut a do amfiteátru 
přibližně dvacet minut pěší chůze,” míní pořadatelé. “V letošním roce jsme oslovili především české a 
slovenské umělce. V dalších letech se chceme pustit do mezinárodních a nákladnějších projektů, 
jakými byly v minulosti i mezinárodní produkce uvádění dětských oper v režii Davida Sulkina ve 
spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským. V současné době jsme omezeni penězi,” vysvětlil 
ředitel festivalu Jaroslav Slaný.

Bližší informace mohou zájemci najít na internetových stránkách www.janackovy -hukvaldy.cz

Foto popis| HOUSLOVÝ MÁG. Pavel Šporcl (na starším snímku) zahraje na festivalu.
Foto popis| MAGNET HUKVALD. Jaromír Nohavica je hlavním lákadlem letošního festivalu 
Janáčkovy Hukvaldy.

Foto autor| Snímky: archiv
Region| Severní Morava

Ostrava hostí akademické ME stolních tenistů
21.6.2007    Moravskoslezský deník    str. 25   Sport z Ostravy

    (ro)    
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Ostrava/ Víceúčelová sportovní hala VŠB-TU v Porubě bude ode dneška až do neděle patřit stolním 
tenistům, kteří budou v Ostravě bojovat o tituly na akademickém mistrovství Evropy týmů, mužů a 
žen.

Startovat budou hráči a hráčky z 21 univerzit z Turecka, Polska, Německa, Ruska, Lotyšska, 
Litvy, Švýcarska, Nizozemska, Velké Británie, Řecka, Chorvatska a České republiky, kterou budou 
reprezentovat Ostravská univerzita a pořádající VŠB-TU Ostrava.

Šampionát akademiků ze starého kontinentu za stoly se v Česku koná poprvé. “Zájem o jeho 
pořádání mělo víc zemí, ale u Mezinárodní federace EUSA jsme vyhráli. Delegáti ocenili naši krásnou 
halu, která splňuje všechny důležité parametry, i všechny další výborné podmínky k organizaci této 
významné akce,” uvedl Miloš Kosík, člen organizačního výboru ME z  VŠB-TU.

Stolní tenisté budou o akademické tituly bojovat v soutěži tří- až pětičlenných univerzitních 
týmů, dvouhrách a čtyřhrách mužů, žen i mixů. Barvy domácí VŠB-TU budou hájit Petr Seibot, Petr 
Husník, Václav Frydrych, Jakub Kleprlík, Jana Hadačová, Iva Kubišová a Martina Čechovská. 
“Věřím, že v soutěži týmů bychom některou z medailí mohli získat,” poznamenal Kosík.

Akademické ME ve stolním tenise bude slavnostně zahájeno dnes v 9 hodin, o půl hodiny 
později rozehrají svou soutěž univerzitní týmy.

Region| Severní Morava

Dokončili biokoridor
21.6.2007    Opavský a hlučínský deník    str. 7   Čtenář-reportér

V letošním roce byl dokončen z dotačních prostředků Agentury ochrany přírody a krajiny lokální 
biokoridor Na Nivě.

Ten tvoří první část biokoridoru, který propojí les v místě nad firmou Ulmer přes podchod pod 
silnicí I / II s vodním tokem Sedlinka u Halovce. Celkově se osázela letos plocha 1 ha a zatravnilo 0,5 
ha. Pravý břeh byl podél pole osázen pásem keřů ze svídy, kalin, šípků, brslenů a trnek.
Na zbývající ploše jsou listnaté stromy, zejména olše, topol, osika, jasan a pro zpestření druhové 
skladby střemcha, javor, dub a jilm. Břehy tůní jsou osázeny různými druhy vrb. Vzniklo vhodné 
prostředí pro drobnou zvěř, koroptve, bažanty, zajíce, která se na tomto území vždy zdržovala. Hned 
po napuštění tůní se zde objevil párek čejky chocholaté, která hnízdí na zemi.

