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Ostravská univerzita Ostrava 
 
20.2.2008 

Toto není výběr, říkají v Brně umělci budoucnosti 
20.2.2008    Mladá fronta DNES    str. 6   KULTURA - BRNO A JIŽNÍ MORAVA 

    (mlk)         

Brno - Devět studentů ze tří ateliérů Fakulty umění Ostravské univerzity se dnes v 17 hodin představí v Brně. 
Budoucí umělci připravili kolektivní vystoupení pod názvem Future Artists - Toto není výběr, toto je koncepce. 
Mladí výtvarníci z ostravské vysoké školy se představí v brněnské galerii Aula na Údolní 19. 
 Dnešní vernisáž uvedou Jiří Surůvka a Petr Lysáček. Kulturní občerstvení obstará hudební formace 
Marius Konvoj. Návštěvníky čekají digitální tisky, malba, video, objekty nebo třeba fotografie. 
 Výstava umělců budoucnosti potrvá do 14. března a je otevřena vždy od středy do neděle mezi 14. a 
18. hodinou. “Future Artists jsou mladí lidé, kteří v sobě mají obrovskou chuť, energii a nezbytný talent tvořit tak, 
jak si žádá skutečný umělecký provoz. Pro vernisáž si vystavující samozřejmě připravili speciální show,” uvedla 
produkční výstavy Andrea Štekrová. 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - jižní Morava 
 

Odbory: jde o velkou zdravotnickou loupež 
20.2.2008    Právo    str. 12   Severní Morava a Slezsko 

    Radim Kijonka         

Panují velké obavy, že ostravská fakultní nemocnice směřuje k privatizaci 
 
Ostré reakce vyvolaly plány ministra zdravotnictví Tomáše Julínka (ODS), který v pondělí v moravskoslezské 
metropoli potvrdil, že se chystá přeměna ostravské fakultní nemocnice na obchodní společnost. Odboráři to 
označují za velkou zdravotnickou loupež. 
 Rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř a místopředseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek 
(ČSSD) upozorňuje na neprůhlednost akce, a tím na ztrátu možnosti čerpat dotace z Evropské unie. 
 Všichni se obávají, že transformace na akciovou společnost bude jen prvním krokem k prodeji 
zdravotnického zařízení. “Fakultní nemocnice pak může být snadněji zprivatizována, rozdělena na lukrativní a 
nelukrativní část. Tím pádem by utrpěla lékařská péče v regionu,” prohlásila místopředsedkyně krajských 
odborů Dagmar Valová. Mezi zaměstnanci podle ní panuje nejistota, zda zůstanou zachována všechna 
oddělení. 
 “Nevěříme ministerstvu, že si stát celou nemocnici jako akciovou společnost ponechá. Zaměstnanci 
nebudou placeni tarifními platy, jejich navýšení tak bude ve hvězdách,” upozornila Valová. Podle ní odboráři 
určitě přistoupí k nějakým protestním akcím. “Do nich by se měli zapojit i obyvatelé kraje, kterých se tato 
problematika dotýká,” konstatovala odborářka. Nespokojenost přetrvává i s dalším faktem, že fakultní 
nemocnice nebude zařazena do sítě univerzitních. 
 Julínek to vysvětlil chybějící lékařskou fakultou v Ostravě. Podle rektora Ostravské univerzity Jiřího 
Močkoře ale univerzita lékařskou fakultu nepotřebuje, protože se zaměřuje na vzdělávání zdravotnických 
pracovníků – například porodních asistentek, rehabilitačních pracovníků nebo hygieniků. 
“Ministerstvo naprosto zapomíná, že toto vzdělávání existuje a potřebuje vazbu na fakultní nemocnici,” řekl 
ČTK. 
 Připravovaná přeměna nemocnice na akciovou společnost je podle něho neprůhledná a na univerzitní 
půdě vyvolává nejistotu. “Akciové společnosti se orientují na zisk. Vzdělávání a výzkum jsou ale činnosti 
neziskové, které mohou být pro budoucí akciovou společnost ekonomicky nevýhodné,” vysvětlil rektor. 
 Krajský šéf ČSSD Zaorálek navíc považuje sliby ministra Julínka o stamiliónových dotacích do 
nemocnice za naprosto zavádějící. “Mám potvrzeno, že jsou to virtuální peníze. V žádném případě letos 
nemůžou přijít do ostravské fakultní nemocnice ze státního rozpočtu takové finanční prostředky,” prohlásil 
Zaorálek. 
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 Varuje před dalšími důsledky transformace na akciovou společnost. “Nebude možné čerpat dotace z 
EU. Zřizovatel nebude moci poskytovat ani provozní dotace nemocnicím. Nemocnice se vystavuje nebezpečí 
bankrotu a exekuce majetku.” 
 
