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Ostravská univerzita Ostrava 
 
 
 
13.2.2008 

Galerii zaplní Pall Mall 
13.2.2008    Mladá fronta DNES    str. 5   Kultura - kraj Moravskoslezský 

    MARKÉTA RADOVÁ         

V části Štěpánkovic-Albertovci vznikl nový ojedinělý výstavní prostor 
 
Štěpánkovice - Opavsko je bohatší o nový a zdá se, že zcela ojedinělý výstavní prostor: Galerii Albertovec. 
Výtvarné expozice situované do zdejšího bývalého zámečku by se tu měly dočkat úzkého propojení se 
společenským ruchem kolem místního hřebčína. 
 
“Lidé si sem asi nezajdou o polední pauze” “Samozřejmě se jedná o něco trochu jiného než jsou Domy umění v 
Opavě či v Ostravě, kam si lidé mohou na výstavu odskočit třeba o polední pauze. Galerie je vzdálená deset, 
patnáct kilometrů od Opavy a předpokládá se, že sem návštěvníci zamíří hlavně o víkendech,” poznamenává na 
adresu Galerie Albertovec její nedávno jmenovaný ředitel Martin Klimeš. 
 V Opavě už řadu let zastupuje občanské sdružení Bludný kámen, které zajišťuje provoz zdejšího Domu 
umění. 
 
Sídlo v Albertovci založil kníže Lichnovský Nová galerie má být jednou ze součástí chystaného sportovního a 
kulturně společenského centra. Široká veřejnost místo dosud znala zejména pro zdejší hřebčín, v němž jeho 
dnešní majitelé z rodiny Hájků po letech chátrání opět obnovili provoz. Historie místa sahá k počátku 19. století. 
 Albertovec, dříve nazývaný Hilvetihof, založil v roce 1818 kníže Eduard Lichnovský. Areál se stal 
významným hospodářským střediskem a centrálním sídlem rozlehlého panství, které zahrnovalo dvaatřicet 
rozsáhlých dvorů a usedlostí s všestrannou zemědělskou výrobou v majetku Lichnovských. Pozemky se 
rozprostíraly na území jihovýchodního Pruska, dnešního Polska a Slezska od Hlučína po Ratiboř. 
 V roce 2005 areál získali současní majitelé, kteří se jej rozhodli komplexně rekonstruovat. 
 
Chystají se sympozia, aukce či třeba koncerty Galerie Albertovec vznikla loni iniciativou vlastníků, několika 
umělců a lidí z kulturní sféry. 
 “Byl jsem osloven, jestli bych v Albertovci neuspořádal výstavu,” popisuje počátky svého působení v 
galerii jeden ze zakladatelů, Václav Minařík. Spolu s Tomášem Valuškem loni v létě uvedli ve zdejších 
prostorech první ze dvou dosavadních výstav. “Sázeli jsme na specifickou vyžilost tohoto prostoru s úžasným 
géniem loci,” popisuje Minařík. Galerie se nyní chce zapojit do čilého společenského ruchu spojeného zejména 
s děním v hřebčíně. “Na květen chystáme malířské sympozium, plánují se aukce, koncerty, každá výstava bude 
zakončená derniérou,” líčí Klimeš. 
 
V sobotu galerii ovládne pestrá kolekce děl studentů Program, který se chystá na tuto sobotu, zahájí v 
10 hodin halové závody spřežení. Ve 14 hodin pak proběhne vernisáž výstavy Pall Mall, v níž svou 
tvorbu uvede na padesát studentů ateliérů malby Daniela Balabána a Františka Kowolowského z Fakulty 
umění Ostravské univerzity. 
 
Foto popis| ZÁMEČEK. V prostorech bývalého zámečku ve Štěpánkovicích na Opavsku je Galerie Albertovec. 
Foto autor| FOTO: ARCHIV 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severní Morava a Slezsko 
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12.2.2008    ČT 1    str. 3   05:59 Dobré ráno z Moravy a Slezska - Ostrava 
             

 
Iva BARTOŇOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Fakultní nemocnice se transformují na akciové společnosti. V Ostravě je ale situace natolik specifická, že se 
údajně hledá i specifické řešení. No a Ostravské univerzitě se tato situace nelíbí, psala dopis na ministerstvo 
zdravotnictví, to odpovědělo, že se v žádném případě nejedná o privatizaci nemocnice. 
 
Silvie KLEKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Že se Ostravsko lecčím odlišuje, to není žádná novinka. Že se to projeví i v procesu přeměny fakultních 
nemocnic, se tak trochu čekalo, ale že na místo oficiálních jednání budou k vedení univerzity proudit jen 
útržkovité a tlumočené informace, to vyvolalo nesouhlas i obavy. 
 
Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity 
-------------------- 
Já jsem očekával, že ministerstvo zdravotnictví naopak bude konzultovat s univerzitami tento postup, který 
může velmi významným způsobem zasáhnout do celého života akademického vzdělávání lékařských i 
zdravotnických oborů. 
 
Tomáš CIKRT, tiskový mluvčí Ministerstva zdravotnictví ČR 
-------------------- 
To je v daný čas odpovídající způsob komunikace s univerzitou. 
 
Yvona JUNGOVÁ, předsedkyně Správní rady Ostravské univerzity, ředitelka Úřadu práce v Ostravě 
-------------------- 
Dospěli jsme celkem jednomyslně k názoru, že je třeba důrazně upozornit na to, že připravovaný způsob 
transformace fakultních nemocnic není příliš průhledný. 
 
Tomáš CIKRT, tiskový mluvčí Ministerstva zdravotnictví ČR 
-------------------- 
Ostravské fakultní nemocnice je specifická situace. Záleží na tom, jestli Ostrava bude univerzitní nemocnicí, 
nebo nebude. V případě, že nebude, musí se pro ni hledat specifické řešení. 
 
Silvie KLEKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
A v čem je tedy problém. V Ostravě není lékařská, ale zdravotně sociální fakulta. Stěží tak pro vznik akciové 
společnosti půjde využít chystaný zákon o univerzitních nemocnicích, který je navíc zatím předmětem sporu 
mezi ministerstvy. 
 
