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Mladá malířka vystavuje
14.2.2007    Frýdecko-místecký a třinecký deník    str. 6   Frýdecko-Místecko a Třinecko

    (lew)    

Třinec - Návštěvníkům Galerie Trisia v Třinci se představuje studentka Pedagogické fakulty univerzity v Ostravě 
Kamila Sikorová. Výstava obrazů s názvem Světla smrti potrvá do 28. února. Galerie je otevřena od úterý do pátku 
mezi 9. a 12. hodinou a od 13 do 17 hodin.

Region| Severní Morava

Vysoké školy přijímají přihlášky do konce února
14.2.2007    Moravskoslezský deník    str. 6   Ostrava

    MARIE STYPKOVÁ    

Ostrava - Poslední termín pro podání přihlášky na vysokou školu se blíží. Uchazeči mohou vybírat mezi desítkami 
fakult. Nejmenší šanci uspět mají opět zájemci o práva nebo umělecké školy, na strojírenské obory se naopak 
dostane přes devadesát procent uchazečů. Vyplývá to ze statistik za minulý rok.

Většina veřejných škol, například Univerzita Karlova v Praze (UK), Masarykova univerzita v Brně (MU), ale 
také  Ostravská  univerzita  (OU)  přijímají  přihlášky  jen  do  konce  února.  “Přihlášky  mohou  zaslat  zájemci  jak 
písemně, tak elektronicky do 28. února na adresu, která je na našich webových stránkách (www.osu.cz),” řekla 
Hana Jenčová z Ostravské univerzity.

Některé školy ale dovolují zaslat přihlášku později. Čas až do konce dubna mají ti, kteří chtějí studovat 
některou z fakult Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO). Výjimku tvoří pouze Ekonomická 
fakulta, na kterou musí být přihláška zaslána nejpozději do konce února. Jak sdělila mluvčí školy Petra Kubová, na 
všechny fakulty  VŠB-TUO lze zasílat  přihlášky písemně i  elektronicky.  “Veškeré  informace najdou  zájemci  na 
našich webových stránkách www.vsb.cz,” řekla Kubová.

Pokud chce někdo studovat některou z fakult Českého vysokého učení technického (ČVUT), má čas na 
rozmyšlenou  do  konce  března.  Na  většinu  uměleckých  oborů  bylo  nutné  podat  přihlášku  již  loni  v  listopadu. 
Poplatek za přihlášku se obvykle pohybuje mezi 300 a 600 korunami.

V porovnání vysokých škol se loni nejlépe vedlo těm, kteří se hlásili na VŠBTUO. Z deseti kandidátů bylo 
přijato devět. Nejtěžší bylo dostat se na Ostravskou univerzitu, Masarykovu univerzitu v Brně a Univerzitu Karlovu v 
Praze. Přijímacím řízením na těchto školách neprošlo přes šedesát procent kandidátů.

Region| Severní Morava

Studenti obdrží cenu hejtmana
14.2.2007    Moravskoslezský deník    str. 8   Severní Morava a Slezsko

    (sy)    

krátce

Ostrava -  V prostorách nové Auly VŠB-TUO se zítra uskuteční  konference pod názvem Den tvůrčích činností 
Moravskoslezského kraje. Akce se zúčastní zástupci všech čtyř vysokých škol kraje (VŠB Technická univerzita 
Ostrava,  Ostravská univerzita,  Slezská univerzita a Vysoká škola podnikání)  a také náměstkyně hejtmana pro 
školství  Jaroslava  Wenigerová.  Hodnotící  komise  rozhodne,  komu  bude  udělena  Cena  hejtmana  za  nejlepší 
výsledky v soutěži, kterou vyhlásil Moravskoslezský kraj v rámci Programu podpory mobility studentů a mladých 
pracovníků výzkumu a vývoje. Na nejúspěšnější řešitele čekají finanční odměny ve výši patnáct, deset a pět tisíc 
korun. Odpoledne pak budou reprezentanti kraje, průmyslových podniků jednat se zástupci škol o inovační strategii 
našeho kraje.

