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Petr Vyoral vystavuje obrazy
21.2.2007    Frýdecko-místecký a třinecký deník    str. 6   Frýdecko-Místecko a Třinecko

    IRENA KALUSOVÁ    

Mladý umělec vyjíždí s barvami do přírody na kole

Čeladná,  Frenštát  pod  Radhoštěm  –  Mladý  čeladenský  výtvarník  Petr  Vyoral  uspořádal  svou  premiérovou 
samostatnou výstavu obrazů a komiksů ve frenštátském domě kultury. Autor absolvoval animátorskou tvorbu na 
Ostravské univerzitě.  “Maluji  od dětství.  Svými  obrazy chci  udělat  radost  příznivcům umění,  ale  i  neumělecky 
zaměřeným lidem všech barev a vyznání,” řekl na vernisáži Petr Vyoral. Účastnil se již tří výstav, ale ta frenštátská 
ve výstavní síni Albína Poláška je jeho první samostatná. Hosté vernisáže zcela zaplnili výstavní prostory, přišli se 
podívat i představitelé města. Petr Vyoral je potěšil padesáti obrazy, převážně krajinomaleb z okolí Čeladné.

“Jsem tak trochu cyklomalíř. Vezmu si barvy, štětec a další potřeby, dám si vše do batohu, sednu na kolo a 
vyrazím do přírody,” říká o sobě malíř. V krajině hledá inspiraci, ve Frenštátu však vystavil i portréty svých přátel. 
“Vystavil jsem i komiksové kresby, které jsem vytvořil technikou akvarelu anebo jsem je namaloval tuší. Snažím se, 
aby se nad nimi diváci zamysleli. Mnozí fanouškové komiksů je znají z takzvaných fanzinů, tedy fanouškovských 
magazínů. Dají se najít i na internetu na stránkách www.antikomix.webzdarma. cz,” vysvětloval Petr Vyoral. Jeho 
výstava potrvá do 7. března a je otevřena ve všední dny od 9 do 17 hodin.

Foto popis| Petr Vyoral před svými obrazy na vernisáži ve Frenštátu pod Radhoštěm.
Foto autor| Foto: Irena Kalusová
Region| Severní Morava

OU a VŠB ještě berou přihlášky
21.2.2007    Karvinský deník    str. 6   Karvinsko

    (sty)    

krátce

Ostrava - Poslední termín pro podání přihlášky na vysokou školu se blíží. Uchazeči mohou vybírat mezi desítkami 
fakult. Například Ostravská univerzita (OU) přijímá 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.
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Region| Severní Morava

Studenti vystavují
21.2.2007    Moravskoslezský deník    str. 1   Titulní strana

    (šle)    

* Ostrava

Ostrava - Studenti Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity vystavují od pátku minulého týdne v Galerii na 
schodech v budově porubské radnice pod vedením akademického malíře Eduarda Halberštáta svá díla. Expozice 
představuje práce studentů prvního ročníku Ateliéru kresby i studentů vyšších ročníků ostatních oborů institutu. K 
vidění jsou figurální tvorba, krajiny i zátiší, vytvořené pomocí různých technik, ať už jde o akvarely, kresby tužkou 
nebo uhlem.

Výstava potrvá do 28. března, veřejnosti je přístupná od pondělí do pátku od 8 do 12 hodin, v odpoledních 
hodinách pak v pondělí a středu od 13 do 17 hodin.

Region| Severní Morava

Prezident Václav Klaus jmenoval pět nových rektorů
20.2.2007    ceskenoviny.cz    str. 0   Z domova

    ČTK    

Praha - Prezident Václav Klaus dnes na Pražském hradě jmenoval pět nových rektorů veřejných vysokých škol. Ke 
konci roku 2006 je zvolily akademické senáty jednotlivých univerzit. Tři rektoři byli zvoleni poprvé, dva vstupují do 
druhého funkčního období.  Dnešním jmenováním se mezi  25 rektorů českých veřejných vysokých škol  zařadí 
jediná žena. Vedle prezidenta Klause poblahopřála rektorům a rektorce i ministryně školství Dana Kuchtová (SZ).
 Prezident Klaus poděkoval rektorům, kteří obhájili své mandáty, za jejich práci, a přivítal nově zvolené. "Stáváte se 
rektory v době, kdy je situace v českém vysokém školství stabilizovaná, éra kvantitativních nárůstů je, doufám, za 
námi a předpokládám, že otázka kvality bude při vaší práci na prvním místě," řekl prezident.
 Ženou mezi rektory je dosavadní prorektorka pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Iva Ritschelová, kterou 15. 
listopadu zvolil akademický senát Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Mezi čtyřmi kandidáty 
získala nová rektorka 27 z 37 hlasů.  Ve funkci  nahradila  Zdeňka Havla, za jehož šestileté  působení  se škola 
rozrostla o tři nové fakulty a univerzitní městečko Kampus v centru Ústí.
 Rektorem Ostravské univerzity v Ostravě byl dnes jmenován matematik Jiří Močkoř, který do funkce nastupuje po 
geografovi Vladimíru Baarovi. V pořadí čtvrtým rektorem Slezské univerzity v Opavě se stává historik Rudolf Žáček, 
který vystřídal kolegu historika Zdeňka Jiráska.
 Staronovým rektorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se stal Václav Bůžek, jehož oborem jsou české 
a středoevropské dějiny raného novověku. Dalším rektorem, jenž pokračuje ve své funkci, je Josef Průša, kterého 
zvolil akademický senát Západočeské univerzity v Plzni.
 Už 2. února jmenoval prezident Klaus nového rektora Vysoké školy uměleckoprůmyslové (VŠUP) Pavla Lišku, 
který nahradil v létě 2006 odvolaného Borise Jirků. Jirků ve funkci zůstal jen pár měsíců, byl jedním ze 14 rektorů, 
které prezident jmenoval v lednu 2006.
 Na volbě rektora se musí shodnout nadpoloviční většina členů akademického senátu jednotlivých vysokých škol. 
Podle údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání je v ČR 64 vysokých škol, z toho 25 veřejných a státních.