Ondřej LIŠKA, ministr školství /SZ/ 
-------------------- 
Já bohužel teďka nevidím, že by takovýto dialog se odehrával. Vidím zásadní připomínky a vidím vizi 
ministerstva zdravotnictví. A ty dvě prostě nekorespondují. 
 
Silvie KLEKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
A co tedy přichází v úvahu? Například zákon, který se přesně nazývá o podmínkách převodu majetku státu na 
jiné osoby z roku 1991. 
 
Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity 
-------------------- 
Kroky ministerstva zdravotnictví, které se chystá vlastně transformovat fakultní nemocnice na akciovky, podle 
zákona o velké privatizaci, mě rozhodně překvapily. 
 
Tomáš CIKRT, tiskový mluvčí Ministerstva zdravotnictví ČR 
-------------------- 
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To, že způsob vytvoření akciové společnosti je například mimo jiné upraven některými paragrafy zákona, který 
se nešťastně jmenuje o velké privatizaci, je pravda, ale nechystá se žádná privatizace fakultních nemocnic. 
 
Svatopluk NĚMEČEK, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava /ČSSD/ 
-------------------- 
Žádný konkrétní zadání jsme nedostali. 
 
Silvie KLEKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Akciové společnosti jsou podle ministerstva ekonomicky výhodnější a lépe řiditelné. 
 
Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity 
-------------------- 
Jestliže vznikne podnikatelský subjekt, nikdo vůbec netuší, jakým způsobem se může chovat právě k tomu, co 
není pro něj lukrativní činnost a vzdělávací činnost a výzkumná činnost rozhodně lukrativní nejsou. 
 
Tomáš CIKRT, tiskový mluvčí Ministerstva zdravotnictví ČR 
-------------------- 
Jsou to obavy založené na předpokladu, že když je něco akciová společnost, že se zásadně mění motivace ve 
vztahu k vzdělávání, ale to je blud. 
 
Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity 
-------------------- 
V této fázi bohužel minimálně veřejnost a tím pádem ani já nevíme přesně, kde akcie vlastně mohou skončit. 
 
Tomáš CIKRT, tiskový mluvčí Ministerstva zdravotnictví ČR 
-------------------- 
Ty akcie budou neobchodovatelné, vlastníkem bude stát. Ostravská fakultní nemocnice je věc otevřená a znovu 
nejprve o tom musí jednat ministr. Chystá se do Ostravy, pokud vím, tak osmnáctého února., 
 
Svatopluk NĚMEČEK, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava /ČSSD/ 
-------------------- 
Pokud já mám informaci, pana ministra jsme pozvali na předávání akreditace naší nemocnice, která, kterou 
dostala jako první fakultní nemocnice. A samozřejmě zástupcům médií pan ministr zřejmě odpoví na otázky, 
které mu dají, ale není to rozhodně ta návštěva zaměřená k nějaké změně právní formy. 
 
Silvie KLEKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Vztahy mezi nemocnicí a univerzitou by se musely vytvořit znovu. 
 
Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity 
-------------------- 
Prozatím jsou upraveny jakýmisi normami, vyhláškami, zákony, které se ovšem týkají příspěvkových nemocnic 
fakultních. Pokud nemáme něco dáno zákonnou normou, tak pochopitelně vše je dáno na vůli určitého politika, 
jistého ministra, jistého ředitele fakultní nemocnice a podobně. 
 
Svatopluk NĚMEČEK, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava /ČSSD/ 
-------------------- 
Já jsem pevně přesvědčen, že se domluvíme na, pokud k tomu tedy dojde, na nové smlouvě tak, aby byli 
všichni spokojeni. 
 
Silvie KLEKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
A tak si akademici a všichni, které zajímá budoucnost fakultní nemocnice a s ní spojené fakulty, mohou 
minimálně do příjezdu ministra zdravotnictví zatím jen notovat. 
 
Iva BARTOŇOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Já jsem ráda, že do studia přišel rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř, aby některé věci dovysvětlil, dobré 
ráno, pane rektore. 
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Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity 
-------------------- 
Dobrý den. 
 
Iva BARTOŇOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Tak teď konkrétně řekněte, proč se obáváte transformace, co by to pro univerzitu znamenalo, jaký dopad by to 
mělo na studenty. 
 
Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity 
-------------------- 
Já se ani tak neobávám transformace na akciové společnosti, to je mi popravdě řečeno celkem jedno, já se 
obávám jedné věci, a to je ohromné nejistoty, která v této fázi tady existuje. Nikdo z nás vlastně neví, co bude 
výsledkem tady této transformace. Nikdo z nás neví, jestli vznikne pouze nějaká akciová společnost bez nějaké 
konkrétní vazby třeba na naši univerzitu nebo zdravotně sociální fakultu. Jestli vznikne povinnost, aby tato nová 
fakultní nemocnice se podílela na výuce, na výzkumu, ohromná nejistota. 
 
Iva BARTOŇOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Jak je to teď, pane rektore? 
 
Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity 
-------------------- 
Teď je to tak, že vlastně podle určitých pravidel a zásad, které jsou stanoveny vyhláškami a zákony, vlastně 
fakultní nemocnice se podílí jak na výuce, tak na výzkumné činnosti, jsou tam činnosti, které se provádějí 
společně. Někteří zaměstnanci jsou zaměstnaní jak na univerzitě, tak na fakultní nemocnici. Například ředitel 
nemocnice spolu s rektorem navrhují na jmenování přednosty klinik a podobně. Čili je to velice provázaný 
systém. 
 
Iva BARTOŇOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Zdravotně sociální fakulta v Ostravě už nějaký rok funguje, není tady lékařská fakulta, to není žádná novinka. 
Jaké je její postavení. 
 
Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity 
-------------------- 
Tak Zdravotně sociální fakulta má podle mého názoru naprosto nezastupitelné postavení, protože v tomto 
ohromném regionu je to jediná vysoká škola, která poskytuje takové komplexní zdravotní vzdělávání v oborech, 
které nejsou lékařské přímo. A pokud by měla mít nějaké problémy se svým partnerem, kde se provádí praxe, 
kde se provádí výuka, tak by to mohlo dopadnout opravdu na tisíc studentů, kteří v této, na této fakultě jsou. A 
tak, jak bude postupně zanikat vlastně středoškolské zdravotnické vzdělávání, tak naopak význam tady této 
fakulty jednoznačně poroste. 
 