Region| Severní Morava
Publikováno| Moravskoslezský deník; Severní Morava a Slezsko; 08
Publikováno| Opavský a hlučínský deník; Severní Morava a Slezsko; 08
Publikováno| Frýdecko-místecký a třinecký deník; Severní Morava a Slezsko; 08
Publikováno| Havířovský deník; Severní Morava a Slezsko; 08
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Publikováno| Karvinský deník; Severní Morava a Slezsko; 08
Publikováno| Novojičínský deník; Severní Morava a Slezsko; 08
Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; Severní Morava a Slezsko; 08
ID| 1cf09370-2e84-43fb-b1ed-0f4cd1d6dbb9

Standardní tance – Naučte se charleston
13.2.2007    Lidové noviny    str. 20   Kultura

    Jakub Vavruška    

SERIÁL LN

10. lekce

Kurz společenského tance

Na závěr našeho tanečního kurzu jsme vybrali tanec, který mezi společenskou klasiku tak úplně nepatří, ale pro 
jeho veselý a hravý charakter ho lidé stále a velmi rádi tančí: charleston. Tanec získal své jméno podle města 
Charleston v Jižní Karolíně v USA. Populární byl hlavně ve 20. letech minulého století, nejslavnější melodie “The 
Charleston” Jamese P. Johnsona zazněla v roce 1923 ve velkolepé revue “Running Wild”.

Charleston se tančí na osm dob buď sólo, s partnerem nebo ve skupině (obvykle v řadách). Popularitu 
charlestonu neustále oživují nejrůznější retro filmy – kroky si můžete zkoušet například na předehru “Overture”, 
která vyšla na soundtracku k filmovému muzikálu Chicago.

Ptali jsme se...

Vlastimila Harapese

porotce soutěže StarDance

1. Tančíte rád charleston?

Já tancuju všechny tance rád. Kromě rock-and-rollu, ten už mě unavuje. Charleston je takový lechtivý, má 
skrytý erotický podtext. Měla ho ráda moje matka a učila ho mě a moji sestru. Vzpomínám, jak jsme si museli 
kolena k sobě vázat šátkem, abychom je drželi u sebe.

2. Čím vás překvapili soutěžící?

Nejvíc mě překvapila Mahulena Bočanová, je úžasně pohybově nadaná. A Tomáš Dvořák, který měl při 
tancování waltzu a slowfoxu úžasnou eleganci díky své sportovní postavě a skvělému držení těla.

Termíny velkých plesů:

Kurz  tance  dnes  končí.  Během  uplynulých  deseti  lekcí  jste  se  naučili  základy  společenských  tanců,  a  proto 
neváhejte a vyražte do společnosti za tancem a zábavou. Vybrali jsme pro vás několik plesů, na nichž si určitě 
dobře zatančíte:

PRAHA

* 16. února, Ples řemeslníků, Národní dům na Vinohradech
* 17. února, Ples ČVUT, Obecní dům Praha, hraje Plesový orchestr pražských symfoniků
* 24. února, Moravský ples, Národní dům na Smíchově, hrají cimbálové a dechové hudby
* 16. března, Ples Národního domu na Vinohradech, hraje velký orchestr Přemysla Vlasty
* 18. března, Jarní ples Taneční školy Hes, Kongresové centrum Praha
* 20. března, Ples Taneční školy Vavruška, Palác Lucerna Praha, hraje orchestr Václava Hybše
* 3. dubna, Ples Taneční školy Plamínek, Národní dům na Smíchově, hraje Josef Hlavsa Band
* 4. dubna, Ples Taneční školy Oplt, Národní dům na Smíchově

BRNO
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* 17. února, Metropolitní ples, Besední dům Brno, hraje Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
* 9. března, 8. reprezentační ples Masarykovy univerzity, Besední dům Brno, hraje SW Band