URL| http://www.ceskenoviny.cz/domov/index_view.php?id=237595

Pět nových rektorů
20.2.2007    finance.cz    str. 0   

    VysokéŠkoly.cz    
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Václav Klaus dnes jmenuje pět nových rektorů veřejných univerzit. Pro tři z nich půjde o první období ve funkci, dva 
byli  zvoleni  podruhé.  Mezi  novými  rektory  se  objeví  jedna  žena.  Jedná  se  o  Ivu  Ritschelovou,  která  bude 
reprezentovat Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Ostatní rektoři byli vybráni pro Ostravskou 
univerzitu v Ostravě, Slezskou univerzitu v Opavě, dále Západočeskou univerzitu v Plzni a Jihočeskou univerzitu v 
Českých Budějovicích. Svoje funkce začnou vykonávat od 1. března. Jejich funkční období potrvá až do roku 2011, 
tedy o rok déle, než by tomu bylo před novelou vysokoškolského zákona. Ta totiž původně tříleté funkční období 
prodloužila na čtyři roky. Pro úplnost připomínáme, že rektory volí akademické senáty jednotlivých univerzit. Aby 
kandidát  prošel,  musí ho podpořit  nadpoloviční  většina tohoto tělesa.  Pravomoc prezidenta republiky jmenovat 
rektory vysokých škol vyplývá ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.Zdroj: ČTK, www.hrad.cz Materiál 
byl převzat ze zpravodajského a informačního serveru VYSOKESKOLY.CZ.

URL| http://www.finance.cz/zpravy/finance/98096/

Dům umění nabídne české i polské výtvarníky
20.2.2007    Mladá fronta DNES    str. 5   Kultura - kraj Moravskoslezský

    (ama)    

Opava - 369000 cm2, On, wood/ bit, Cestograf a Den bez konce. To jsou zdánlivě nesouvisející názvy výstav, které 
od dnešního dne zaplní Dům umění v Opavě.

Číselným údajem označil svou výstavu výtvarník od roku 1998 vyučující na Pedagogické fakultě Ostravské 
univerzity Marek Sibinský.

Dlouhodobě  se  věnuje  především  nejnovějším  tiskovým  technologiím  -  sítotisku,  digitálnímu  tisku  a 
experimentálním technikám pracujícím s různými formami přetisku.

Expozice On v oratoři Domu umění je společným dílem Martina Horáka - vystavuje “objekty připomínající 
něco, co už jsme někdy viděli a nemůžeme na to zapomenout” - a Lenky Vítkové - představí portréty připomínající 
měsíční krajinu. Dnes v 17 hodin expozici uvede Petr Kaderka.

Osobní prožitky a nálady a zprostředkovaně i prostředí regionu moravskoslezského pomezí se odrážejí ve 
snímcích absolventů Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity Michala Popielucha a Jiřího Žižky, které budou k 
vidění v Kabinetu fotografie Domu umění v Opavě. Popieluch soubor snímků pojmenoval Cestograf, Žižka Den bez 
konce.

V poslední z dnes zahajovaných výstav s názvem wood/ bit se představí polští výtvarníci Ĺukasz Kliĺa Artur 
Kubica.
Expozice potrvají do 25. března.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko

Výstava a festival k výročí úmrtí Andyho Warhola
20.2.2007    Právo    str. 12   Severní Morava a Slezsko

    Aleš Honus    

Dvacáté výročí úmrtí Andyho Warhola, které připadne na čtvrtek 22. února, připomíná od včerejška v ostravské 
Fiducii výstava čtyřiceti děl této mimořádné osobnosti popartu. Expozice je k vidění v obou galeriích antikvariátu 
Fiducia v Moravské Ostravě a podle pořadatelů je šitá na míru právě tomuto prostoru.

“Výstava je zároveň poctou před dvěma lety zesnulému ostravskému rodákovi prof. Jiřímu Siblíkovi, který 
dlouhá léta spolupracoval s Muzeem moderního umění rodiny Warholů v Medzilaborcích. Až do konce svých dní 
udržoval velice přátelský a hluboce lidský vztah s Michalem Byckem, jedním z iniciátorů vzniku muzea, jenž je i 
jedním z kurátorů ostravské výstavy a spoluautorem textu do katalogové publikace k ní,” tvrdí majitelka antikvariátu 
Ilona Rozehnalová.

Součástí výstavy je téměř 40 originálních děl Andyho Warhola, které muzeum v Medzilaborcích pro tento 
účel zapůjčilo. K vidění je například portrét Královna Ntombi, slavné Autoportréty Andyho Warhola, dvojitý portrét 
manželky  zavražděného amerického prezidenta  Kennedyho,  portrét  Ingrid  Bergmanové,  dvě serigrafie  Electric 
Chair z cyklu Americká smrt a další známé, ale i méně známé práce.