Protože se jedná o pilotní projekt svého druhu, bude sloužit Ostravské univerzitě jako praktická 
studijní ukázka obnovy krajiny. Byla jsem se zde projít a podívat se, v jakém stavu je tento projekt. 
Zatím je toto území opravdu jen ve vývoji, věříme však, až se osázené keře a stromy vzpamatují a 
povyrostou, bude v naší obci příjemné místo k procházce a k odpočinku.

My lidé tomu můžeme pomoci i tím, že se budeme k tomuto území, ale nejen k tomuto, ale 
celkově k přírodě chovat s pokorou a úctou.

O autorovi| Martina Beňková, Mokré Lazce
Region| Severní Morava

Léto s hudbou na hradě i v oboře
25.6.2007    Listy moravskoslezské    str. 9   Kultura

    (tap)    
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HUKVALDY - Koncertem mladého brněnského Quartetta di Gioia začne v sobotu v rodišti Leoše 
Janáčka čtrnáctý ročník letního hudebního festivalu.

Program Janáčkových Hukvald je soustředěn do víkendových dnů od počátku prázdnin do 
poloviny srpna. Výrazným zastoupením mladých interpretů z našeho regionu a větší žánrovou 
pestrostí, která zřejmě přivede na koncerty v prostorách hradu i hukvaldského amfiteátru více 
návštěvníků, se letos podařilo pořadatelům udržet a zvýraznit loni naznačenou festivalovou linii.

Například 30. června po odpoledním komorním koncertu uvede v amfiteátru Těšínské divadlo 
muzikál Romeo a Julie, v neděli večer bude na programu inscenace Mozartova Dona Giovanniho v 
nastudování operního souboru Slezského divadla, o týden později bude stejná scéna patřit souboru 
lidových písní a tanců Valašský vojvoda. Čtvrtého srpna bude v amfiteátru hrát a zpívat Žalman a spol. 
a 12. srpna večer celý festival uzavře koncert Jaromíra Nohavici.

Přes značnou šíři žánrů zdůrazňuje festivalová dramaturgie důstojné místo velkého 
hukvaldského rodáka nejen v názvu festivalu. Janáčkova hudba zazní už v zahajovacím koncertu a 
věnován jí bude celý koncert 1. července odpoledne, v němž Symfonický orchestr Institutu pro 
umělecká studia Ostravské univerzity přednese kromě Lašských tanců také Suitu z opery Liška 
Bystrouška. Ve výroční den skladatelova narození 3. července si jeho živý odkaz připomene slovem i 
hudbou společenské setkání v hukvaldském památníku. Valašský vojvoda pak 8. července svými 
podvečerními Toulkami za lašskou lidovou písní a tancem připomene, že velký skladatel byl také 
významným sběratelem lidových písní, z jejichž inspirací ve svých kompozicích nejednou čerpal.

Podrobný program festivalu najdete na webových stránkách janackovyhukvaldy. cz a vracet se 
k němu budeme také v Listech moravskoslezských.

Akademici v Ostravě hráli o evropské tituly
25.6.2007    Mladá fronta DNES    str. 6   Sport - Kraj Moravskoslezský

    (pog)    

STOLNÍ TENIS

Ostrava - Tři medaile vybojovali čeští stolní tenisté na akademickém mistrovství Evropy, které se 
konalo v Ostravě. Až ke stříbru došla v soutěži jednotlivců Dana Hadačová, bronzovými medailemi se 
mohou pochlubit družstvo mužů Ostravské univerzity (Luboš Jančařík, Michal Kleprlík a Lukáš 
Pavlovský) a družstvo žen Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (Dana Hadačová, Iva 
Kubišová a Martina Čechovská).

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko

Skleněný muž a žena 2007: konkurence mezi závodníky je rok od roku 
větší

25.6.2007    Moravskoslezský deník    str. 23   Sport z Ostravy
    (ifa)    

Přes sedmdesát triatlonistů se v sobotním horkém letním odpoledni sešlo na koupališti v Ostravě-
Porubě, aby se utkali o titul Skleněný muž a žena 2007.