OSTRAVA

* 16. února, Společenský ples, KD Akord, hraje Urbánek band
* 17. února, 12. reprezentační ples Ostravské univerzity, Hotel Atom, hraje Kvartet Toma Kovalčíka

***

* Denně jeden standardní nebo latinskoamerický tanec
* Fotky s podrobným popisem kroků a figur
* Video a hudba na www.lidovky.cz/tanec

Foto popis| Základní postavení
Foto  popis|  Základní  postavení:  Prsty  jsou  napnuté,  spojené  a  směřují  do  strany  od  těla,  takže  dlaně  jsou 
vodorovně s podlahou. Ruce se velmi často houpají vpřed a vzad podél těla, obráceně proti noze, kterou jdeme.
Foto popis| Základní krok. Rytmizace: raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Začít lze obě nohama, my půjdeme 
od levé. Stojíme proti sobě, váhu máme na pravé noze. Levou nohu ohneme v koleni a zvedneme šikmo vzad 
stranou  (obr.  1)  a  znovu  přinožíme.  Toto  uděláme  dvakrát  za  sebou.  Potom  stejný  pohyb  druhou  nohou. 
Přeneseme váhu na levou nohu a ohýbáme šikmo vzad pravou nohu (2). Kombinovat můžeme buď dvakrát: pravá–
pravá, levá–levá, nebo střídáme po jedné: pravá, levá, pravá, levá. Ruce jsou buď pořád v základní poloze, nebo 
zvedáme pravou ruku, když jdeme levou nohou, a obráceně.
Foto popis| Kolotoč. Postavíme se vedle sebe, čelem proti sobě, podáme si pravou ruku, přibližně ve výšce ramen, 
stiskneme ji do sevřené dlaně a tím vytvoříme střed otáčení. Vykopávání střídáme po jedné, začínáme vnitřní – 
pravou – nohou (obr. 1) a postupujeme po směru hodinových ručiček na osm (pravá, levá, pravá, levá, pravá, levá, 
pravá, přísun). Na osmou dobu skončíme přísunem, otočíme se čelem vzad, vyměníme pravou ruku uprostřed páru 
za levou (2), začneme se otáčet proti směru hodinových ručiček od levé nohy (levá, pravá, levá, pravá, levá, pravá, 
levá, přísun). Ruce můžeme mít celou dobu v základní pozici (2) nebo s nimi mávat ve výšce ramen (1).

O autorovi| Kurz připravil taneční mistr Jakub Vavruška, www.vavruska.info

Sestrám z praxe se VŠ titul vzdaluje
12.2.2007    Medical Tribune    str. 15   Pro sestry

    Lucie Ondřichová    

Škol,  které  nabízejí  bakalářské studium ošetřovatelství,  pomalu přibývá.  letos poprvé začnou budoucí  sestry  - 
bakalářky studovat v Opavě, zcela čerstvou tradici mají vysokoškolská ošetřovatelská studia v liberci nebo ve Zlíně. 
Sester, které by chtěly studovat při zaměstnání, se však tento v mnohém pozitivní vývoj netýká - příležitostí ke 
kombinovanému studiu totiž naopak ubývá.
Přitom právě zkušené sestry s dlouholetou praxí by dokázaly vysokoškolské vzdělání zúročit nejvíce. Zájemců o 
tuto formu studia jsou tisíce, šanci letos dostane jen přibližně 230 z nich.

“Naší  vizí  je,  že všechny staniční  a vrchní sestry v naší nemocnici  budou mít vysokoškolské vzdělání, 
minimálně  bakalářské,”  říká  hlavní  sestra  Fakultní  nemocnice  v  Motole  Mgr.  Jana  Nováková.  Neznamená  to 
ovšem, že se management chce zbavit zkušených sester, které nyní na funkčních místech pracují, a nahradit je 
absolventkami  s  minimální  praxí,  zato  však  s  příslušným  titulem.  “Byli  bychom  ale  rádi,  kdyby  si  sestry  ve 
vedoucích pozicích vzdělání doplnily,” uvádí J. Nováková. Sama však přiznává, že splnit tento plán v dohledné 
době je nereálné.