“K vidění je i kolekce deseti originálních obrazů portfolia Flowers s podtitulem Black and White. Při jejich 
tvorbě použil Warhol úmyslně speciální barvy, které časem blednou, aby tím znázornil pomíjivost života,” dodala 
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Rozehnalová.
K výročí úmrtí Andyho Warhola je v Ostravě připravena řada dalších akcí, jakýsi warholovský festival. Už 

dnes bude v Ostravském muzeu zahájena výstava fotografií Daniela Brogyányiho, nazvaná Andy Warhol a post 
pop-art  na Slovensku.  Na začátek března jsou  pak  mimo jiné připraveny  projekce inscenovaného dokumentu 
německého režiséra polského původu Stanislawa Muchy Absolut Warhola. V unikátním filmu si zahrálo několik 
Andyho  příbuzných.  Připravuje  se  také  cyklus  přednášek  Martina  Cubjaka  o  Andym  Warholovi  na  Institutu 
výtvarného umění při Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity.

Foto popis| Výstava obrazů Andyho Warhola je k vidění od včerejška v galerii ostravského antikvariátu Fiducia.
Foto autor| Foto PRÁVO - Aleš Honus

Regionální mutace| Právo - Severní Morava

Třinecké muzeum představí zdroje světla
20.2.2007    Týdeník Frýdecko-Místecko    str. 5   Kultura

    (lew)    

TŘINEC – Více než tři stovky výrobků ze skla, různých druhů světel, luceren a petrolejových lamp, soch a kreseb 
nabízí výstava, kterou zahájilo třinecké muzeum. Potrvá do 22. dubna.

Na putovní výstavu Od plamínku k žárovce čekalo muzeum déle než dva roky. Expozice je věnována zdrojům 
světla, osvětlovadlům a osvětlovacímu sklu tak, jak se vyvíjely v průběhu staletí do dnešní doby. “Akce je výborná 
pro děti, které si o vývoji zdrojů světla mohou udělat představu. Uvidí věci, které používali jejich předkové,” uvedla 
Eva Wantuloková z Muzea Třineckých železáren. Návštěvníci mají možnost vidět různé druhy loučníků, svícnů, 
luceren,  kahanů,  petrolejových  a  elektrických  lamp,  lustrů,  které  ležely  v  depozitářích.  K  vidění  jsou  zdroje 
venkovského osvětlení, svítidla z domácností měšťanských i šlechtických, církevního prostředí, současná svítidla 
domácností,  ale  také  osvětlovací  tělesa  používaná  v  dopravě  a  hornictví.  Velká  část  výstavy  je  věnována 
osvětlovacímu  sklu.  “Exponáty  pocházejí  ze  tří  muzeí  v  České  republice,”  poznamenala  Wantuloková.  Jde  o 
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Muzeum Těšínska a Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně – muzeum Valašské 
Meziříčí.

Na druhé výstavě s názvem Tajemství skla se podílela Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská ve 
Valašském Meziříčí. Expozice je umístěna v Malé výstavní síni. “Nabízí maturitní práce žáků a popisuje cestu od 
nápadu až k finálnímu výrobku. Lze vidět třeba africké motivy nebo práce na téma sny,” řekla Wantuloková. Mladí 
umělci se prezentují například vitrážemi, šperky, vázami, dózami a různými typy pohárů. V Galerii Na Schodech je 
možné zhlédnout  třetí  výstavu,  která  představuje  sochy a  kresby Marie  Horákové.  Mladá autorka  absolvovala 
Střední uměleckoprůmyslovou školu v Ostravě a v současnosti studuje čtvrtým rokem na Institutu pro umělecká 
studia Ostravské univerzity. Horákovou zajímá mužský a ženský akt, ale i hudební témata. Zpracovává keramiku a 
umělý kámen do plastik.

Foto popis| Do muzea se ve čtvrtek přišli podívat žáci deváté třídy 4. základní školy v Třinci. Hornické kahany na 
výstavě Od plamínku k žárovce si prohlédli Michal Latocha (zleva), Dominik Czech a Jakub Koper.
Foto autor| foto: PETR RUBAL

Prezident Klaus jmenoval pět nových rektorů
20.2.2007    zpravy.iDNES.cz    str. 0   Zprávy / Studium - Vysoké školy

    iDNES.cz, ČTK, anv    

Prezident  Václav  Klaus  jmenoval  na  Pražském  hradě  pět  nových  rektorů  veřejných  vysokých  škol.  Koncem 
loňského roku je zvolily akademické senáty jednotlivých univerzit. Tři rektoři byli zvoleni poprvé, dva vstupují do 
druhého funkčního období. Mezi pětadvacítku rektorů se tak zařadila i jedna žena.

"Stáváte se rektory v době, kdy je situace v českém vysokém školství stabilizovaná, éra kvantitativních nárůstů je, 
doufám, za námi a předpokládám, že otázka kvality bude při vaší práci na prvním místě," řekl prezident Klaus nově 
zvoleným i těm, kteří své mandáty obhájily.

Rektorku bude mít univerzita v Ústí nad Labem Ženou mezi rektory je dosavadní prorektorka pro vědu, výzkum a 
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zahraniční  vztahy  Iva  Ritschelová,  kterou  15.  listopadu  zvolil  akademický  senát  Univerzity  Jana  Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem.

Mezi čtyřmi kandidáty získala nová rektorka 27 z 37 hlasů. Ve funkci nahradila Zdeňka Havla, za jehož šestileté 
působení se škola rozrostla o tři nové fakulty a univerzitní městečko Kampus v centru Ústí.

Ostrava má matematika, Opava a Budějovice historika Rektorem Ostravské univerzity v Ostravě byl jmenován 
matematik Jiří Močkoř, který do funkce nastupuje po geografovi Vladimíru Baarovi.

V  pořadí  čtvrtým rektorem Slezské  univerzity  v  Opavě  se  stává  historik  Rudolf  Žáček,  který  vystřídal  kolegu 
historika Zdeňka Jiráska.