Iva BARTOŇOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Jinými slovy, zájem o absolventy této fakulty je ... 
 
Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity 
-------------------- 
Je ohromný, opravdu je veliký a v podstatě neexistují absolventi, kteří jsou nezaměstnáni nebo kteří obtížně 
shánějí místo ve své profesi. 
 
Iva BARTOŇOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
A o jaké obory je největší zájem a o které naopak není? 
 
Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity 
-------------------- 
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Těch oborů je celá řada. Jsou tam obory, které jsou velice atraktivní, jako je obory rehabilitace, jako je obory 
fyzioterapie a jsou tam obory, které jsou pochopitelně podstatně obtížnější, protože jsou na hranici technických 
oborů, jako je třeba radiologický asistent, jsou tam obory, které vlastně už vycházejí vstříc dikci Evropské unie. 
A například jako je obor ošetřovatelství, které už vyžadují bakalářský stupeň vysokoškolský. 
 
Iva BARTOŇOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Je vůbec reálné v dohledné době transformovat tuhle tu fakultu ve fakultu lékařskou, o které se stále hovoří, že 
tady není ... 
 
Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity 
-------------------- 
Tak my pochopitelně cítíme, že tady je trošičku taková ta mezera, že opravdu by bylo výhodnější, kdybychom 
měli lékařskou fakultu. V současné době v těchto dnech nebo v tomto roce zřídit lékařskou fakultu je v podstatě 
nemožné kdekoliv v České republice. My ale se připravujeme trošku na tento krok a vlastně ke konci tohoto roku 
s novým akademickým rokem chceme tuto fakultu transformovat na dvě samostatné fakulty, na fakultu sociální 
a fakultu medicínských studií tak, abychom se ještě přiblížili vlastně té ideji té lékařské fakulty. 
 
Iva BARTOŇOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Jaká situace by Ostravské univerzitě v rámci té spolupráce s fakultní nemocnicí vyhovovala do budoucna 
nejvíce. 
 
Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity 
-------------------- 
No nám by nejvíce vyhovovala situace taková, kde víme, co se bude dít. To znamená situace, kde budou 
přesně popsány po jakékoliv transformaci, jaký bude vztah té budoucí nemocnice s univerzitou. 
 
Iva BARTOŇOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Promiňte, to zatím tedy nemáte na papíru? 
 
Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity 
-------------------- 
Ne, naprosto ne, naprosto to nemáme na papíru a ani ministerstvo to nikdy vlastně nedeklarovalo, kromě toho 
návrhu zákona o univerzitních nemocnicích, který byl vlastně celou akademickou sférou smeten v podstatě. 
 
Iva BARTOŇOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Jste připraven, pane rektore, zaznělo tady, že by měl přijet ministr zdravotnictví v příštích dnech do fakultní 
nemocnice, jste připraven s ním jednat a tyhle ty věci mu říct? 
 
Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity 
-------------------- 
Já jsem připraven. Je otázka, jestli je pan ministr připraven, protože prozatím žádnou informaci, že by se chtěl 
se mnou setkat, nemám naprosto. 
 
Iva BARTOŇOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Reakce na dopis, který jste posílali, byla jen ta prostřednictvím médií nebo už máte na stole ... 
 
Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity 
-------------------- 
My jsme, já jsem posílal panu ministrovi už několik dopisů, bohužel jsem nikdy nedostal žádnou odpověď, takže 
těžko říct, jaká bude teď reakce momentální na tuto výzvu správní rady univerzity. 
 
Iva BARTOŇOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Ale abychom teď uklidnili studenty, v podstatě těch se nic netýká, těch, kteří se hlásí do těch oborů na zdravotně 
sociální fakultu, tak ty rušit nebudete ... 
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Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity 
-------------------- 
Ne, já nevěřím, že by ta situace se dostala až do této kritické situace, kdy bychom opravdu neměli kde provádět 
praxi. My ani nemáme problémy se současným vedením fakultní nemocnice, kde opravdu se dohodneme na 
tomto principu i na fungování. Problém může být, říkám, v té budoucnosti, v té nejistotě, která tady se objevuje. 
Ale já pevně věřím, že i ministerstvo si to uvědomí a možná i ve spolupráci s ministerstvem školství a že se 
rozumně dohodnou. 
 
Iva BARTOŇOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Uvidíme, třeba po té avizované návštěvě budete vědět více. V každém případě pro tuto chvíli děkujeme za 
informace a za návštěvu ve studiu. 
 
Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity 
-------------------- 
Děkuji. 
 

Dárek pro univerzitu. Budovy za třicet milionů 
12.2.2008    Moravskoslezský deník    str. 2   Ostrava 

    (map)      

Ostrava/ Ostravská univerzita získala v těchto dnech darem od města nemovitosti v bývalém areálu 
nemocnice v Ostravě-Zábřehu. Jedná se o budovy a pozemky, které dříve tvořily gynekologicko-porodnickou 
kliniku a dětskou kliniku. Účetní zůstatková hodnota daru dosahuje téměř jednatřiceti milionů korun. Darované 
nemovitosti budou Ostravskou univerzitou využity pro umístění zřizované fakulty medicínských studií. Na 
rekonstrukci objektů hodlá univerzita využít prostředků z fondů Evropské unie. “Jedná se o konkrétní 
hmatatelnou pomoc města k rozvoji vysokých škol a současně o významný příspěvek Ostravy k aktuální diskusi 
o budoucnosti zdravotnických oborů na Ostravské univerzitě,” vyjádřil se k převodu majetku Lukáš Ženatý, 
náměstek ostravského primátora pro finance a majetek. 
 
Region| Severní Morava 
 
 

Dar města univerzitě 
12.2.2008    Právo    str. 12   Severní Morava a Slezsko 

    (kij)        

OSTRAVA – Město Ostrava se rozhodlo darovat Ostravské univerzitě budovy a pozemky, které dříve tvořily 
gynekologickoporodnickou kliniku a dětskou kliniku v Městské nemocnici Fifejdy. Účetní zůstatková hodnota 
daru dosahuje téměř 31 miliónů korun. “Darované nemovitosti budou Ostravskou univerzitou využity pro 
umístění zřizované Fakulty medicínských studií. Na rekonstrukci objektů hodlá Ostravská univerzita využít 
prostředků z fondů EU,” uvedla mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská. 
 