Pokud by na svém požadavku trvala, mnohé své kolegyně by postavila před neřešitelný problém. I když by 
se velká část těchto sester do studia ráda pustila, nabídka kombinovaného studia ošetřovatelství pro sestry z praxe 
naprosto pokulhává za poptávkou. Například v Praze se toto studium neotevírá vůbec. Na 1. LF UK, kde sestry 
začaly dálkově studovat už v šedesátých letech, doběhla tomuto typu studia akreditace, stejně tak na 3. LF UK. Ta 
ještě loni přijímala do kombinovaného studia 120 sester, letos ani jednu. “Přitom zájem převyšoval naše možnosti 
přibližně  šestinásobně.  Jsem  si  jist,  že  od  přijímacího  řízení  odcházely  zklamané  i  ty  sestry,  které  měly 
jednoznačně  ke  studiu  předpoklady  a  které  by  získané  znalosti  nepochybně  dokázaly  využít,”  říká  přednosta 
Ústavu lékařské etiky a ošetřovatelství 3. LF UK doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.

Pokud jde o 2. LF UK, která s FN v Motole tvoří nedílný celek, ta nenabízí studijní program ošetřovatelství 
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ani v prezenční formě - po dvou letech letos přestala zájemce o tuto studijní dráhu přijímat. Ke spočítání škol stačí 
jedna ruka a mimo Prahu není situace o mnoho lepší. Školy, na kterých lze studovat ošetřovatelství v kombinované 
formě, se dají spočítat na prstech jedné ruky - je jich totiž pět.

Lékařské fakulty jsou mezi nimi pouze dvě - LF Univerzity Palackého Olomouc a LF UK Hradec Králové. V 
Olomouci minulý rok brali z 355 uchazečů jen 25 a není důvod předpokládat, že letos bude tento poměr příznivější. 
S navýšením počtu přijímaných tu nepočítají. Kdo chce studovat právě v Hradci, neměl by váhat. Kombinované 
studium se tu otevírá jen jednou za dva roky, v ostatních letech dostávají šanci zájemci o prezenční formu. Tento 
rok by zde mělo začít studovat padesát sester.

Možná trochu paradoxně je o něco lepší situace na regionálních vysokých školách. Na Ostravské univerzitě 
letos otevírají kombinované studium ošetřovatelství poprvé a předpokládají, že přijmou čtyřicet zájemců. Nejvíce 
těchto studijních míst pak nabízí Jihočeská univerzita. Ta chce přijmout padesát studentů v Českých Budějovicích a 
třicet studentů v Písku. Poslední možností, ovšem placenou, je vysoká škola zdravotnická v Plzni, která uspokojí 
čtyřicet uchazečů.

Další cestou, jak mohou pracující sestry získat vysokoškolský titul, je pokusit se o prezenční studium a 
chodit na přednášky a praxe, kdykoli to rozpis služeb dovolí. To obvykle končí vyčerpáním všech zdrojů, ať už jde o 
vlastní  síly,  trpělivost  vyučujících  nebo dny dovolené.  Přesto  některé  školy,  které  nabízejí  jen  denní  studium, 
vycházejí zaměstnaným sestrám vstříc. Na Masarykově univerzitě v Brně může uchazeč, pokud předloží doklad o 
odborné praxi, požádat o individuální studijní plán, se kterým už je i prezenční studium zvládnutelné.
Nelze se vyhnout otázce, proč vysoké školy toto žádané studium nabízejí tak málo.