Staronovým rektorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se stal Václav Bůžek, jehož oborem jsou české 
a středoevropské dějiny raného novověku.

Dalším rektorem, jenž pokračuje ve své funkci,  je Josef  Průša,  kterého zvolil  akademický senát  Západočeské 
univerzity v Plzni.

Odvolaného Borise Jirků nahradil Pavel Liška Už 2. února jmenoval prezident Klaus nového rektora Vysoké školy 
uměleckoprůmyslové (VŠUP) Pavla Lišku, který nahradil v létě 2006 odvolaného Borise Jirků.

Jirků ve funkci zůstal jen pár měsíců, byl jedním ze 14 rektorů, které prezident jmenoval v lednu 2006. Na volbě 
rektora se musí shodnout nadpoloviční většina členů akademického senátu jednotlivých vysokých škol.

Podle údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání je v ČR 64 vysokých škol, z toho 25 veřejných a státních.

URL|  http://zpravy.idnes.cz/prezident-klaus-jmenoval-pet-novych-rektoru-f39-
/vysokeskoly.asp?c=A070220_161052_vysokeskoly_anv

Útoků na zdravotníky přibývá
20.2.2007    Mladá fronta DNES    str. 3   Kraj Moravskoslezský

    IVANA LESKOVÁ    

PŘIŠLI POMOCI, ZBILI JE Tři ostravští záchranáři se včera v noci v hotelovém domě stali terčem útoků opilých lidí, 
jejichž příbuzné přišli pomoci. Zkušenosti zdravotníků ukazují, že bývají napadáni stále častěji a tvrději.

Ostrava - Tři ostravští záchranáři jsou od včerejška na nemocenské. Vzpamatovávají se z ran na těle i na duši, 
jichž se jim dostalo místo díků od lidí, kterým přijeli na pomoc.

Podobnou zkušenost, normálním rozumem jen stěží pochopitelnou a navíc silně traumatizující, už má za 
sebou řada zdravotníků v kraji. Jen v letošním roce už se staly nejméně tři takové útoky.

Před týdnem například napadl opilý mladý muž lékaře pohotovostní služby v Ostravě-Porubě. Několik minut 
se s ním pral a nakonec mu ukradl záchranářskou bundu.

Před  měsícem  zbil  dva  zdravotníky  jednadvacetiletý  mladík  z  Bruntálu,  který  potřeboval  pomoc  při 
epileptickém záchvatu. V sanitce zaútočil na lékaře i řidiče, kterým způsobil podlitiny a odřeniny. Po útoku utekl. 
Podle policie se ke zdravotníkům nechoval agresivně poprvé.

Roste i brutalita útoků

Ze zkušeností zdravotníků bohužel vyplývá, že počet útoků a také jejich brutalita stále rostou.
“Včerejší útok na tříčlennou posádku sanitky rychlé záchranné služby rozhodně patří k nejrazantnějšímu 

napadení  záchranářů  v  krajském  městě  i  celém  kraji  za  poslední  roky,”  říká  jednoznačně  ředitel  Územního 
střediska záchranné služby v Ostravě Roman Gřegoř.

“Na tři naše muže se tam vrhlo nejméně pět lidí a na lékaře zaútočili dokonce dřevěným stolkem. Pokud 
vím, lékař ten útok naštěstí nějak vykryl nohama, takže se mu nic vážného nestalo. Nechci ale domyslet, jak by vše 
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dopadlo, kdyby v posádce sanitky byla jedna nebo i více žen,” říká Gřegoř.
Zkušenosti z karvinské nemocnice jasně ukazují, že když se početná romská rodina rozzlobí, nezastaví se 

před ničím. Loni v dubnu Romové surově zmlátili zdravotní sestru v karvinské porodnici  jen proto, že je chtěla 
vykázat z porodního sálu a poslat na toalety pro návštěvníky. Pak napadli i návštěvníka, který se jí zastal. Na toho 
vytáhli dokonce asijskou bojovou zbraň - nunčaky.

Smutné  je,  že  v  žebříčku  regionů  zaujímá Moravskoslezský  kraj  hned  po  Praze  druhé  místo  v  počtu 
agresivních útoků na zdravotníky.

Pekara: V polovině případů napadení hraje roli alkohol

Oficiální statistika takových případů sice neexistuje a sami zdravotníci netají, že menší konflikty ani nikomu nehlásí. 
Dostatečně výmluvná jsou však čísla o napadení zdravotnických záchranářů v zemi, jejichž souhrn za předloňský 
rok  sestavil  Jaroslav  Pekara,  student  3.  ročníku  oboru  zdravotnický  záchranář  na  Zdravotně  sociální  fakultě 
Ostravské univerzity.

“Oslovil jsem všechna územní střediska záchranné služby v zemi a zmapoval celkem třiapadesát fyzických 
útoků na zdravotnické záchranáře za rok 2005. Z toho se 22 případů odehrálo v Praze a 12 v Moravskoslezském 
kraji. Jinde jich bylo podstatně méně,” tvrdí Pekara, který ve své diplomové práci zkoumal také příčiny konkrétních 
útoků.

“V padesáti procentech případů, které jsem měl možnost rozebrat, byli agresivní pacienti nebo útočníci z 
řad jejich příbuzných a známých pod vlivem alkoholu.  Ve dvaceti  procentech zaútočili  lidé na záchranáře pod 
vlivem jiných návykových látek,” vypočítává Pekara.

Za dalších deset procent útoků podle něj pacienti  nemohou. Agrese totiž souvisí buď s příznaky jejich 
nemoci nebo momentálním stavem. “Může jít například o stavy zmatenosti, demence, diabetické koma, epileptický 
záchvat nebo o duševní nemoc,” vysvětluje student.