Regionální mutace| Právo - Severní Morava 
 
 
 
 
 
 
9.2.2008 

Fakultní nemocnice čeká přeměna na akciové společnosti 



 

   9

9.2.2008    ČT 1    str. 1   12:05 Týden v regionech - OS 
             

Silvie KLEKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Fakultní nemocnice čeká přeměna na akciové společnosti, tedy obchodní subjekty. V Ostravě je situace natolik 
specifická, že se prý hledá specifické řešení. Ostravskou univerzitu to tak znervóznilo, že napsala důrazný 
dopis ministerstvu zdravotnictví. To říká, že obavy jsou zbytečné. V žádném případě nejde o privatizaci 
nemocnic a do Ostravy přijede ministr, aby to všechno vysvětlil. 
 
Silvie KLEKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Že se Ostravsko lecčím odlišuje, to není žádná novinka. Že se to projeví i v procesu přeměny fakultních 
nemocnic, se tak trochu čekalo, ale že namísto oficiálních jednání budou k vedení univerzity proudit jen 
útržkovité a tlumočené informace, to vyvolalo nesouhlas i obavy. 
 
Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity 
-------------------- 
Jsem očekával, že ministerstvo zdravotnictví naopak bude konzultovat s univerzitami tento postup, který může 
velmi významným způsobem zasáhnout do celého života akademického vzdělávání lékařských i zdravotnických 
oborů. 
 
Tomáš CIKRT, tiskový mluvčí, Ministerstvo zdravotnictví ČR 
-------------------- 
To je v daný čas odpovídající způsob komunikace s univerzitou. 
 
Yvona JUNGOVÁ, předsedkyně správní rady Ostravské univerzity, ředitelka Úřadu práce v Ostravě 
-------------------- 
Dospěli jsme celkem jednomyslně k názoru, že je třeba důrazně upozornit na to, že připravovaný způsob 
transformace fakultních nemocnic není příliš průhledný. 
 
Tomáš CIKRT, tiskový mluvčí, Ministerstvo zdravotnictví ČR 
-------------------- 
U ostravské fakultní nemocnice je specifická situace. Záleží na tom, jestli Ostrava bude univerzitní nemocnicí 
nebo nebude. V případě, že nebude, musí se pro ni hledat specifické řešení. 
 
Silvie KLEKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
A v čem je tedy problém. V Ostravě není lékařská, ale zdravotně sociální fakulta. Stěží tak pro vznik akciové 
společnosti půjde využít chystaný zákon o univerzitních nemocnicích, který je navíc zatím předmětem sporu 
mezi ministerstvy. 
 
Ondřej LIŠKA, ministr školství /SZ/ 
-------------------- 
Já, bohužel, teďka nevidím, že by takovýto dialog se odehrával. Vidím zásadní připomínky a vidím vizi 
ministerstva zdravotnictví a ty dvě prostě nekorespondují. 
 
Silvie KLEKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
A co tedy přichází v úvahu. Například zákon, který se přesně nazývá o podmínkách převodu majetku státu na 
jiné osoby z roku 1991. 
 
Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity 
-------------------- 
Kroky ministerstva zdravotnictví, které se chystá vlastně transformovat fakultní nemocnice na akciovky podle 
zákona o velké privatizaci, mě rozhodně překvapily. 
 
Tomáš CIKRT, tiskový mluvčí, Ministerstvo zdravotnictví ČR 
-------------------- 
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To, že způsob vytvoření akciové společnosti je například mimo jiné úpraven některými paragrafy zákona, který 
se nešťastně jmenuje o velké privatizaci, je pravda, ale nechystá se žádná privatizace fakultních nemocnic. 
 
Svatopluk NĚMEČEK, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava /ČSSD/ 
-------------------- 
Žádné konkrétní zadání jsme nedostali. 
 
Silvie KLEKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Akciové společnosti jsou podle ministerstva ekonomicky výhodnější a lépe řiditelné. 
 
Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity 
-------------------- 
Jestliže vznikne podnikatelský subjekt, nikdo vůbec netuší, jakým způsobem se může chovat právě k tomu, co 
není pro něj lukrativní činnost a vzdělávací činnost a výzkumná činnost rozhodně lukrativní nejsou. 
 
Tomáš CIKRT, tiskový mluvčí, Ministerstvo zdravotnictví ČR 
-------------------- 
Jsou to obavy založené na předpokladu, že když je něco akciová společnost, že se zásadně mění motivace ve 
vztahu ke vzdělávání, ale to je blud. 
 
Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity 
-------------------- 
V této fázi, bohužel, minimálně veřejnost a tím pádem ani já nevíme přesně, kde akcie vlastně mohou skončit. 
 
Tomáš CIKRT, tiskový mluvčí, Ministerstvo zdravotnictví ČR 
-------------------- 
Ty akcie budou neobchodovatelné. Vlastníkem bude stát. Ostravská fakultní nemocnice je věc otevřená a znovu 
nejprve o tom musí jednat ministr. Chystá se do Ostravy, pokud vím, tak 18. února. 
 
Svatopluk NĚMEČEK, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava /ČSSD/ 
-------------------- 
Pokud já mám informaci, pana ministra jsme pozvali na předávání akreditace naší nemocnice, kterou dostala 
jako první fakultní nemocnice, a samozřejmě zástupcům médií pan ministr zřejmě odpoví na otázky, které mu 
dají, ale není to rozhodně, ta návštěva, zaměřena k nějaké změně právní formy. 
 
Silvie KLEKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Vztahy mezi nemocnicí a univerzitou by se musely vytvořit znovu. 
 
Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity 
-------------------- 
Prozatím jsou upraveny jakýmisi normami, vyhláškami, zákony, které se ovšem týkají příspěvkových nemocnic 
fakultních. Pokud nemáme něco dáno zákonnou normou, tak pochopitelně vše je dáno na vůli určitého politika, 
jistého ministra, jistého ředitele fakultní nemocnice a podobně. 
 