Tou  první  příčinou  je,  že  v  tomto  segmentu  vzdělávání  chybí  jasně  definovaná  veřejná  zakázka. 
“Postrádáme  komunikaci  mezi  vysokými  školami,  akreditační  komisí,  ministerstvem  školství  a  ministerstvem 
zdravotnictví  o  vzdělávání  zdravotníků  -  nelékařů.  Potřebovali  bychom,  aby  si  tyto  čtyři  strany  spolu  sedly  a 
popsaly, jak má vypadat cílový stav a jak přechodné období, než se k tomuto cíli dostaneme. To se zatím nestalo,” 
říká děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Druhá příčina tkví v samotném procesu akreditace a problémech s ním spojených. Ošetřovatelství je v 
Evropské  unii  regulovaná profese.  Z  toho  plyne,  že  příslušné  studijní  programy musejí  odpovídat  evropským 
direktivám. Jako jinde, i zde však záleží na tom, kdo a jak konkrétní směrnice čte a vyvozuje z nich závěry. “V 
Evropské unii jen těžko mohou pochopit naši situaci, kdy máme tisíce sester, které se vzdělávaly pouze na střední 
škole a pak třeba i dlouhá léta svou profesi úspěšně vykonávaly. S něčím takovým prostě v Evropě nepočítají,” říká 
doc. Šimek. Většímu rozvoji kombinovaného studia brání vyhláška, podle které lze tuto formu studia akreditovat 
teprve poté, kdy má škola první absolventy denního studia. “Taková úprava do značné míry postrádá logiku. Vždyť 
právě sestry s praxí by se po doplnění vzdělání mohly podílet  na výuce dalších studentů ošetřovatelství,”  říká 
proděkanka Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc. “Troufám si tvrdit, že kdyby 
někdo chtěl rozvoj této formy studia přímo sabotovat, lepší opatření by nevymyslel,” dodává prof. Žaloudík.

a konečně třetí příčinou pak může být neochota některých, zvláště lékařských fakult investovat své síly do 
vzdělávání nelékařů -  to se už samozřejmě týká všech forem a stupňů studia. “Na jednu stranu se lékařským 
fakultám nelze  divit.  Nelékařské  obory  zatěžují  jejich  správní  aparát  mnohem více,  než  by  odpovídalo  počtu 
studentů. Neustále je potřeba je reakreditovat, organizování odborných praxí je také náročnější než u mediků. Stále 
se ale setkáváme i s názory, že sice vzdělané sestry potřebujeme, ale vzdělané jen do určité míry. Přitom není 
žádný  důvod  k  tomu,  aby  v  ošetřovatelství  nebyly  dostupné  všechny  stupně  studia  včetně  magisterského  a 
doktorandského,” říká prof. Žaloudík.

Nabízí  se  otázka,  zda  tedy  přece  jen  není  lepší  nelékařské  zdravotní  obory  soustředit  na  zvláštní 
zdravotnické fakulty. “Do budoucna pravděpodobně ano a usilujeme o to i na naší univerzitě. Už jen proto, že v 
konkurenci panující na lékařské fakultě je pro ošetřovatelství téměř nemožné, aby si vytvořilo vlastní elity - docenty 
a profesory. Pokud budou v tomto směru kladeny na sestry stejné nároky jako na univerzitní učitele z řad lékařů, 
včetně například publikací v impaktovaných časopisech, tyto ošetřovatelské elity nevzniknou nikdy. Zcela jistě však 
ošetřovatelství dokáže podávat srovnatelný vědecký výkon, jako je běžný například na fakultách pedagogických 
nebo sociálních věd,” uvádí prof. Žaloudík.