Pět procent útoků na zdravotníky přičítá stavům, kdy nejsou naplněny základní potřeby člověka. Útočit tak 
může pacient, který je stresován hladem, žízní nebo třeba pocity strachu či bezmoci.

“Ve zbývajících  patnácti  procentech  mohou být  příčiny  napadení  záchranářů  různé,  jednou  z  hlavních 
možností může být i chování zdravotníků,” říká Pekara.

Lékaři: Dorostla generace rváčů, kterým nestačí pěsti

Záchranáři  s  jeho závěry souhlasí.  “Alkohol  je  nejčastější  problém,”  říká Roman Gřegoř.  “Svoji  roli  sehrál  i  u 
včerejšího  napadení  tří  záchranářů.  Byli  to  zkušení  muži,  kteří  k  útoku  nezavdali  žádnou  příčinu.  Útok  přišel 
nečekaně, bez předchozích náznaků,” líčí.

Podle lékaře, kterého napadl opilý mladík před týdnem, přibývá lidí na okraji společnosti, kterým se nechce 
pracovat, žijí ze sociálních dávek a opíjejí se. “Navíc dorostla generace rváčů, kterým už nestačí pěsti. Kopou, útočí 
na hlavu a používají zbraně s cílem protivníka zlikvidovat,” říká.

Foto popis| MÍSTO ČINU. Děti si hrají na chodbě hotelového domu Vista v Ostravě-Zábřehu, kde včera v noci opilí 
obyvatelé zbili tři záchranáře.
Foto autor| FOTO: MAFA - JAROSLAV OŽANA

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko

Vysoké školy v jednotlivých krajích
18.2.2007    Vzdelavani.iHNed.cz    str. 0   Vzdelavani.iHNed.cz

        Ostravská univerzita Ostrava    

Praha 18. února
Nejvíce vysokých škol je v Praze, následuje Jihomoravský kraj
PRAHA
Veřejné  a  státní  VŠ:  Univerzita Karlova  (založena  1348),  České  vysoké  učení  technické  (1707),  Akademie 
výtvarných umění (1800), Vysoká škola umělecko-průmyslová (1946), Akademie múzických umění (1946), Česká 
zemědělská  univerzita (1952), Vysoká škola chemicko-technologická (1952), Vysoká škola ekonomická (1953), 
Policejní akademie ČR (1992)
Soukromé vysoké školy: Bankovní institut vysoká škola (akreditována ministerstvem školství 1999), Vysoká škola 
finanční a správní (1999), Vysoká škola hotelová v Praze 8 (1999), Literární akademie - Soukromá vysoká škola 
Josefa Škvoreckého (2000), Pražský technologický institut (2000), Soukromá vysoká škola ekonomických studií 
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(2000),  Vysoká  škola  cestovního  ruchu,  hotelnictví  a  lázeňství  (2000),  Vysoká  škola  obchodní  (2000),  Anglo-
americká vysoká škola (2001), Pražská vysoká škola psychosociálních studií (2001),  University of New York in 
Prague (2001),  Vysoká škola aplikovaného práva (2001),  Vysoká škola J.A.Komenského (2001),  Vysoká škola 
veřejné správy a mezinárodních vztahů (2001), Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické 
federace  (2002),  Vysoká  škola  manažerské  informatiky  a  ekonomiky  (2002),  Vysoká  škola  mezinárodních  a 
veřejných  vztahů  (2002),  Vysoká  škola  regionálního  rozvoje  (2003),  Vysoká  škola  tělesné  výchovy  a  sportu 
Palestra (2003), Vysoká škola zdravotnická (2004), CEVRO Institut (2006), Unicorn College (2006)
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Veřejné a státní VŠ: v kraji nemá sídlo žádná taková škola, chystá se ale zřízení Vysoké školy Jiřího z Poděbrad, 
jež by měla mít pobočky i v Mladé Boleslavi, v Kutné Hoře a Čáslavi.
Soukromé vysoké školy:  ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola, Mladá Boleslav (2000),  Středočeský vysokoškolský 
institut, Kladno (2000), Academia rerum civilium, Kolín (2003)
JIHOČESKÝ KRAJ
Veřejné a státní  VŠ: Jihočeská  univerzita,  České Budějovice (1991),  Vysoká škola technická a ekonomická v 
Českých Budějovicích (2006, výuku zahájí koncem února)
Soukromé  vysoké  školy:  Vysoká  škola  evropských  a  regionálních  studií,  České  Budějovice  (2003),  Filmová 
akademie  Miroslava  Ondříčka  v  Písku  (2003),  Vysoká  škola  aplikovaných  ekonomických  studií  v  Českých 
Budějovicích (2006)
PLZEŇSKÝ KRAJ
Veřejné  a  státní  VŠ:  Západočeská  univerzita,  Plzeň  (1991;  navázala  na  činnost  Vysoké  školy  strojní  a 
elektrotechnické v Plzni, která byla založena v roce 1950, a Pedagogické fakulty, která fungovala od roku 1948)
Soukromé vysoké školy: Vysoká škola v Plzni (2001)
KARLOVARSKÝ KRAJ
Veřejné a státní VŠ: v kraji nemá sídlo žádná taková škola
Soukromé vysoké školy: Vysoká škola Karlovy Vary (2000)
ÚSTECKÝ KRAJ
Veřejné a státní VŠ:  Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem (1991; navázala na činnost Pedagogické školy, 
která fungovala od roku 1954)
Soukromé vysoké školy: Vysoká škola ekonomie a managementu v Ústí nad Labem (2001)
LIBERECKÝ KRAJ
Veřejné a státní VŠ: Technická univerzita, Liberec (1953)
Soukromé vysoké školy: v kraji nemá sídlo žádná taková škola
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Veřejné a státní VŠ:  Univerzita Hradec Králové (1992; navázala na činnost tamní pedagogické fakulty), do roku 
2004 i Vojenská lékařská akademie J. E. Purkyně (založena 1958, od roku 2004 patří pod  Univerzitu obrany v 
Brně, nadále ale sídlí v Hradci Králové)
Soukromé vysoké školy: v kraji nemá sídlo žádná taková škola
PARDUBICKÝ KRAJ
Veřejné  a  státní  VŠ:  Univerzita Pardubice  (1950,  do  roku  1994  Vysoká  škola  chemicko-technologická  v 
Pardubicích)
Soukromé vysoké školy: v kraji nemá sídlo žádná taková škola (Institut restaurování a konzervačních technik v 
Litomyšl je od října 2005 součástí Univerzity Pardubice)
KRAJ VYSOČINA
Veřejné a státní VŠ: Vysoká škola polytechnická v Jihlavě (2004)
Soukromé vysoké školy: Západomoravská vysoká škola Třebíč (2003)
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Veřejné a státní VŠ: Vysoké učení technické, Brno (1899), Veterinární a farmaceutická  univerzita, Brno (1918), 
Masarykova  univerzita,  Brno  (1919),  Mendelova  zemědělská  a  lesnická  univerzita,  Brno  (1919),  Janáčkova 
akademie múzických umění, Brno (1947), Univerzita obrany, Brno (2004, navázala na činnost brněnské Vojenské 
akademie a Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově, které fungovaly od roku 1951 a 1947)
Soukromé vysoké školy: Akademie Sting, Brno (2000), Vysoká škola Karla Engliše, Brno (2001), Rašínova vysoká 
škola, Brno (2003), Newton College (2004), Brno International Business School (2005), Soukromá vysoká škola 
ekonomická Znojmo (2005), Vysoká škola obchodní a hotelová, Brno (2006)
OLOMOUCKÝ KRAJ
Veřejné a státní VŠ: Univerzita Palackého, Olomouc (1946)
Soukromé vysoké školy: Vysoká škola logistiky, Přerov (2004), Moravská vysoká škola Olomouc (2005)
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Veřejné a státní VŠ: Vysoká škola báňská-Technická  univerzita v Ostravě (1849 v Příbrami, v Ostravě od roku 
1945), Ostravská univerzita (1991), Slezská univerzita v Opavě (1991)
Soukromé vysoké školy: Vysoká škola podnikání, Ostrava (2000)
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ZLÍNSKÝ KRAJ
Veřejné a státní VŠ: Univerzita Tomáše Bati, Zlín (2001)
Soukromé vysoké školy: Evropský polytechnický institut, Kunovice (1999)