Regionální mutace| Právo - Severní Morava 
 
 
 
19.2.2008 

Přehled o absolventech: vede VUT v Brně 
19.2.2008    Hospodářské noviny    str. 5   ŽEBŘÍČEK VYSOKÝCH ŠKOL 

             

Nejpropracovanější průzkum mezi svými absolventy dělá VUT Brno. Vedle základních informací o tom, jaké 
mají platy a kolik jich pracuje v oboru, nechybí ani zajímavé detaily. 
 Škola se například zajímá o to, jakým způsobem hledali absolventi své první zaměstnání a jak jsou s 
ním spokojeni. Průzkum se navíc snaží postihnout i to, jakým způsobem se liší představy jejich absolventů a 
realita, s níž se na trhu potýkají. 
 »Právě uplatnění absolventů na pracovním trhu a také jejich zpětný pohled na získané vzdělání je 
nejrelevantnějším odrazem kvality poskytnutého vzdělání,« míní autoři průzkumu Viktor a Klára Šeďovi. 
Podrobné hodnocení přináší i VŠCHT, Masarykova univerzita v Brně a Fakulta chemicko-technologická 
Univerzity Pardubice. Všechny tři průzkumy jsou velmi podrobné, obsahují údaje o zaměstnanosti studentů i 
jejich průměrné platy, stejně jako hodnocení spokojenosti absolventů se školou. 
 Oproti VUT však chybí zajímavé detaily, a tak VŠCHT, Masarykova univerzita a Pardubice obsadily v 
této kategorii druhé až čtvrté místo a získaly stejný počet bodů. 
 S průzkumy mezi absolventy teprve začíná Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 
Zajímá je uplatnění i plat jejich absolventů. »Podrobné průzkumy děláme teprve od minulého roku, takže se 
zatím týkají jen studentů jednoho ročníku,« vysvětluje Juraj Ševčík z Olomouce, proč zatím v průzkumech chybí 
detaily. Žádné průzkumy mezi absolventy zatím nedělá Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně ani Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity. Hodnocení absolventů se nepodařilo získat ani od 
Přírodovědecké fakulty UK a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 
Proč toto kritérium: Absolventi mohou fakulty nejlépe posoudit z pohledu klientů. Profesně úspěšní absolventi 
jsou signálem dobré školy. 
Co jsme zjišťovali: Kolik procent absolventů po šesti měsících od ukončení školy dál pokračuje v oboru; jak 
hodnotí svou spokojenost s fakultou; jaký je jejich průměrný plat po pěti letech od ukončení školy. 
Jak hodnotíme výsledky: Protože v Česku takové průzkumy dosud nejsou obvyklé a nemají jednotnou metodiku, 
sestavujeme žebříček nikoli podle toho, JAK absolventi odpovídali, ale ZDA se jich škola vůbec ptá a jak 
podrobné výsledky dává. 
 
