
28.6.2007 - 4.7.2007

Promoce absolventů Filozofické fakulty Ostravské univerzity........................................................................ 2
4.7.2007 Moravskoslezský deník str. 3 Ostrava

(let)

Prohlídka muzea musí děti bavit, tvrdí nová ředitelka...................................................................................... 2
3.7.2007 Šumperský a jesenický deník str. 3 Šumpersko a Jesenicko

(dk, ris)

Bývalý ředitel jesenické policie raketově povýšil............................................................................................. 3
2.7.2007 Olomoucký deník str. 2 Můj kraj

DANUŠE KRČOVÁ

Varování rektorů: Chybějící miliarda v resortu sníží počet studentů.............................................................. 3
29.6.2007 ČT 1 str. 1 19:25 Události v regionech - Ostrava

1



Promoce absolventů Filozofické fakulty Ostravské univerzity
4.7.2007    Moravskoslezský deník    str. 3   Ostrava

    (let)    

Ostrava/  Absolventi  Filozofické  fakulty  Ostravské  univerzity  promovali  včera  v  Domě  kultury  města  Ostravy. 
Diplomy převzalo celkem 190 absolventů, z toho devadeát magistrů a sto bakalářů. Součástí slavnostního aktu byla 
také promoce dvou absolventů magisterského studijního programu, kteří vykonali státní rigorózní zkoušku, a získali 
tak právo užívat akademický titul PhDr. (doktor filozofie). “Mám velkou radost, ale také strach z vyslovení latinského 
slibu. Snad to dobře dopadne,” uvedla čerstvá absolventka bakalářského studijního programu Francouzština ve 
sféře podnikání Martina Kudelová.

Foto popis| PROMOVALI. Diplom včera slavnostně převzalo 190 absolventů filozofické fakulty.
Foto autor| Foto: Deník/Adolf Horsinka
Region| Severní Morava

 Prohlídka muzea musí děti bavit, tvrdí nová ředitelka
3.7.2007    Šumperský a jesenický deník    str. 3   Šumpersko a Jesenicko

    (dk, ris)    

Jeseník, Mohelnice/ Ředitel Vlastivědného muzea Jeseník Petr Košacký, který odchází do důchodu, už předal své 
žezlo. Jeho následovnicí je Veronika Rybová, která devět let vedla Městská kulturní zařízení v Litoměřicích. Vítězku 
výběrového řízení,  do kterého se přihlásilo  sedm kandidátů,  uvedl  včera do funkce náměstek  hejtmana Pavel 
Horák.
“Zvážili jsme předpoklady všech uchazečů, jejich zkušenosti a vybrali paní Rybovou. Všichni doufáme, že bude 
pokračovat v dobré práci, přijde se zajímavými nápady a bude rozvíjet kulturní a historické povědomí,” prohlásil při 
představení nové ředitelky Horák.

Veronika Rybová sama říká, že její práce v jesenickém muzeu je krokem do neznáma a musí se rozkoukat. 
Jesenicko znala jen jako turistka. “Už čtyři roky zde trávím svůj volný čas,” řekla Rybová.

Ve své nové profesi chce usměvavá černovláska pokračovat v práci svého předchůdce. Plánuje však i 
změny.

“Chci využít svých zkušeností z předchozí práce a obohatit kulturní činnost. Ve Vodní tvrzi, která je krásná, 
je potřeba připravit  takový program, aby zajímal i  děti.  Prohlídka je musí bavit,”  uvedla ředitelka.  Dobře si prý 
uvědomuje si, že s ohledem na finance nebude výsledek okamžitý.

Změny jsou i v Mohelnici

Nového kurátora sbírek mají od včerejška také v muzeu v Mohelnici, které je pobočkou Vlastivědného muzea v 
Šumperku. Je jím Zbyněk Žouželka ze Šumperka.

Ve  výběrovém  řízení,  v  němž  pohovor  absolvovalo  osm  uchazečů,  vybralo  vedení  muzea  do  funkce 
nejprve Dietera Schallnera. Po týdnu se s ním ale pro rozdílné představy o náplni práce rozloučilo.