URL| http://Vzdelavani.iHNed.cz/?m=d&article[id]=20460680

Ostravská univerzita dnes pořádá ples
17.2.2007    Moravskoslezský deník    str. 9   Severní Morava a Slezsko

    (sy)    

pozvánka

Ostrava  -  Plesat  a  veselit  se  dnes  večer  budou studenti  a  zaměstnanci  Ostravské  univerzity  (OU).  Dvanáctý 
reprezentační ples, který zahájí ve tři čtvrtě na osm večer moderátorka České televize Iva Bartoňová a rektor OU 
Vladimír Baar,  se uskuteční ve všech prostorách ostravského hotelu Atom. K poslechu i tanci  zahraje skupina 
Toma Kovalčíka, cimbálovka Friš a DJ. Součástí této společenské akce bude vystoupení studentů Institutu pro 
umělecká studia, módní přehlídka společenských a svatebních šatů a také bohatá tombola.

Foto popis|
Region| Severní Morava
Publikováno| Moravskoslezský deník; Severní Morava a Slezsko; 09
Publikováno| Opavský a hlučínský deník; Severní Morava a Slezsko; 09
Publikováno| Frýdecko-místecký a třinecký deník; Severní Morava a Slezsko; 09
Publikováno| Havířovský deník; Severní Morava a Slezsko; 09
Publikováno| Karvinský deník; Severní Morava a Slezsko; 09
Publikováno| Novojičínský deník; Severní Morava a Slezsko; 09
Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; Severní Morava a Slezsko; 09
ID| 52547fef-b73a-4c4e-90c5-7bb134692e53

Univerzita má důvod k radosti
17.2.2007    Moravskoslezský deník    str. 1   Titulní strana

    (sy)    

* Ostrava

Ostrava - Ostravská univerzita se stává stále vyhledávanější vysokou školou. Svědčí o tom fakt, že dvě její fakulty, 
a  to  přírodovědecká  a  pedagogická,  obsadily  první  místa  v  žebříčku  českých  vysokých  škol.  Pokud  jde  o 
přírodovědeckou  fakultu,  právě  ta  nejlépe  naplnila  dvě  ze  čtyř  kritérií,  konkrétně  výběrovost  a 
konkurenceschopnost.  V ostatních kritériích - zájem o fakultu a uplatnění jejích absolventů na trhu práce -  se 
umístila mezi nejlepšími pěti českými přírodovědeckými fakultami.

Region| Severní Morava

Zápočet v restauraci
16.2.2007    Lidové noviny    str. 5   Studentská stránka

    ido   

OSTRAVA Skoro jako z Komenského příručky proběhl zápočet z výběrového předmětu Čínština I. na Ostravské 
univerzitě. Školu víc než hrou si na konci semestru vyzkoušeli všichni studenti, kteří chtěli úspěšně uzavřít jeden z 
nejpopulárnějších předmětů vypsaných na Ostravské univerzitě.