Ostrava/ Závod všichni dokončili a pořadatelé dokázali rozdat všechny ceny ještě těsně před tím, než 
se nad letní koupaliště přihnala pořádná bouřka.

Třetí ročník triatlonu, který pořádá Softbalový klub Slavia, Ostravská univerzita, společnost 
Sareza, město Ostrava a rádio Helax, zahájilo už tradičně dopolední klání žáků základních škol. Mezi 
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asi dvaceti odvážlivci byla na startu jediná dívka, jedenáctiletá Alex Dürerová ze ZŠ Ostrčilova. 
“Závodilo se mi dobře, ale vůbec jsem se netěšila na poslední disciplínu, protože běh nemám vůbec 
ráda,” svěřila se v cíli Alex. Mezi mladšími žáky byl pak suverénní Hoang Ngoc Minh, žák ZŠ 
Bílovická 10, kterému říkají Milan.

“Nejtěžší dneska bylo kolo. Vůbec mi nešlo jet do kopce, musím se ještě zlepšit,” řekl v cíli 
mladý závodník. Kategorii starších žáků vyhrál Martin Melichárek z týmu SK Jiří Team.

Závod můžu a žen o titul Skleněný muž a žena 2007 startoval v pravé poledne.
“Byl to opravdu skvělý závod, počasí vyšlo opět výborně a účast tolika sportovců je nad naše 

očekávání. Teď očekáváme jejich reakce. Měli by nám říct, co se jim líbilo a co ne, abychom mohli do 
příštího ročníku vše ještě lépe zorganizovat,” řekl ředitel závodu Pavel Víšek.

Muži v úmorném sobotním vedru absolvovali 800 metrů plavání, 15kmna kole a 
pětikilometrový běh. Titul Skleněný muž 2007 si po penalizaci prvních dvou závodníků, kteří 
zabloudili, odnesl Matěj Havránek z týmu SachaSport, který byl v cíli o dvě a půl minuty dříve než 
druhý triatlonista Stanislav Najvert a tři minuty před třetím Martinem Kellarem. “S tím, že se nakonec 
dostanu na první místo, jsem vůbec nepočítal, a proto z toho mám obrovskou radost,” usmíval se 
nejrychlejší triatlonista a dodal: “Je v podstatě jedno, který skončím, protože mám pokaždé z triatlonu 
stejnou radost. Je to nádherný sport.”

Mezi dvanácti ženami, které v parném letním počasí musely zvládnout 400 metrů plavání, 10 
kilometrů na kole a tříkilometrový běh, byla nejrychlejší Irena Fabiánová z klubu Vysot sport Kunín, 
která obhájila loňské vítězství. Jako druhá byla v cíli Petra Mrázková. Ta se po loňském čtvrtém místě 
konečně probojovala na stupně vítězů. “Dneska se mi šlo bezvadně, neměla jsem žádnou velkou krizi. 
Ve vodě jsem měla sice pocit, že musím být poslední, ale na kole jsem se dostala na druhé místo. V tu 
chvíli jsem věděla, že Irenu už sice nedoběhnu, ale také že si svou pozici udržím,” komentovala své 
druhé místo radostně v cíli Petra Mrázková. Třetí, stejně jako loni, skončila Kateřina Kotasová.

Kromě prvních tří závodníků v mužské a ženské kategorii byly také vyhlášeny další ceny. Cenu 
za statečnost, kterou darovalo Krevní centrum Ostrava, získali Veronika Kohútková, Dagmar Hošková 
a Karel Švrček. Cenu Sarezy obdržel Ladislav Bystroň. Cenu Oborové zdravotní pojišťovny si odnesl 
nejstarší účastník triatlonu Karel Richtenberg. Cenu sympatie pak Marie Ostárková a Libor Dürrer a 
poslední cenu, za nejlepší odhad svého času, Ondřej Fabián a Pavel Mika.