Foto autor| Ilustrační foto archiv

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
12.2.2007    Profit    str. 54   Příležitosti

    Jiří Němeček    
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* Odměnu za správu nemovitosti vypočtenou souhrnem odměn za 48 měsíců, které budou hrazeny správci, nabízí 
Město Kyjov. Uvedená předpokládaná hodnota plnění je provize správce a platby za ubytování vybrané od klientů 
za 48 měsíců. Spojení: František Lukl, tel: 518 697 401.
* Dodávku pohonných hmot pro cestmistrovství:  Běstovice,  Lanškroun,  Chrudim,  Luže a Třemošnice požaduje 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Jde o celkem 245 tisíc litrů motorové nafty. Spojení: Kamila Filípková, 
tel: 466 052 718.
* Dílčí  dodávky diagnostických proužků pro elektronické glukometry  a výpůjčku funkčního systému glukometrů 
potřebuje zabezpečit Fakultní nemocnice Brno. Spojení: Petr Pernica, tel: 532 232 798.
*  Zajištění  stravování  požaduje  Ostravská  univerzita.  Jde  o  výroby  a  výdeje  obědů  a  večeří,  a  to  včetně 
doplňkových stravovacích služeb v prostorách pronajatých poskytovateli, nacházejících se v objektu menzy Reální 
v Ostravě 1, Moravská Ostrava a v objektu kolejí Hladnov. Spojení: Jan Lenert, tel: 597 460 173.

O autorovi| Rubriku připravil Jiří Němeček

Jaké jsou šance k přijetí na vysokou školu
11.2.2007    iHNed.cz    str. 0   Vzdelavani.iHNed.cz

    čtk    

Praha, 10. února
Většina vysokých škol přijímá přihlášky do konce února.

Poslední termín pro podání přihlášky na vysokou školu se blíží. Uchazeči mohou vybírat mezi desítkami fakult. 
Nejmenší šanci uspět mají podle statistik za minulý rok, které poskytl  Ústav pro informace ve vzdělávání, opět 
zájemci o práva nebo umělecké školy. Na strojírenské obory se naopak dostane přes 90 procent uchazečů.

Většina veřejných škol, například Univerzita Karlova v Praze (UK) nebo Masarykova univerzita v Brně (MU), přijímá 
přihlášky do konce února. Některé školy ale dovolují zaslat přihlášku později, do konce března je přijímá například 
většina fakult Českého vysokého učení technického (ČVUT). Delší dobu na rozmyšlenou zpravidla umožňují také 
soukromé školy. Na většinu uměleckých oborů bylo nutné podat přihlášku již loni v listopadu. Poplatek za přihlášku 
se obvykle pohybuje mezi 300 a 600 korunami.

Loni si do bakalářských a "dlouhých magisterských" programů vysokých škol podalo 137.836 uchazečů s českým 
občanstvím 303.334 přihlášek. Školy přijaly 89.075 zájemců, ke studiu se jich zapsalo 85 482. Celková úspěšnost 
uchazečů byla 70 procent.

Největší zájem byl o MU v Brně, kam se přihlásilo 30.218 uchazečů, škola jich ke studiu přijala 10.655. Tradičně 
velký zájem je také o UK v Praze. Pro akademický rok 2006/2007 se na ni přihlásilo 26.597 lidí, škola jich přijala 
9123.

Kromě uměleckých fakult, jako jsou FAMU, DAMU a Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, je nejtěžší dostat se na 
právnické fakulty. Nejmenší šanci na úspěch měli uchazeči, kteří se hlásili  na práva brněnské MU, která přijala 
necelých 15 procent uchazečů. Na Právnickou fakultu UK se dostalo stejně jako na práva Západočeské univerzity v 
Plzni (ZČU) přes 18 procent uchazečů.

Naopak nejjednodušší  je dostat  se na strojní  fakulty.  Téměř všechny zájemce přijala ke studiu Fakulta  strojní 
ČVUT, ke studiu se ale zapsalo jen něco přes polovinu přijatých. Asi tři procenta kandidátů neuspěla na stejné 
fakultě na ZČU v Plzni, 98 procent uchazečů přijala na strojírenství Technická univerzita v Liberci.