Praktická část zápočtu se podle univerzitního časopisu Listy konala v čínské restauraci v Sokolské ulici v 
Ostravě. Kromě klasického závěrečného testu měli studenti za úkol vybrat si z čínsky psaného jídelního lístku a 
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čínsky si objednat. Výlučně čínsky se taky vedla všechna konverzace u stolu. Součástí hodnocení závěrečného 
praktického testu byla i zručnost při používání tradičních čínských hůlek.

Zkušená čínská lektorka Wen-xiu slaví se svými netradičními metodami na univerzitě velké úspěchy. Zájem 
o výuku čínštiny se každým rokem zvyšuje. Zájemci se hlásí ze všech fakult Ostravské univerzity. Výuka probíhá 
kvůli velkému zájmu ve dvou skupinách v zimním i letním semestru.

Humanitní obory: lepší uplatnění
16.2.2007    Právo    str. 12   Studium

        

Studovat humanitní obory se stále vyplatí. Zejména pokud jde o mediální studia, public relations, andragogiku či 
psychologii.
Uplatnění naleznete téměř ihned.

Velmi žádaná je Fakulta sociálních věd (FSV), která od devadesátých let zastřešuje studium společenskovědních 
oborů na Univerzitě Karlově v Praze. Umožňuje studium mladých a dynamických oborů, jako jsou mediální studia, 
marketingová komunikace a public  relations (PR).  Je také školou,  která vzdělává budoucí  novináře,  sociology, 
odborníky na mezinárodní vztahy a politology.

Oproti  klasickým humanitním oborům je studium na FSV pojato více mezioborově. Důraz je kladen na 
aktivní vztah studentů ke studiu.

“Míra  uplatnění  absolventů  je  vysoká,”  míní  proděkan pro  studijní  záležitosti  Jan Jirák.  “Ne vždy  však 
přesně ve vystudovaném oboru,” dodává.

Loni byla na této fakultě úspěšnost uchazečů u přijímaček téměř 22 procent. Největší konkurence panovala 
na bakalářském oboru marketingová komunikace a PR, kde uspělo pouze 6,5 procenta uchazečů, nejmenší na 
bakalářském oboru sociologie a sociální politika (uspělo 34 procent uchazečů).

Univerzálně použitelní absolventi

Studium na FSV je rozděleno na stupeň bakalářský a navazující magisterský. Přijímací řízení do bakalářského 
stupně má část písemnou a pro některé obory také část ústní. I pro navazující magisterské studium mají jednotlivé 
obory různé podmínky přijetí. Podrobné informace najdete na www.fsv.cuni.cz.

Kromě jazykových znalostí je při přijímačkách důraz kladen na všeobecné vzdělávací zázemí na úrovni 
maturity se zaměřením na zvolený obor.

Ten, kdo projde sítem do druhého kola k ústní části, by si měl přečíst doporučenou literaturu. Určitě budete 
dotázáni  i  na  vlastní  názor  v  souvislosti  s  různými  problémy.  Na  politologii  po  vás  mohou  chtít  například 
okomentovat vztahy Evropské unie s Ruskem. “Též se musíte obrnit trpělivostí. Všichni se musí sejít už v osm 
ráno, ale může se stát, že na řadu přijdete až v šest večer,” uzavírá Alena Stará ze studijního oddělení politologie 
FSV UK.

Přípravné kurzy na některé obory existují, ale tato nabídka nemá systematický charakter.

Nově bakalářské studium

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (FF UK) umožňuje studium více než 60 oborů, ne všechny jsou však 
otevírány  každý  rok.  Nabídka  oborů  je  velmi  pestrá,  mezi  ty  exotické  patří  například  sinologie,  japanologie, 
arabistika či afrikanistika.

Některé obory lze studovat jednooborově, jiné jen dvouoborově.
“Fakulta  postupně  přechází  z  pětiletého  magisterského  studia  na  strukturovanou  formu,”  říká  vedoucí 

studijního oddělení Jarmila Handzelová.
To v praxi znamená, že studenti absolvují nejprve tříleté studium zakončené bakalářskou zkouškou. Uspějí-

li, mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu.
Loni bylo nejtěžší dostat se na psychologii a egyptologii. Na psychologii se hlásilo 1857 uchazečů a přijato 

jich bylo celkem 95.
Vedoucí katedry psychologie Ilona Gillernová k tomu dodává: “Chcete-li uspět v silné konkurenci, nestačí 

znalosti  středoškolské  psychologie.  Uspějí  zejména  ti,  jejichž  příprava  zahrnovala  vedle  znalostí  i  orientaci  v 
odborné literatuře, a ti, co mají přehled, kde a jak se psychologie v praxi využívá.”

“Za neuvěřitelně krátkou dobu máte vyplnit sady testů, což vám nedovolí přemýšlet. Jde o výkon. Zkoušky 
proto  považuji  za  neobjektivní,  protože  uspějí  jen  ti,  co  se  vše  naučili  pouze  a  jen  zpaměti,”  oponuje  Anna 
Sklenářová, jedna z loňských neúspěšných účastnic.
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Mezi další velmi žádané obory loni patřila také andragogika, překladatelství a tlumočnictví - angličtina, dále 
kulturologie, dějiny umění, sociální práce, sociologie či pedagogika a finština.
Naopak velkou šanci na přijetí (až kolem 80 procent) měli zájemci o studium indologie, rumunštiny a lettonistiky.