Výsledky - mladší žáci: 1. Hoang Ngoc Minh 24,48, 2. Ondřej Chrapek 28,29, 3. Vojtěch 
Holzepl 33,16, dívky: 1. Alex Dürrerová 45,20, starší žáci: 1. Martin Melichárek 30,11, 2. Ondřej 
Hurník 0,51, 3. Matěj Hrubý 37,23, muži: 1. Matěj Havránek 65,34, Stanislav Najvert 68,09, 3. Martin 
Kellar 68,34, ženy: 1. Irena Fabiánová 48,32, 2. Petra Mrázková 52,20, 3. Kateřina Kotasová 53,18.

Foto popis| NEJRYCHLEJŠÍ ŽENY. Na druhém místě Petra Mrázková, Skleněná žena Irena 
Fabiánová a třetí Kateřina Kotasová (zleva).
Foto popis| NA STARTU. O titul Skleněný muž a žena 2007 se utkalo přes sedmdesát závodníků.
Foto popis| MATĚJ HAVRÁNEK titul Skleněný muž 2007 získal až po penalizaci prvních dvou 
závodníků. I tak z něj měl obrovskou radost.

Foto autor| Snímky: Edmund Kijonka
Region| Severní Morava

Takže odborná komise hodnotila například jasně definovaný politický program parlamentních stran, 
který by se týkal rovných příležitostí žen a mužů. Také hodnotila podíl žen vlastně ve vedení strany, na 
kandidátních listinách, do komunálních voleb a senátních voleb a potom také jak konkrétně vlastně ta 
která strana prosazuje politiku rovných příležitostí.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
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Paní Gotteltová, vy slyšitelně nejste na zasedání žádné z politických stran, moc mužských hlasů tam 
slyšet není. Kdo hodnotící porotu tvořil?

Kristina GOTTELTOVÁ, koordinátorka projektu vyrovnávání šancí žen a mužů v rozhodovacích 
pozicích a politice
--------------------
Ta komise byla tvořena odborníky a odbornicemi. Byla tam odbornice na rovné příležitosti a 
genderovou problematiku, politolog, politoložka, žurnalista a socioložka.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Budete i konkrétní, řeknete jména?

Kristina GOTTELTOVÁ, koordinátorka projektu vyrovnávání šancí žen a mužů v rozhodovacích 
pozicích a politice
--------------------
Ano můžu. Takže odbornicí na genderovou problematiku byla Blanka Knotková-Čapková z Katedry 
genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, politolog Tomáš Jarmara z 
ostravské univerzity, žurnalista Martin Jára z Genderové informační a tiskové agentury a zároveň z 
Ligy otevřených mužů, politoložka Jana Smiggels Kavková a socioložka Petra Rakušanová.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
A je patrná v celé problematice nějaká změna oproti minulosti?

Kristina GOTTELTOVÁ, koordinátorka projektu vyrovnávání šancí žen a mužů v rozhodovacích 
pozicích a politice
--------------------
Ty změny tam určitě jsou. Vlastně odborná komise zhodnotila, že největšího pokroku toho relativního 
vlastně dosáhla Česká strana sociálně demokratická. Pokud se týče úplně té praxe a úplně toho 
zvyšování zastoupení žen v té reálné politice, například třeba v parlamentu, tak tam ta situace o moc 
lepší není. Ale co můžeme pozorovat, je vlastně, že to téma se stává vůbec tématem, které se diskutuje, 
o kterém začínají ty politické strany hovořit a začínají ho respektovat, což je jistě dobrá zpráva.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Markéta Škodová ze Sociologického ústavu Akademie věd do určité míry vaše slova potvrzuje a říká, 
že situace se zastoupením žen v politice se v poslední době zlepšuje?