Zbyněk  Žouželka  je  absolventem  oboru  historie  na  Filozofické  fakultě  Ostravské  univerzity,  kde  nyní 
pokračuje v doktorandském studiu hospodářských a sociálních dějin.

“Disertační práci věnovanou nové šlechtě v zemích Koruny české v polovině osmnáctého století bych měl 
dokončit  na přelomu letošního a příštího roku,”  řekl  Žouželka.  Dosavadní  vedoucí  mohelnického muzea Hana 
Heidenreichová odchází do důchodu.

Foto popis| PRVNÍ DEN VE FUNKCI. Petr Košacký představil zaměstnancům muzea svou nástupnici Veroniku 
Rybovou.
Foto autor| Foto: Danuše Krčová
Region| Střední Morava
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Bývalý ředitel jesenické policie raketově povýšil
2.7.2007    Olomoucký deník    str. 2   Můj kraj

    DANUŠE KRČOVÁ    

Mýmcílem je dobře zaplacený a vybavený policista,říká ekonomický náměstek policejního prezidia Tomáš Kužel

Jeseník/Praha/ Raketový vzestup do pozice ekonomického náměstka na policejním prezidiu má za sebou ředitel 
jesenické policie Tomáš Kužel. Do doby, než se uskuteční výběrové řízení, jej policejní prezident Oldřich Martinů 
spolu s dalšími dvěma náměstky pověřil výkonem funkce.

Kužel se v květnu po třech a půl letech rozloučil se svými podřízenými na Jesenicku a odešel velet policii 
ve Frýdku -Místku, kde žije jeho rodina.  Po několika týdnech jej  policejní  prezident  Martinů povolal  ze severu 
Moravy na vysoké místo do Prahy.
“Tomáš Kužel  má jako  jeden  z  mála  vysoce postavených policistů  odborné ekonomické vzdělání.  Vystudoval 
Ostravskou univerzitu v oboru Obchod a služby se zaměřením na podnikovou ekonomiku. To je přesně ten směr, 
který  by  měl  jako náměstek  ovládat,”  prozradil  jeden z  důvodů  pro  jeho  jmenování  do  vysoké funkce  mluvčí 
policejního prezidia Roman Skřepek.

Za Kuželova působení na Jesenicku se okresní oddělení vyšplhalo v objasněnosti případů na druhé místo v 
republice.

“Určitě  i  to  je  jedním z důvodů,  proč si  jej  policejní  prezident  vybral.  Dosáhnout  těchto  výsledků bylo 
obtížné. Tomáš Kužel má i dobré renomé ve styku s veřejností a při zahraničních jednáních,” zdůraznil Skřepek.

“Mým cílem je stabilizace ekonomiky v rámci policie, změna ekonomického systému a efektivní a průhledné 
hospodaření,” sdělil Kužel. Chtěl by rozšířit ekonomické pravomoci územním ředitelům a učinit osobně odpovědné 
ty policisty, kteří pracují s financemi. “Cílem je dobře zaplacený, vybavený a dobře pracující policista,” dodal Kužel.

Kužel neprozradil, zda se přihlásí do výběrového řízení na post, který nyní zastává. Důvodem je zřejmě 
kampaň, která se po jeho pověření strhla kolem jeho osoby. Některá média jej označila za spolupracovníka StB, 
což Kužel kategoricky popřel.

“Jestli si někdo myslí, že jsem někoho mučil, je na omylu,” prohlásil Kužel. Disponuje negativním lustračním 
osvědčením.

***

Kdo je Tomáš Kužel

* Dvaačtyřicetiletý plukovník pracuje u policie 23let.
* Má za sebou praxi u útvaru rychlého nasazení, vedl oddělení cizinecké a pohraniční policie ve Frýdku - Místku.
* Další zkušenosti získal jako jesenický policejní ředitel.
* Za jeho působení na Jesenicku se zdejší okresní oddělení vyšplhalo v objasněnosti případů na druhé místo v 
republice.