Pro jednotlivé obory se liší forma a obsah přijímacích zkoušek, které jsou obvykle dvoukolové. Podrobné 
informace najdete na www.ff.cuni.cz.

Přípravka na školách

V rámci celoživotního vzdělávání fakulta organizuje přípravné kurzy. Jejich nabídka však nepokrývá všechny obory. 
Kurzy začínají v říjnu nebo únoru. V nabídce je například dvousemestrální kurz základů psychologie nebo kurz 
Uvedení  do jazykovědné bohemistiky  v rozsahu 30 hodin,  jenž začíná 24.  února.  Jeho cena činí 1500 korun. 
Jednosemestrální přípravný kurz Seznámení s hudební vědou (školu navštěvujete 1x týdně) stojí 2000 korun.

Aktuální informace o dalších kurzech najdete na stránkách http:// cdv.ff.cuni.cz.
Kurzy pořádají i další fakulty. Například Pedagogická fakulta UK v Praze organizuje intenzívní přípravku 

češtiny a němčiny rozloženou do několika měsíců. Její cenová relace se pohybuje do zhruba dvou tisíc korun. 
Podrobnější informace získáte na www.pedf.cuni.cz.

Fakulta humanitních studií

Nejmladší fakultou humanitního zaměření UK je Fakulta humanitních studií (FHS UK). V bakalářském stupni je 
každoročně  otevírán  jeden  obor  -  studium  humanitní  vzdělanosti,  který  lze  studovat  prezenčně,  nebo 
kombinovanou  formou.  Přijímací  zkouška  je  písemná a  je  shodná  pro  obě  formy  studia.  Více  se  dozvíte  na 
www.fhs.cuni.cz.

V navazujících  magisterských  oborech  se  FHS zaměřuje  na  obory,  jako jsou  antropologie,  genderová 
studia  či  občanský  sektor.  Můžete  zde studovat  také sociální  a  kulturní  ekologii  nebo  elektronickou  kulturu  a 
sémiotiku.

Soukromé VŠ

Většina studentů státních škol se drží všeobecného názoru, že soukromé školy jsou lehčí, protože studenti platí 
nemalé školné,  a  proto  mají  zaplacené nejen přijímačky,  ale i  zkoušky.  Někde se skutečně přijímací  zkoušky 
nekonají.

“Například na soukromou vysokou školu Jana Amose Komenského není zapotřebí dělat přijímací zkoušky, 
pokud máte průměr maturitního vysvědčení do 2,5. Pokud tuto podmínku nesplňujete, přijímací řízení se koná ze 
všeobecně kulturního přehledu,  alespoň pokud jde o obor sociální  a masová komunikace,  který  studuji,”  řekla 
Právu Blanka Ludečková, zdejší studentka.

“Nejprve  studujete  tříleté  bakalářské  studium,  poté  je  možnost  navazujícího  dvouletého magisterského 
studia. Za každý semestr zaplatíte 24 000 korun,” dodává její kolegyně Olga Mlejnková.

Na této škole je možnost docházet na přípravný kurz, který vás vyjde na 500 korun.
Na Pražské vysoké škole psychosociálních studií zaplatíte 59 000 korun ročně. A na VŠ mezinárodních a 

veřejných vztahů 65 000 korun ročně

***

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
www.ff.cuni.cz

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
www.fsv.cuni.cz

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
www.fhs.cuni.cz

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
www.phil.muni.cz

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
www.fss.muni.cz

11



Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
www.upol.cz/fakulty/ff

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
www.ff.osu.cz

Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity
www.fpf.slu.cz

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni
www.ff.zcu.cz

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice
www.upce.cz/fakulty/ff

Fakulta humanitních studií Univerzity Hradec Králové
www.uhk.cz/fhs

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity
www.ff.jcu.cz

Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
http://ff.ujep.cz

Foto autor| Foto PRÁVO - Petr Hloušek

V Otrokovicích zahraje klarinetové kvarteto
15.2.2007    Zlínský deník    str. 18   Kultura & servis

    (šz)    

Otrokovice - Stadlerovo klarinetové kvarteto zahraje dnes od 19.30 hodin v koncertním sále Společenského domu v 
Otrokovicích. Zazní Farkasovy Staré maďarské tance, Albinoniho Sonáta g moll, Hummelovo Trio pro tři klarinety, 
Pavlorkova Malá suita a další skladby určené pro tento poměrně netradiční komorní soubor.

Těleso  vzniklo  před  třinácti  lety  z  vynikajících  posluchačů  Ostravské  univerzity  a  členů  Janáčkovy 
filharmonie Ostrava. Dnes účinkuje ve složení Aleš Pavlorek (klarinet), Svetoslav Točev (klarinet, es klarinet), Igor 
Františák (klarinet,  basklarinet)  a Jiří  Masný (basklarinet).  Vzhledem ke svému neobvyklému obsazení využívá 
možností interpretace skladeb původních i neomezeného množství transkripcí. Zaměřuje se hlavně na renesanční, 
barokní a klasicistní hudbu.

“Naším nejnovějším projektem je pár dnů staré album nazvané Stadler Clarinet Quartet – Live,” řekl Igor 
Františák.  “Jsou  na  něm  nahrávky  z  koncertu,  který  zaznamenal  Český  rozhlas  na  druhém  ročníku 
Svatováclavského hudebního festivalu,” doplnil Františák.

Foto popis|
Region| Střední Morava
Publikováno| Zlínský deník; Kultura & servis; 18
Publikováno| Valašský deník; Kultura & servis; 18
Publikováno| Slovácký deník; Kultura & servis; 18
Publikováno| Kroměřížský deník; Kultura & servis; 18
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