Markéta ŠKODOVÁ, Sociologický ústav Akademie věd
--------------------
Kolegyně ze Sociologického ústavu z oddělení gender a sociologie, které se zabývají, mimo jiné, právě 
počtem žen v politické sféře jak na celostátní, tak, řekněme, regionální úrovni, tak zjistili, že se ta 
situace v tomto ohledu poněkud lepší. Vlastně i výsledky voleb teď těch posledních do krajských a 
místních zastupitelstev to potvrdily, protože počet žen zejména v té regionální politice roste.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Tolik slova Markéty Škodové ze Sociologického ústavu. Dá se tedy mluvit o tom, že je oproti 
minulosti minimálně v lokální a regionální politice situace lepší?
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Kristina GOTTELTOVÁ, koordinátorka projektu vyrovnávání šancí žen a mužů v rozhodovacích 
pozicích a politice
--------------------
Ano, opravdu ty komunální volby přinesly určité změny a určité zlepšení a nutno je říct, že se o to ale 
zasloužily zejména malé regionální strany a potom tedy vítězná strana zelených, které nominovaly 
celou řadu žen na opravdu vysokých místech kandidátních listin.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Tak zelení maní princip, jestli se nepletu, zipů, to znamená na střídání muž a žena?

Kristina GOTTELTOVÁ, koordinátorka projektu vyrovnávání šancí žen a mužů v rozhodovacích 
pozicích a politice
--------------------
Ano, do těch komunálních voleb ve většině vlastně měst a obcí se snažila Strana zelených dodržet to 
zipové pravidlo.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Podle údajů mezinárodní Meziparlamentní unie je Česká republika v zastoupení žen v parlamentu na 
sedmdesátém místě mezi sto čtyřiceti státy. Česko za málo žen v politice sklízí kritiku mezinárodních 
institucí. Přijetí účinných opatření doporučil České republice také Výbor OSN pro odstraněni všech 
forem diskriminace žen. Jaká opatření by podle vás osobně to měla být?

Kristina GOTTELTOVÁ, koordinátorka projektu vyrovnávání šancí žen a mužů v rozhodovacích 
pozicích a politice
--------------------
Tak je to opravdu tak, ten výbor pro odstranění všech forem diskriminace žen doporučuje vlastně 
přijetí pozitivních opatření tak, jak jsou formulována tímto výborem. A domnívám se, že nikdy nelze 
hovořit o tom, že vlastně nějaké jedno pozitivní opatření je samospasné, ale například naše občanské 
sdružení by velmi uvítalo, kdyby většina stran parlamentních přijala přinejmenším nějaké to pravidlo 
pro sestavování těch kandidátních listin, protože tam vidíme, že to by mohlo tu situaci výrazně zlepšit.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Poslední otázka. Když už jsme u toho žebříčku, jsou na tom v zastoupení žen v politice lépe třeba 
tradiční katolické země jako Itálie, Španělsko nebo Irsko než Česká republika?

Kristina GOTTELTOVÁ, koordinátorka projektu vyrovnávání šancí žen a mužů v rozhodovacích 
pozicích a politice
--------------------
Já teď nemám přesnou tu informaci, jak je na tom vzhledem k České republice například ta Itálie nebo 
to Irsko. Irsko se domnívám, že je na tom lépe. V té Itálii ta situace není úplně růžová. Naproti tomu ve 
Španělsku tam se ta situace v poslední době hodně zlepšila, protože pan premiér Zapatero o sobě říká, 
že je feminista a opravdu se snaží uplatňovat v praxi ty rovné příležitosti.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
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Kristina Gotteltová, koordinátorka projektu vyrovnání šancí žen a mužů v rozhodovacích pozicích a 
politice z občanského sdružení 50 %. Díky a na slyšenou.

Kristina GOTTELTOVÁ, koordinátorka projektu vyrovnávání šancí žen a mužů v rozhodovacích 
pozicích a politice
--------------------
Děkuji, na shledanou.