V porovnání celých škol se nejlépe vedlo kandidátům na studium Vysoké školy báňské - Technické univerzity v 
Ostravě, škola přijala devět z deseti kandidátů. Všechny uchazeče do prvního ročníku přijímají některé soukromé 
vysoké školy.
Nejtěžší bylo dostat se na Ostravskou univerzitu, MU v Brně a UK v Praze, přijímacím řízením na těchto školách 
neprošlo přes 60 procent kandidátů.

Papírové přihlašování na vysoké školy pomalu vytlačuje možnost hlásit se přes internet. MU v Brně přijímá od 
letoška přihlášky už pouze elektronickou formou. Při vyplňování údajů se zájemce dozví, kolik studentů se na obor 
hlásilo loni a kolik jich bude škola přijímat letos, zároveň může vyznačit, v jakém ze tří květnových dnů by chtěl přijít  
na přijímací zkoušky.
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Na elektronickou formu přihlášek chtějí postupně přejít také všechny fakulty UK. Nyní si ji uchazeči mohou podat na 
14 ze 17 fakult, kromě Fakulty humanitních studií však musí poslat i vytištěnou kopii. Klasickou přihlášku zatím 
přijímají  všechny  fakulty,  pozor  si  musí  dát  potenciální  právníci,  fakulta  používá  vlastní  tiskopis,  který  se  dá 
stáhnout  na  internetu.  Zrušit  klasické  přihlášky  zatím  neplánuje  ČVUT,  přestože  počet  přihlášek  podaných 
elektronicky nad nimi už lehce převládl.

URL| http://Vzdelavani.iHNed.cz/?m=d&article[id]=20400970

Home Credit má novou tiskovou mluvčí
9.2.2007    Pražský deník    str. 27   Trh práce

    (am)    

Tiskovou mluvčí  společnosti  Home Credit  se  stala  Olga Mužíková (28).  Na tomto místě bude zodpovědná za 
komunikaci  s  médii  v  České  republice  a  na  Slovensku.  Mužíková  absolvovala  bohemistiku  a  žurnalistiku  na 
Filozofické fakultě Ostravské univerzity a pokračovala studiem public relations. Dosud působila ve veřejné správě, 
a to jako tisková mluvčí a vedoucí oddělení vnějších vztahů a cestovního ruchu města Vyškova. Je vdaná a ve 
volném ačse se věnuje cestování, sporrtu, především basketbalu, a četbě.

Foto popis|
Region| Střední Čechy
Publikováno| Pražský deník; Trh práce; 27
Publikováno| Boleslavský deník; Trh práce; 27
Publikováno| Benešovský deník; Trh práce; 27
Publikováno| Kladenský deník; Trh práce; 27
Publikováno| Berounský deník; Trh práce; 27
Publikováno| Kolínský deník; Trh práce; 27
Publikováno| Kutnohorský deník; Trh práce; 27
Publikováno| Mělnický deník; Trh práce; 27
Publikováno| Nymburský deník; Trh práce; 27
Publikováno| Příbramský deník; Trh práce; 27
Publikováno| Rakovnický deník; Trh práce; 27
ID| 3a9742cc-9214-4a11-88e2-2cd9852b4e7c

Hitem byli plyšoví medvědi
8.2.2007    Hranický deník    str. 3   Hranicko

    (mat)    

Hranice - Plyšoví medvídci nejvíce lákali v loňském roce návštěvníky do hranických výstavních síní Synagoga a 
Stará radnice. Přišlo se na ně podívat celkem 1669 lidí. Takovému úspěchu se vloni v Hranicích netěšila žádná 
expozice. Na deset výstav, které se ve zmíněných výstavních síních uskutečnily, přišlo vloni celkem téměř čtyři 
tisíce lidí.

Městské muzeum se přitom snaží o co největší programovou pestrost. “Máme výstavy s muzejní tematikou, 
komornější  výtvarné  a  fotografické,  svůj  prostor  dostávají  i  obrazy,  knižní  objekty  a  vazby,  kresby,  grafiky  i 
kamenné umění,” uvedla k činnosti obou výstavních síní ředitelka Městského muzea a galerie v Hranicích Hana 
Svobodová.