Svatopluk NĚMEČEK, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava /ČSSD/ 
-------------------- 
Já jsem pevně přesvědčen, že se domluvíme na, pokud k tomu tedy dojde, na nové smlouvě tak, aby byli 
všichni spokojeni. 
 
Silvie KLEKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
A tak si akademici a všichni, které zajímá budoucnost fakultní nemocnice a s ní spojené fakulty, mohou 
minimálně do příjezdu ministra zdravotnictví zatím jen notovat. 
 
/písnička/ 
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Město darovalo univerzitě budovy pro novou fakultu 
9.2.2008    Mladá fronta DNES    str. 2   Kraj Moravskoslezský 

    (les)         

Ostrava - Opuštěné budovy bývalé dětské a gynekologicko-porodnické kliniky v Ostravě-Zábřehu zřejmě brzy 
opět ožijí. Nejdříve stavebním a posléze školním ruchem. 
 Budovy s pozemky v účetní hodnotě téměř 31 milionů korun, které v minulosti sloužily krajské 
nemocnici, v posledních letech bez užitku chátraly. Město je nyní darovalo Ostravské univerzitě pro novou 
fakultu zdravotnických studií a výzkumu, která by měla vzniknout ještě letos. 
 “Jedná se o konkrétní pomoc města rozvoji vysokých škol a současně o významný příspěvek Ostravy k 
aktuální diskusi o budoucnosti zdravotnických oborů na Ostravské univerzitě,” uvedl náměstek ostravského 
primátora Lukáš Ženatý. 
 Rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř potvrdil, že nové prostory jsou nezbytnou podmínkou pro 
rozvoj zdravotnických oborů a především biomedicínského výzkumu. 
 “Nejdříve musíme darované budovy zrekonstruovat, na což chceme získat peníze z prostředků 
Evropské unie a schválených operačních programů,” řekl Močkoř s tím, že poté se do nich přestěhuje nová 
fakulta, která má existovat od září. 
 Nynější zdravotně sociální fakulta by se totiž měla rozdělit na dvě: fakultu sociálních studií a fakultu 
zdravotnických studií a výzkumu. 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES – severní Morava a Slezsko 
 
 
 
 
 
8.2.2008 
 

Zdravotně sociální fakulta v Ostravě se za 15 let nebývale rozrostla 
8.2.2008    novinky.cz    str. 0   Vzdělávání 

             

Se vstupem naší země do Evropské unie se zvýšily nároky na výkon profese odborných zdravotnických 
pracovníku. Nabídka zdravotnických oborů se tak přesunula z vyšších odborných škol na vysoké. Mezi největší 
tuzemská pracoviště, která připravují studenty pro nelékařské zdravotnické profese, patří i Zdravotně sociální 
fakulta v Ostravě. 
 
Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity byla založena v roce 1993, v září 2007 tak přivítala nové 
studenty na počátku patnáctého akademického roku své existence. Z kdysi 77 začínajících studentů jich má v 
současnosti více než jedenáct set. Studují v devíti bakalářských, dvou navazujících magisterských, jednom 
pětiletém magisterském a jednom doktorském studijním oboru. 
 
Z celkového počtu podaných přihlášek zájemců o studium fakulta uspokojí každoročně přibližně každého třetího 
zájemce.Je z čeho vybírat 
 
Studijní obory postihují celou šíři tzv. nelékařských zdravotnických profesí, od oborů spíše humanitně a sociálně 
zaměřených, až po obory, které mají blízko k technice – přístrojové a laboratorní. 
 
Nejdelší tradici mají na ZSF obory zdravotní laborant, fyzioterapie a sociální práce se zdravotnickým profilem 
(pětiletý magisterský obor). V průběhu let se nabídka studijních oborů měnila, po roce 2004, kdy vstoupil v 
platnost zákon o vzdělávání v nelékařských zdravotnických profesích, se fakulta cíleně zaměřila na vzdělávání v 
této oblasti. 
 
Pro příští akademický rok fakulta nabízí vzdělání v bakalářských studijních oborech pro profese všeobecná 
sestra, porodní asistentka, zdravotní laborant, fyzioterapeut, ergoterapeut, zdravotnický záchranář, radiologický 
asistent, ortotik-protetik a asistent ochrany veřejného zdraví. 
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Na obor asistent ochrany veřejného zdraví navazuje magisterský dvouletý obor pro vzdělávání odborných 
pracovníků v ochraně veřejného zdraví. Magisterský obor sociální práce se zdravotnickým profilem ještě 
zůstává zachován v pětileté podobě, v průběhu studia se musí studenti seznámit se sociální i zdravotnickou 
problematikou. Studenti si mohou své znalosti rozšířit v dalších 17 zemích 
 
Novým oborem, který bude nabízen pro příští akademický rok poprvé, je obor Společenská patologie a logistika 
terénních rizikových situací v kombinované formě studia. Fakulta již také připravila k akreditaci navazující 
magisterské studium ošetřovatelství, specializace pediatrické nebo geriatrické ošetřovatelství. 
 
"Za důležité považujeme rovněž možnosti studentů zapojit se v průběhu studia do grantových aktivit, zejména 
interní grantové soutěže fakulty. Je to první kontakt studentů s vědou, kdy mají příležitost řešit problematiku na 
vědecké bázi, jež je v konečné fázi určena k praktické aplikaci. Fakulta pravidelně pořádá Studentské vědecké 
konference," říká Hana Sochorová, proděkanka pro studium. 
 
Fakulta je zapojena do mezinárodních projektů výměny studentů i pedagogů Erasmus. V rámci těchto projektů 
mají studenti příležitost získat zkušenosti v oblasti svého studijního oboru na partnerské univerzitě v zahraničí. 
"Díky rozsáhlým kontaktům našich pedagogů vyjíždějí studenti do 17 zemí a získávají zkušenosti na 47 
vysokých školách," prozrazuje proděkanka Sochorová o možnostech studia v zahraničí. 
 
Mezi partnerské instituce patří například finská univerzita Kuopion Yliopisto, španělská Universita De Valencia, 
londýnská University of East London. Rovněž další vysoké školy v Belgii, Holandsku, Německu, Rakousku, Itálii, 
Francii, Maďarsku, Turecku, Polsku, Slovensku aj. poskytují studentům ZSF výbornou vzdělávací základnu. 
 