Krčíková v Galerii Ametyst
26.6.2007    Moravskoslezský deník    str. 32   Moje Ostrava

    (mrš)    

Ostrava/ Od včerejška je v Galerii Ametyst ve Fakultní nemocnici s poliklinikou k vidění výstava 
obrazů ostravské výtvarnice Terezy Krčíkové, absolventky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. 
Tato mladá autorka se zúčastnila také zahraničních studijních stáží na Vysoké škole výtvarných umění 
v Bratislavě pod vedením profesora Jána Bergera a na Akademii Sztuk Pieknych v Katovicích u 
akademického malíře Jacka Rykaly. Ve své tvorbě se věnuje rovněž sochařství, modelování, keramice, 
užité a volné grafice a klasické fotografii. Výstava bude k vidění do 21. července. Galerie Ametyst je 
pro veřejnost otevřena denně od 6 do 20 hodin.

Region| Severní Morava

Beseda a výstava přiblíží problémy pracovní migrace
26.6.2007    Moravskoslezský deník    str. 33   Moje Ostrava

    ŠÁRKA MRVOVÁ    

Ve foyer svinovského nádraží bude až do 20. července k vidění unikátní výstava s názvem Práce je 
jinde. Zájemci mohou soutěžit o katalog

pozvánky

Ostrava/ V domě knihy Librex na Smetanově náměstí v Moravské Ostravě proběhne ve středu 27. 
června v 17 hodin debata na téma pracovní migrace na Ostravsku. Akcí s názvem Práce je jinde se 
odborníci pokusí propojit akademický, hospodářský a biografický pohled na pracovní migraci. Besedy 
s veřejností se zúčastní například ředitel Summer School v Ostravě Jaroslav David, právník Hyundai 
Motor Manufacturing Czech Tomáš Do-sik Kim či zástupce bulharské menšiny žijící v Ostravě. 
Následovat bude projekce dokumentu s migrační tematikou. Této středeční debatě předcházelo minulý 
týden otevření zajímavé výstavy fotografií v proskleném foyer vlakového nádraží Ostrava-Svinov. 
Výstava Práce je jinde je výsledkem dvouletého projektu Kolik cest vede na Florenc, který představuje 
problematiku pracovní migrace ve střední Evropě. Od června do září 2006 mapovalo třicet dva 
novinářů a fotografů z osmi zemí včetně České republiky konkrétní příběhy šestnácti pracovních 
migrantůz celé Evropy. Strávili s nimi několik měsíců, byli s nimi na cestách, v práci, navštívili 
příbuzné v domovských zemích. V listopadu 2006 pak byly příběhy těchto lidí představeny v českých 
médiích a na velké fotografické výstavě v Praze na Hlavním nádraží,odkud expozice putovala do 
Berlína do prostoru křižovatky metra Alexanderplatz. Po nynějším ostravském uvedení se na výstavu 
mohou těšit obyvatele německého Lipska. “Na stu metrech barevných pláten mohou zájemci zhlédnout 
ve fotografii a v textu šestnáct příběhů lidí migrujících za prací po Evropě. Jako výstavní prostory si 
vybíráme místa, kudy lidé každý den procházejí na svých cestách za prací nebo z práce domů. Chceme 
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tím upozornit na to, že v pohybu je – ať již dobrovolně nebo pod tlakem okolností – stále více lidí a 
žena barevných výstavních plátnech by se snadno mohl ocitnout mnohý z nás,” řekla k výstavě Lucie 
Řezníčková, organizátorka výstavy v Ostravě.

Na úřadu práce

Malá verze výstavy je k vidění v přízemí Úřadu práce v Ostravě na ulici 30. dubna již od 30. května. 
Obrazovka, na které je spuštěno komentované fotografické pásmo byla dříve instalována také v 
Českých Budějovicích, Hradci Králové a Plzni.

S autorkami

Až do čtvrtka  28.června mohou studenti středních škol využít nabídky komentovaného provedení 
výstavou v Ostravě-Svinově. Čtyři autorky příběhů z Ostravské univerzity jim po předběžné 
telefonické dohodě budou k dispozici v čase vyučovacích hodin. Studenti se tak dozvědí více o tom, 
jak příběhy vznikaly a budou se moci zapojit do soutěže o katalog výstavy. Koordinátorka provádění 
výstavou pro SŠ je Michaela Pokrupová, michaela. pokrupova@centrum.cz, telefon 608828083.