Lidé se tak mohli vydat do prehistorie prostřednictvím přírodovědné výstavy Po stopách třetihorního moře, 
která mimo jiné mapovala i oblast Hranicka v období třetihor. Milovníci mladého umění se zase mohli pokochat 
výstavou absolventských prací studentů Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity. Dodnes je v hranické 
Synagoze k vidění i průřez tvorbou významného sochaře Júlia Pelikána. “Zajímavou expozici tvořily i grafiky Pavla 
Nogy s názvem Titanic, které byly inspirovány osudy bývalých Vítkovických železáren,” sdělila Hana Svobodová.

Největšímu zájmu se ovšem těšila výstava dětských hraček - medvídků pod názvem Medvědi, medvídci 
aneb Svět plyšových hraček. Ta byla ve výstavní síni na Staré radnici ke zhlédnutí od června až do poloviny října. 
“Podobnou výstavu, jakou byli medvídci, se chystáme zopakovat i letos. Tentokrát to bude expozice panenek, ale 
zatím je vše ve stavu jednání,” prozradila Hana Svobodová.
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Letošní rok slibuje i další zajímavé expozice, v nichž dostanou prostor také hraničtí výtvarníci. Už 22. února 
proběhne  v  gotickém  sále  na  Staré  radnici  vernisáž  kreseb  Ladislava  Vlodka,  která  se  uskuteční  k  jeho 
významnému životnímu jubileu - stému výročí narození. Na duben se chystá výstava Radovana Langera, která 
představí průřez jeho dosavadní tvorbou.

Foto popis| Výstava plyšových medvídků byla hitem loňské muzejní sezony v Hranicích.
Foto autor| Foto: Deník
Region| Střední Morava

Marie Šťastná - Akty
8.2.2007    Právo    str. 2   Salon

        

Verše ze sbírky Akty.

*** Ženy znehybní ztvrdnou ve výběru slov
a zhrubnou
třikrát svlečená kůže se stane novou
nalezená v koutě
Ženy chtějí
zarazit ruce hluboko dovnitř
a roztrhnout si břicho bez krve
všechno jde ven přes prsty
ve stisku i v laskání
zarazit se do sebe samy
bez krve
Vyronit se z ran
a neubýt

*** ptáš Jaké se to bylo?
a vlastně nejsi zvědavá
stejné
stejné jako vždycky
jen aktéři se vymění
stejné
zpocené
upachtěné
A bude se to
do nekonečna opakovat

Marie Šťastná: Akty Protis 2006 72 stran, 158 Kč

Foto  popis|  MARIE  ŠŤASTNÁ  (1981)  po  Střední  pedagogické  škole  vystudovala  dějiny  umění  a  kultury  na 
Ostravské univerzitě. Coby básnický kmotr je jí (zdá se) souzen Jiří Orten. Ne že by psala po ortenovsku nebo 
spadla pod sanitku, ale několikrát se ocitla mezi vítězi literární soutěže Ortenova Kutná Hora a díky tomu jí vyšla 
sbírka Krajina s Ofélií (2003). Za tu pak dostala (na Ortenově Kutné Hoře nezávislou a známější) Ortenovu cenu 
pro autory  mladší  třiceti  let.  Knižní  prvotinou však byla sbírka Jarním pokrytcům (1999)  a známá je  autorka i 
čtenářům literárních časopisů Host, Intelektuál, Psí víno, Weles, Tvar, Texty či internetové Dobré adresy. Ještě 
před koncem loňského roku jí vyšla třetí sbírka Akty. Kromě psaní básní se Marie Šťastná věnuje výrobě šperků. Je 
to na její vycizelované poezii vidět, slyšet, cítit, znát...
Foto autor| Foto Ladislav Puršl
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