Podrobnosti najdete na webové adrese http://zsf.osu.cz/. 
 
 
URL| http://www.novinky.cz/clanek/132676-zdravotne-socialni-fakulta-v-ostrave-se-za-15-let-nebyvale-
rozrostla.html 
 
 
 
 
7.2.2008 

Na rozpaky není kdy, hudba plyne v čase, myslí si mladý sbormistr 
7.2.2008    finance.cz    str. 0    

    VysokéŠkoly.cz         

 
Sbormistrovství je jedním z oborů, o jejichž existenci ví zřejmě každý, ale jen málokdo by jej skutečně hledal ve 
studijních programech vysokých škol. Co musí znát budoucí sbormistr a jaké nástrahy jeho povolání skrývá, 
prozradil v rozhovoru Kamil Trávníček. Mladý muž, který v Krnově založil světově úspěšný dívčí pěvecký sbor 
Ars voce. 
 
Jakou školu jste studoval, a v kterém roce? Studoval jsem v letech 1997 - 2002 na Pedagogické fakultě 
Ostravské univerzity obor Hudební výchova/Sbormistrovství, učitelství pro III. stupeň SŠ. Co vás na 
oboru lákalo a kolik studentů bylo ve vašem ročníku?Důvodů, proč studovat tento obor, bylo poměrně dost. Na 
střední škole jsem dost sportoval, dokonce mám z tělesné výchovy maturitu, ale zdravý rozum usoudil, že bych 
v padesáti letech nemusel udělat kotoul a byl bych svým studentům pro smích. Do pěveckého sboru jsem chodil 
již od dětských let. Snad zážitky, hezké pocity z muziky apod. byly ty rozhodující při konečném rozhodnutí. 
Sborové umění je ve své podstatě velké dobrodružství. Nikdy nevíte, jak dopadne, ale přesto se snažíte udělat 
maximum pro dobrý výsledek. Má to ovšem i své stinné stránky. Jste neustále na někom závislí. To všechno 
ovšem předčí pocity z dobře vykonané práce, při potlesku vašich posluchačů, či radosti sboristů. V ročníku jsme 
byli tři. Ale toto číslo nebylo ve všech ročnících stejné.Jaké předměty musí budoucí sbormistr zvládnout? 
Vzpomenete si na předmět, který byl pro Vás "noční můrou", nebo naopak, který jste měl na škole nejraději? 
Každý předmět je ve své podstatě důležitý. Sbormistr by měl mít doopravdy velký přehled a to nejen v hudbě. 
Obecnější přehled se také hodí. Vzpomenout si na předmět, který jsem zrovna nemiloval, určitě nebude tak 
těžké. Snad největší hrůzu jsem měl ze hry na klavír. Nebylo to ovšem špatným vyučujícím, to rozhodně ne! 
Spíše mou leností ke cvičení. Paradoxně pak patřil k těm nejzajímavějším ve vyšších ročnících. "Kumštýřským" 
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přínosem, ale i obohacujícím zážitkem z dějin umění a celkového kulturního rozhledu, byla komorní hra u 
Reného Adámka. Nesmím opomenout hodiny dirigování u Lumíra Pivovarského. Byla to osobnost, na kterou 
bude člověk vzpomínat celý život. Člověk, který nejenom schopnostmi, ale celkovým "člověčenstvím" předčil 
vše, co jsem doposud znal. Dále pak hodiny sólového zpěvu u Josefa Fryčáka, dějin hudby Jiřího Mazurka, 
intonace a sluchové harmonie Luďka Zenkla, dějin sborového umění Jana Spisara a tak dál. Výčet osobností by 
byl doopravdy velký. Myslíte, že studium bylo užitečné, resp. dokázal byste říci, kolik z předmětů, které jste 
absolvoval, bylo skutečně "k něčemu" a kolik z nich jste v praxi nikdy nevyužil?Jak jsem již uvedl, všechny 
předměty mi něco daly. Samozřejmě něco užíváte častěji a něco jen občas. Kdybych se měl ovšem doopravdy 
hluboce zamyslet, nevyužil jsem nikdy znalost tvoření kontrapunktu. Přesto všechno vím, kde ve své knihovně 
hledat a na koho se případně obrátit.Obecně platí, že muži jsou na pedagogických školách spíše výjimky. Jak 
jste byl na tom Vy? Měl jste i spolužáky, nebo jste byl jediný muž v ročníku? "Hýčkaly" si Vás spolužačky, využil 
jste toho někdy?Tento obor není jen doménou žen. Možná právě naopak. V pěti ročních nás byla přibližně 
třetina mužů a zbytek žen. Muži mají přeci jenom blíže dotahovat věci do finálních podob, a tak ve větších a 
zavedenějších sborech naleznete častěji muže. To ovšem nevylučuje, že ženy nebývají výborné sbormistryně. 
Jen mají svůj profesní život těžší o životní roli mateřství. Snad jsem se teď nikoho z ženského pohlaví nedotkl. 
Na velké "hýčkání" nezbývalo moc času. Bývali jsme hodně vytěžování ve svých sborech a zaměstnáních. Ale 
vztahy bývaly vždy přátelské.Měli jste i povinné praxe? Kde jste si praxi "odbyl"?Museli jsme každým rokem 
absolvovat praxi v různých sborech - dětský, ženský, smíšený a mužský. Ovšem největším zážitkem byl pro 
mne mužský pěvecký sbor Vítkovice. Tam jsem také pokračoval další rok po boku Lumíra Pivovarského. Škoda, 
že školní povinnosti společně s dětským sborem Formánek, znemožnili mé další působení v tomto skvělém 
uskupení.Vzpomenete si na to, jaké jste měl pocity, když jste si poprvé stoupl před sbor jako sbormistr?Hrozné! 
Pocit nejistoty a studu. Ale nemáte moc času nad tím přemýšlet. Hudba plyne v čase. Bylo těžké sehnat po 
škole práci, nebo jste už měl práci smluvenou?Práci jsem měl již od prvního ročníku vysoké školy. Byl jsem 
zaměstnán jako učitel hudební výchovy a sbormistr na Základní škole F. Formana v Ostravě - Dubině. Zde jsem 
také založil dětský pěvecký sbor Formánek. Po absolvování jsem měl zajištěnou práci na Střední pedagogické 
škole v Krnově. Můj sen se tedy vyplnil a já se vrátil na svou školu, kde jsem maturoval. Všichni vědí, že právě 
sborový zpěv na těchto školách dosahuje těch nejvyšších kvalit. Takže jsem i já nastoupil na post sbormistra a 
středoškolského učitele a založil dívčí pěvecký sbor Ars voce, se kterým sklízím úspěchy nejen doma, ale i v 
zahraničí. Sborový zpěv zde tedy nadále pokračuje a já se zapisuji do kroniky mezi takové osobnosti jako Lumír 
Pivovarský, Richard Hrček a Jiří Slovík. Při vaši práci často není nouze o horké chvilky, vzpomenete si na 
nějakou?Těch zážitků je neskutečně mnoho. Zvláště když působíte na dívčí škole. Strávil bych tady asi hodiny 
popisováním různých zážitků. Rozhodně vím jedno - byly, jsou a budou. (smích)To jste mě trochu zklamal, 
čekala jsem, že mi povíte hezkou historku, jak mladý muž stojí před třídou plnou mladých dívek.Určitě si 
dovedete představit rozpaky nás mužů, před třídou plnou mladých slečen. Ženy obecně vědí jak na nás muže. 
Jak nás uvézt do rozpaků a změnit jinak pobledlý obličej v krásně červenou barvu. A to od různých slovních 
hříček až po situace, o kterých se doopravdy "hloupě" píše. Zvláště pro mladého kantora jsou to chvíle, kdy by 
se nejraději neviděl. Co byste poradil studentům, kteří uvažují, zda jít na tento obor?Běžte se proběhnout, 
zajděte na pivo a pak se dvakrát poraďte se svým psychologem (smích). Teď vážně. Je to doopravdy krásný 
obor. Zažijete mnoho zážitků, budete přinášet radost nejen sobě, ale i lidem ve vašem okolí, posluchačům. Ale 
je bohužel doba, kdy jsou společností neseny jiné hodnoty než vzdělanost a kultura. Vidinu lepších časů také 
nevidím. Co na to tedy více říci? Já rozhodně nelituji, ale v dalším životě bych asi vybíral jinak.Materiál byl 
převzat ze zpravodajského a informačního serveru VYSOKESKOLY.CZ. 
 