Foto popis| 
 
 

Nemocnice zůstane i bez fakulty 
19.2.2008    Lidové noviny    str. 6   Morava a Slezsko 

    JAN KRÁL         

Ministr Julínek uklidňoval odboráře, Ostravou se šíří fáma o privatizaci 
 
OSTRAVA Fakultní nemocnice v Ostravě zůstane v rukou státu a bude se jmenovat stále stejně. Ministr 
zdravotnictví Tomáš Julínek se včera snažil vyvracet fámy o osudu největšího nemocničního komplexu na 
severní Moravě. 
 Obavami z možného rušení, transformace či privatizace se netají odboráři, zástupci Ostravské 
univerzity, ale také regionální politici. Už loni v srpnu kritizovali v Ostravě záměry ministerstva zdravotnictví 
především krajský předseda ČSSD Lubomír Zaorálek a také jeho zástupce senátor Petr Vícha. I oni vyjádřili 
obavy, že nemocnice s třímiliardovým ročním rozpočtem by mohla být velkým lákadlem pro soukromý sektor. 
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 “Kolem ostravské nemocnice běží jedny z největších fám. Všichni si tady přihřívají politickou polívčičku. 
Chci vás ujistit, že máte moji maximální podporu,” prohlásil včera ministr Julínek v nemocnici při setkání s lékaři 
a nemocničním personálem. 
 Ministerstvo již několik měsíců připravuje transformaci fakultních nemocnic na akciové společnosti. Tato 
transformace podle jejích kritiků může vést až k divoké privatizaci těchto špičkových ústavů. Zdravotní odbory 
ve svém nedávném prohlášení označily snahu ministerstva dokonce za velkou zdravotnickou loupež. Podle 
Julínka je však taková kritika především výsledkem spolupráce odborů s opoziční ČSSD. “Je to zpolitizovaná 
záležitost většinou pocházející od sociální demokracie. Chtěl bych odboráře upozornit, že zbytečně znejišťují 
občany a nabourávají perfektní kolektiv v nemocnici,” řekl Julínek. Zároveň včera vyzval politiky, aby dali od 
ostravské fakultní nemocnice ruce pryč. 
 Shodou okolností ředitel nemocnice Svatopluk Němeček je sociální demokrat. “Vidíte, pan ředitel je 
členem ČSSD. A je přitom také jeden z nejlépe hodnocených ředitelů nemocnic. Vůbec nám nevadí úzce 
spolupracovat,” pochválil ředitele ministr. 
Němeček na otázku, zda kritika jeho stranických kolegů byla namístě, odpověděl, že k politickým věcem se 
nehodlá vyjadřovat. “Nemocnice fungují jako akciovky i jako příspěvkové organizace. Obě formy mají své 
výhody i nevýhody. A privatizace teoreticky hrozí v obou případech,” konstatoval pouze. 
 Ministr Julínek včera rozptyloval obavy z možné privatizace nemocnice i výší částky, kterou hodlá 
ministerstvo do ústavu letos investovat. Jde o 700 milionů korun. “Taková výše investic rozhodně není obvyklá a 
nedává se zanikajícím nemocnicím,” konstatoval Julínek. 
 Za tyto peníze budou podle ředitele Němečka především rekonstruovány onkologický a infekční pavilon 
z počátku sedmdesátých let minulého století. 
 Nemocnice loni hospodařila se ziskem 56 milionů korun, což ji zařadilo mezi nejlépe hospodařící fakultní 
nemocnice v zemi. Průměrný měsíční plat lékařů dosahoval částky 52 tisíc korun, sester 24 tisíc korun. “Jde 
určitě o nadstandardní výdělky v regionu,” řekl Němeček, který připomněl, že ještě v roce 2004 vykazovala 
nemocnice padesátimilionovou roční ztrátu. 
 Na otázku, zda zůstane Fakultní nemocnici i její název, ministr Julínek odpověděl, že název je pro 
Ostravu důstojný. Specifikem ostravské nemocnice totiž je, že město s fakultní nemocnicí nemá lékařskou 
fakultu. Nejbližší je v Olomouci. Na Ostravské univerzitě však funguje fakulta zdravotně sociální, která s 
nemocnicí spolupracuje. “Pan ředitel Němeček připravuje na náš pokyn spolupráci s lékařskými fakultami 
dalších univerzit, název Fakultní je tedy namístě. Jen mne velmi mrzí, že v Ostravě lékařská fakulta dosud 
nevznikla a že by s tím univerzita měla pohnout,” konstatoval ministr zdravotnictví. Snahy o zřízení lékařské 
fakulty se v Ostravě objevují minimálně od začátku šedesátých let minulého století, doposud však marně. 
Jedním z problémů při případném zřízení fakulty je všeobecný nedostatek expertů, kteří by mohli na takové 
škole vůbec přednášet. 
 