Katalog výstavy

Stopadesátistránkový katalog výstavy obsahuje barevné fotografie a příběhy šestnácti lidí, kteří cestují 
za prací po Evropě. Katalog je možné si objednat v internetovém knihkupectví Kosmas a v online 
obchodě časopisu Plotki. V Ostravě si jej zájemci mohou zakoupit například v knihkupectvích 
Academia a Artforum, v domě knihy Librex a v antikvariátech Fiducia a U rynku. V době instalace 
výstavy na vlakovém nádraží v Ostravě-Svinově bude katalog v prodeji také v místním ČD centru. 
Výstava zde potrvá do 20. července.

Soutěž

Pět vylosovaných soutěžících, kteří správně odpovědí na všechny soutěžní otázky, obdrží zdarma 
katalog výstavy. Formulář s otázkami je na webové stránce výstavy www. migraceonline.cz/vystava, v 
ČD centru na nádraží Ostrava-Svinov a na malé verzi výstavy v budově Úřadu práce v Ostravě na ulici 
30. dubna v Moravské Ostravě. Odpovědi můžete odevzdávat do 20. července v ČD centru na nádraží 
Ostrava-Svinov, nebo mailem na reznickova.l@centrum.cz.

Foto popis| NENECHTE SI UJÍT. Ve vestibulu svinovského nádraží je v těchto dnech k vidění 
zajímavá výstava.
Foto autor| Foto: Deník/Miroslav Kucej
Region| Severní Morava

Ostravská univerzita ještě přijme studenty
26.6.2007    Moravskoslezský deník    str. 1   Titulní strana

    (vaw)    

Ostrava/ Dva bakalářské studijní obory Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity v Ostravě se 
dodatečně otevřou studentům. Zájemci se mohou ještě přihlásit ke studiu oborů radiologický asistent a 
ortoik–protetik.

strana 4
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Region| Severní Morava

Ostravská univerzita dodatečně přijme studenty pro obory radiologický 
asistent a ortoik-protetik

26.6.2007    Moravskoslezský deník    str. 4   Z Ostravy a okolí
    (vaw)    

Ostrava/ Dva bakalářské studijní obory Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity v Ostravě se 
dodatečně otevřou studentům. K přihlášce ke studiu oborů radiologický asistent a ortoik-protetik je 
nutné doložit maturitní vysvědčení a potvrzení praktického lékaře o způsobilosti uchazeče o studium a 
povolání v uvedeném oboru. Zaplatit poplatek za přijímací řízení a podat přihlášku je třeba do 3. srpna. 
“Těžištěm práce radiologického asistenta je práce s technikou v návaznosti na psychologický přístup a 
uplatňování znalostí z medicínských předmětů. Absolvent je připraven v praxi uplatnit odborné 
činnosti jako například péči o pacienta během radiologických postupů. Je schopen samostatně provádět 
zobrazovací postupy v radiodiagnostice, nukleární medicíně a provádět aplikaci dávek ionizujícícho 
záření v radioterapii,” popisuje činnost Radiologického asistenta tiskový mluvčí Zdravotně sociální 
fakulty Štěpán Neuwirth. Přijímací pohovory se uskuteční 27. srpna od devíti hodin.

“Ortoik-protetik konstruuje ortoické a protetické pomůcky za použití modulárních komponentů, 
modulárních stavebnic a individuálně vyrobených částí. Seznamuje pacienty s pomůckami a provádí 
jejich základní zácvik s používáním pomůcek a se základy jejich údržby. Konzultuje s pacienty 
možnosti a vhodnost jednotlivých vybavení se zřetelem k následné rehabilitaci a integraci do běžného 
života, vybírá a aplikuje vhodné sériové pomůcky u lehčích typů postižení,” vysvětluje Neuwirth. 
Přijímací zkouška zahrnuje talentovou zkoušku z výtvarné výchovy a test z biologie a fyziky, a to 27. 
srpna od osmi hodin.

Region| Severní Morava
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