 
URL| http://www.finance.cz/zpravy/finance/149730/ 
 

Fyzik Stuchlík má fotografickou monografii 
7.2.2008    Opavský a hlučínský deník    str. 37   Kultura regionu 

    (ian)    Ostravská univerzita Ostrava     

Opava/ Vedoucí Ústavu fyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty a prorektor Slezské univerzity pro vědu a 
zahraniční styky Zdeněk Stuchlík se dočkal vydání fotografické monografie. Postaraly se o to Ostravská 
univerzita a nakladatelství Tilia v Šenově, když Stuchlíkovu fotografickému dílu věnovaly desátý svazek 
edice Universum. 
 Byl nazván Hledání souvislostí a jeho autorkou je Svatava Urbanová, vedoucí katedry české 
literatury, literární vědy a dějin umění Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Kniha s podtitulem 
Podoby a proměny fotografií Zdeňka Stuchlíka, kterou upravil krnovský grafik Svatoslav Böhm, už má 
za sebou úspěšný křest. 
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 “Bylo příjemné probírat se fotografiemi, které doma, ale i na různých místech v zahraničí vznikly v letech 
2002-06,” konstatuje Stuchlík. “Pro další tvorbu považuji za velice důležité, že jsem měl možnost konfrontovat 
své pohledy s viděním jiných autorů, konkrétně Jindřicha Štreita, Vojtěcha Bartka a Vladimíra Birguse z 
opavského Institutu tvůrčí fotografie,” dodává Stuchlík k výtvarné podobě publikace, jíž nechybí ani anglické 
resumé. “Ve fotografii zůstává věrný základním fyzikálním a filozofickým kategoriím prostoru, času, světla a 
pohybu a přitahuje ho takový umělecký přístup, v němž uplatňuje symboličnost, snovost a imaginaci,” uvádí na 
Stuchlíkovu adresu Urbanová. “Od zrodu posledního ze snímků, které byly do monografie vybrány, už uplynulo 
mnoho času. A nový čas přináší nová a nová témata,” říká Stuchlík a potvrzuje tím, že svou tvorbu ještě ani 
zdaleka neuzavřel. Posoudit ji teď mohou i návštěvníci jeho velké výstavy, která je až do 16. března instalována 
v Muzeu Beskyd ve frýdeckém zámku. 
 
Foto popis| ZÁVODY osmy s labutí. Tato fotografie vznikla v Oxfordu v roce 2004. 
Foto autor| Foto: Zdeněk Stuchlík 
Region| Severní Morava 
 
 
 
6.2.2008 

Budoucnost fakultních nemocnic a univerzit 
6.2.2008    ČT 1    str. 1   19:25 Události v regionech - Ostrava 

             

 
Markéta PERNICKÁ, moderátorka 
-------------------- 
Jsou pro vás připraveny Události v regionech. Pěkný večer. Ostravská univerzita se oficiálně ohradila proti 
postupu ministerstva zdravotnictví. Napsala mu, že se jí nelíbí záměr přeměnit Fakultní nemocnici v Ostravě na 
akciovou společnost pomocí zákona o velké privatizaci. To by podle univerzity změnilo stávající vztah mezi 
nemocnicí a školou a mohlo by to ohrozit i výuku. Ministerstvo zdravotnictví říká, že jsou to zbytečné obavy. 
Situace v Ostravě je podle něj specifická a hledá se proto specifické řešení. 
 
Silvie KLEKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Nesouhlasíme, máme obavy, neprobíhá dialog. I to stojí v prohlášení Správní rady Ostravské univerzity. 
Adresát, ministerstvo zdravotnictví. 
 
Yvona JUNGOVÁ, předsedkyně Správní rady Ostravské univerzity, ředitelka Úřadu práce v Ostravě 
-------------------- 
Dospěli jsme celkem jednomyslně k názoru, že je třeba důrazně upozornit na to, že připravovaný způsob 
transformace fakultních nemocnic není příliš průhledný. 
 