Foto popis|
Region| Střední Morava
Publikováno| Olomoucký deník; Můj kraj; 02
Publikováno| Prostějovský deník; Můj kraj; 02
Publikováno| Šumperský a jesenický deník; Můj kraj; 02
Publikováno| Přerovský deník; Můj kraj; 02
Publikováno| Hranický deník; Můj kraj; 02
ID| 28cfa8af-6322-4c88-a6ba-46fbd57a5d18
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Markéta PERNICKÁ, moderátorka
--------------------
Jsou tady páteční Události v regionech, vítejte při jejich sledování.
Rektoři vysokých škol v regionu varují, pokud se nenajde v rozpočtu minimálně chybějící miliarda, klesne počet 
studentů a zabrzdí se výzkumné a rozvojové programy. I podle ministryně školství Dany Kuchtové, která s rektory 
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jednala v Ostravě, nemůže vysoké školství bez těchto peněz dál existovat. Pro případ, že vláda chybějící částku 
neuvolní, nevyloučila ani svou demisi.

Silvie KLEKOVÁ, redaktorka
--------------------
Přesto, že setkání zástupců vysokých škol a první ženy resortu školství  vypadalo jako idylka, některé hroty to 
neotupilo. Vysoké školy totiž nevědí, na čem vlastně jsou.

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
My jsme byli pod velkým politickým tlakem, vysoké školy, aby zvýšily počty studentů, my jsme to udělali,  ale v 
současné době dochází k tomu, že tento zvýšený počet studentů nám stát nechce financovat.

Tomáš ČERMÁK, rektor VŠB-TU Ostrava
--------------------
Pět set studentů jsme nedostali zaplacený, to znamená, že jsme řadu programů rozvojových museli odložit.

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
Můj odhad je, že Ostravská univerzita na tom bude prodělávat minimálně třicet milionů korun.

Silvie KLEKOVÁ, redaktorka
--------------------
Sama ministryně říká, že z rozpočtu najednou zmizela miliarda, která tam ještě na podzim byla. Podle rektorů mají 
vysoké školy do kapsy ještě hlouběji.

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
V této fázi chybí pro příští rok zhruba asi dvě celé tři miliardy korun, paní ministryně slíbila, že se pokusí na vládě 
dosáhnout navýšení alespoň o jedna celá jedna miliardy.

Dana KUCHTOVÁ, ministryně školství, tělovýchovy a mládeže /Strana zelených/
--------------------
Já si myslím, že bez této miliardy vysoké školy existovat nemůžou.

Tomáš ČERMÁK, rektor VŠB-TU Ostrava
--------------------
Dnes a denně slyšíme prostě od průmyslových podniků, že jim chybějí  lidi,  a my říkáme, nejenom, že vám je 
nedáme, my vám je ani v budoucnu nedáme.

Silvie KLEKOVÁ, redaktorka
--------------------
Prázdné chodby o prázdninách nikoho nepřekvapí, pokud by se ale nepodařilo najít potřebné peníze na školství, 
není podle rektorů vyloučeno, že po chodbách bude nakonec chodit podstatně méně studentů, než si všichni přáli.

Dana KUCHTOVÁ, ministryně školství, tělovýchovy a mládeže /Strana zelených/
--------------------
Já za rektory  v  tomto  smyslu  stojím a budu prosazovat,  aby  se minimálně  ta  požadovaná jedna miliarda do 
systému dostala, vrátila.

Silvie KLEKOVÁ, redaktorka
--------------------
V odhadu, jak se bude situace kolem chybějících peněz vyvíjet, se ale rektoři neshodli.

Tomáš ČERMÁK, rektor VŠB-TU Ostrava
--------------------
Já si myslím, že přidá.

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
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Obávám se, že to nebude tak jednoduché.

Silvie KLEKOVÁ, redaktorka
--------------------
V tom případě by Dana Kuchtová měla podle svých slov problém řídit resort dál.
Nabídla byste třeba demisi?

Dana KUCHTOVÁ, ministryně školství, tělovýchovy a mládeže /Strana zelených/
--------------------
Já nebudu říkat, co se stane, kdyby ..., to neříkám nikdy, ale je to pro mě natolik zásadní věc, s tím můžou rektoři a 
vysoké školy počítat, že pokud se mi to nepodaří získat, já bych nějaké další kroky zvažovala.

Silvie KLEKOVÁ, redaktorka
--------------------
O miliardě na školství se podle ministryně rozhodne nejpozději na podzim, kdy proběhne třetí čtení návrhu celého 
reformního balíku.
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