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30.10.2007

Senioři studují
30.10.2007    Právo    str. 12   Severní Morava a Slezsko

    (kij)        

Také v Českém Těšíně na Karvinsku otevírá Filozofická fakulta Ostravské univerzity společně s městským úřadem 
Univerzitu třetího věku. “Délka studia je dva roky, tedy čtyři semestry. První ročník bude věnován hudbě a druhý 
ročník filmu,” uvedla mluvčí radnice Dorota Havlíková.

Regionální mutace| Právo - Severní Morava

Studenti hráli zraněné při nehodě
30.10.2007    Týdeník Frýdecko-Místecko    str. 4   Události

    (sru)        

HORNÍ TOŠANOVICE - Mráz po zádech běhal ve středu kolem poledne lidem, kteří přihlíželi simulované dálniční 
nehodě autobusu s pětadvaceti cestujícími a dvou starých škodovek na dostavované silnici pro motorová vozidla v 
Horních Tošanovicích.

Když přijeli k místu zásahu pod nadjezdem hasiči, zdravotníci a policisté, z útrob autobusu Karosa, který skončil na 
boku, se ozývalo srdcervoucí sténání, křik a nářek zraněných. Umně namaskovaní studenti Ostravské univerzity 
– oboru zdravotní záchranář – na vlastní kůži zažili, jak se asi musí cítit zraněné osoby v havarovaném autobusu. 
Záchranářům situaci  neusnadňovali,  což byl  také jeden z  hlavních cílů cvičení  -  vyzkoušet  si  nepředvídatelné 
reakce zraněných. “Mám střeva venku, teče mi krev, z něho to stříká, co na něho saháš, pomoc. I to bylo například 
slyšet uvnitř  autobusu, kde měli  někteří  poraněnou krční páteř,  věrně namaskovanou rozdrcenou lebeční  kost, 
otevřenou zlomeninu předloktí i poranění břicha s výhřezem střev. Z autobusu po otevření předních dveří vytékal 
rudý potůček až do kanálku vedle silnice,” přiblížil simulovaný zásah tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje Petr Kůdela. Výsledek nehody: jeden mrtvý ze škodovky, desítka vážně zraněných, další 
lehce zranění a několik cestujících utrpělo šok. Profesionální hasiči ze stanic v Třinci a Frýdku-Místku přijeli na 
místo neštěstí za několik minut po ohlášení. Nejprve museli rychle zabezpečit havarovaný autobus žebříky před 
jeho případným otočením zpět  na kola a vyprostit  vážně zraněného řidiče šedé škodovky,  která  skončila  pod 
bokem těžkého autobusu. Záchranáři se do autobusu dostali po demontování bočních oken na pravé straně, která 
byla jen několik  decimetrů od asfaltu.  “Postupně vyváděli  cestující.  Někteří  lehce zranění  se nebáli  použít  ani 
nejhrubší  výrazy.  Kvůli  některým zaklíněným, kteří  se  nemohli  bez cizí  pomoci  pohnout,  museli  hasiči  vyřezat 
několik řad dvousedadel autobusu, položit je na páteřní desky a opatrně se s nimi vysoukat ven,” popisoval mluvčí 
hasičů Petr Kůdela. Nakonec hasiči posypali sorbentem uniklé palivo z autobusu a vyzkoušeli si elektrickými pilami 
rozříznout plášť Karosy, což se během zásahu neodvážili kvůli velkému počtu zraněných. Spolupráce i komunikace 
mezi třemi zmíněnými složkami Integrovaného záchranného systému viditelně fungovala dobře. “Více než dvacet 
záchranářů si v praxi  vyzkoušelo nepředvídatelné chování zraněných. Samotné cvičení trvalo více než hodinu. 
Hasiči nakonec tři havarovaná vozidla naložili i s úlomky plechu, skel a vyřezanými sedadly a odvezli pryč. Části 
zablácené silnice pro motorová vozidla mezi Frýdkem-Místkem a Českým Těšínem očistili proudy vody,” uzavřel 
simulovaný zásah frýdecko-místecký Petr Kůdela.

Foto popis| Při simulované nehodě autobusu a dvou osobních vozidel si zraněné cestující věrně zahráli studenti.
Foto autor| foto: ARCHIV HZS
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22.10.2007

Podzimní vábení z romského muzea
22.10.2007    Romano voďi    str. 25   Kulturní střípky

    Radka Steklá        

Brněnské Muzeum romské kultury připravilo v rámci přednáškového cyklu Kdo jsou Romové? několik zajímavých 
pořadů, jimiž si lze zpestřit ponuré podzimní podvečery.
16. října bude od 18 hodin promítnuta klasika českého filmu Perličky na dně. Svérázné povídky Bohumila Hrabala 
posloužily v roce 1965 pětici  renomovaných režisérů, kteří tak dali filmovou tvář instalatérovi zamilovanému do 
romské  dívky,  nahlédli  do  životů  nadšenců  automobilových  závodů  či  zavítali  do  pražské  libeňské  hospody. 
Promítání filmu uvede Františka Dvorská, studentka filmové vědy a romistiky.
Do šedesátých let se návštěvníci muzea znovu vrátí 20. listopadu, kdy zde od 18 hodin proběhne přednáška na 
téma Problematika vývoje romského obyvatelstva českých zemí v 60. letech 20. století. “Zlatá šedesátá? Na jedné 
straně  byli  Romové  zrovnoprávněni  a  došlo  ke  zlepšení  jejich  materiální  situace,  na  straně  druhé  však  byly 
zpřetrhány  tradiční  vazby  a  normy.  Až  v  roce  1968  přinesla  demokratizace  poměrů  založení  první  romské 
organizace, Svazu Cikánů-Romů a s ní poprvé v historii pro Romy přišla i možnost vyjádřit se k politice státu vůči 
nim a také možnost  většího národního a kulturního rozvoje,  který  se projevil  v mnoha oblastech,”  uvádí  se v 
průvodním materiálu. Přednášku povede vedoucí katedry historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě 
Nina Pavelčíková.  Po přednášce  bude  následovat  křest  ročenky  Muzea romské kultury  -  Bulletinu  XV/2006  - 
doprovázený projekcí ukázek z akcí a výzkumných cest v roce 2006.

Foto popis|

O autorovi| Text: Radka Steklá
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