Tomáš CIKRT, mluvčí Ministerstva zdravotnictví ČR 
-------------------- 
Otázka, jaké bude postavení nynější Fakultní nemocnice v Ostravě v tomto systému je otázka otevřená a 
vedení univerzity o tom bude informovat přímo pan ministr. 
 
Silvie KLEKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Ten by měl dorazit ještě v únoru. To ale univerzitu neuklidňuje. Nemá totiž lékařskou fakultu, a tak jen stěží 
vznikne v Ostravě univerzitní nemocnice, které ministerstvo plánuje. Možný je ale další způsob. 
 
Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity 
-------------------- 
Kroky ministerstva zdravotnictví, které se chystá vlastně transformovat fakultní nemocnice na akciovky podle 
zákona, mě rozhodně překvapily. 
 
Tomáš CIKRT, mluvčí Ministerstva zdravotnictví ČR 
-------------------- 
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To, že způsob vytvoření akciové společnosti je například mimo jiné upravený několika paragrafy zákona, který 
se nešťastně jmenuje o velké privatizaci, je pravda, ale nechystá se žádná privatizace fakultních nemocnic. 
 
Silvie KLEKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Akciové společnosti jsou podle ministerstva ekonomicky výhodnější a lépe řiditelné. 
 
Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity 
-------------------- 
Jestliže vznikne podnikatelský subjekt, nikdo vůbec netuší, jakým způsobem se může chovat právě k tomu, co 
není pro něj lukrativní činnost. 
 
Silvie KLEKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Vedení Ostravské univerzity se teď obává, že by mohla být ohrožena výuka a výzkum na zdravotně-sociální 
fakultě, kde studuje kolem tisícovky studentů. 
 
Tomáš CIKRT, mluvčí Ministerstva zdravotnictví ČR 
-------------------- 
Jsou to obavy založené na předpokladu, že když je něco akciová společnost, že se zásadně mění motivace ve 
vztahu k vzdělávání, ale to je blud. 
 
Silvie KLEKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Vztahy mezi nemocnicí a univerzitou by se musely vytvořit znovu. 
 
Svatopluk NĚMEČEK, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava /ČSSD/ 
-------------------- 
Já jsem pevně přesvědčen, že se domluvíme, pokud k tomu tedy dojde, na nové smlouvě tak, aby byli všichni 
spokojeni. 
 
Silvie KLEKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Společnou řeč s ministerstvem zdravotnictví zatím ale nenašlo ani ministerstvo školství. 
 
Ondřej LIŠKA, ministr školství /SZ/ 
-------------------- 
Vidím zásadní připomínky a vidím vizi ministerstva zdravotnictví a ty dvě prostě nekorespondují. 
 
Silvie KLEKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Budoucnost fakultních nemocnic, a tedy i řady univerzit, by se měla ve vládě řešit v nejbližších týdnech. 
 
 
 
 
 
1.2.2008 

HUDBA NA MORAVĚ A VE SLEZSKU 
1.2.2008    Hudební rozhledy    str. 35   Zprávy     

 
Zahajovací ročník Pěvecké soutěže ensemblů Stonavská Barborka, který byl určený pro studenty středních a 
vysokých hudebních škol, se konal v obci Stonava na Těšínsku ve dnech 7.-9.12.2007. S nápadem na 
uskutečnění přehlídky přišel emeritní profesor Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a hudební skladatel PhDr. 
Leon Juřica. První ročník měl komorní podobu a mohl se pochlubit vysokou pěveckou úrovní soutěžících, kteří 
si zvolili dueta a terceta z operní a písňové literatury. Výkony soutěžících hodnotila mezinárodní pětičlenná 
porota sestavená převážně z pedagogů vysokých hudebních škol. Zvítězilo dueto z Wyzszej szkoly muzycznej v 
Katovicích: Joanna Wolanska a Jaroslaw Kitala, z téže školy pocházelo i dueto, kterému přísluší druhé místo: 
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Ewa Majcherczyk a Katarzyna Haraš. Jako třetí skončilo dueto z Fakulty umění Ostravské university Petra 
Nedorostová a Kristýna Káňová. Při slavnostním závěrečném koncertu ve stonavském kostele sv. Maří 
Magdalény vystoupil kromě všech finalistů i dětský pěvecký sbor Permoník z Karviné. 
 
Zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů má nového ředitele. Správní rada jmenovala v prosinci do funkce 
dlouhodobého spolupracovníka hudebního tělesa Josefa Němého (51), který po dvou letech vystřídal Jozefa 
Tkáčika (65). Josef Němý s filharmonií spolupracuje v oboru ekonomiky přes třináct let. Od 1,3. letošního roku 
zde působil i jako provozně-ekonomický náměstek. 
 
Janáčkův komorní orchestr z Ostravy vystoupil 11.12. v Divadle Šumperk. Na programu zazněly skladby od F 
Manfrediniho, W. A. Mozarta, H. Purcella a E. Griega. V Havířovském kulturním domě Radost se poté představil 
12. 12. na svém Vánočním koncertu. Společně s varhanicí a cembalistkou Kateřinou Chrobokovou interpretoval 
díla Bacha, Hándela i Františka Xavera Brixiho. 
 
Tradiční lednový koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů v Ostravě, pořádaný Janáčkovou filharmonií, 
se uskutečnil 20. 1. 2008. “Tradice lednových koncertů PSMU v Ostravě je velmi dlouhá, já jsem ji vlastně od 
roku 1975, kdy jsem začal u Pěveckého sdružení působit, převzal a na Ostravu nedám dopustit," říká dirigent a 
sbormistr v jedné osobě Lubomír Mátl. V programu koncertu, který proběhl ve Společenském sále Domu kultury 
města Ostravy, zazněly skladby Canto děla vita Q. Pipola, Album pro mužské hlasy E. H. Griega, Rapsodie op. 
53 J. Brahmse a na závěr výběr z písňové tvorby L Janáčka. Sólové party přednesli M. Mátlová, E. Šporerová, 
P. Julíček, T. Badura, V. Curylo,T. Krejčí a J. Šťáva. Ke klavíru usedl Z. Pěček a vystoupila také ženská část 
Moravského komorního sboru. 
 
O autorovi| Zpracovala Šárka Mrázová 
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