Foto popis| Ministr a ředitel, každý z jiné strany. Šéf resortu Tomáš Julínek z ODS (vlevo) včera podpořil 
Svatopluka Němečka (ČSSD). 
Foto autor| Foto LN - Jan Král 
 
Vydání| Tato zpráva vyšla v prvním vydání 
 
Regionální mutace| Lidové noviny - Morava 
 

Julínek: Nemocnici nic nehrozí 
19.2.2008    Mladá fronta DNES    str. 1   Kraj Moravskoslezský 

    IVANA LESKOVÁ         

Ostrava - Fakultní nemocnice v Ostravě jako první z velkých nemocnic v zemi přímo řízených ministerstvem 
zdravotnictví splnila podmínky nutné pro akreditaci. 
 Včerejšího předání certifikátu, který má pacientům garantovat vysokou úroveň odborné péče a 
bezpečnosti, se zúčastnil i ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS). 
 “Jsem rád, že nemocnice v předstihu splnila náš záměr. Chceme, aby akreditaci měly všechny naše 
nemocnice,” řekl ministr, kterého však do Ostravy přivedly i jiné, mnohem méně příjemné okolnosti. 
 Zdravotníky a novináře přijel osobně ujistit, že fakultní nemocnice i nadále zůstane v rukou státu, bude 
se rozvíjet a není žádný důvod k obavám o její budoucnost. 
 “Neměli byste podléhat bludům a fámám, které se o ostravské fakultní nemocnici v poslední době šíří,” 
přesvědčoval Julínek a netajil, že za zdroj “bludů” považuje hlavně politiky z řad sociálních demokratů. 
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Zaorálek: Zdravotníci se bojí “Politici ruce pryč od této nemocnice. Nechte pracovat odborníky, oni vědí, co mají 
dělat,” volal Julínek a podotkl, že ředitel ostravské fakultní nemocnice Svatopluk Němeček je nejlepší z ředitelů, 
které ministerstvo ve svých nemocnicích má, bez ohledu na to, že Němeček je také členem kritizované ČSSD. 
 Ministr tak zareagoval na protesty členů správní rady Ostravské univerzity, politiků i zdravotnických 
odborářů, kteří nesouhlasí se záměry ministerstva udělat z fakultních nemocnic akciové společnosti a tu 
ostravskou nezařadit do nové sítě univerzitních nemocnic, pokud vůbec vznikne. Proti jsou totiž sociální 
demokraté, rektoři vysokých škol i někteří z koaličních partnerů ODS. 
 Poslanec za ČSSD Lubomír Zaorálek tvrdí, že zdravotníci, kteří se bojí o osud nemocnice, mají důvod. 
Pokračování na str. C2 
 
Julínek: Fakultní nemocnici nic nehrozí 
Pokračování ze str. C1 
 
“My nevytváříme fámy, ani nechceme zbytečně strašit. Je naší povinností mluvit o tom, z čeho mají strach 
zaměstnanci fakultních nemocnic, kteří se na nás obracejí,” uvedl Lubomír Zaorálek s tím, že ministerstvo chce 
převést na akciové společnosti nemocnice i zdravotní pojišťovny, což je podle něj revoluční krok, jaký nemá ve 
světě obdobu. “Vnímáme to jako čtvrtou vlnu privatizace. Pokud k tomu dojde, stát se přestane chovat jako ten, 
kdo garantuje úroveň zdravotní péče. Akciové společnosti nebudou moci čerpat peníze z Evropské unie ani 
provozní dotace. Dojde k poklesu platů zaměstnanců,” naznačil možné důsledky Zaorálek. 
 Podle ministra Julínka jsou ale zaměstnanci ostravské fakultní nemocnice klidní a nemají žádný důvod 
nechat se znejistit politickou manipulací v situaci, kdy nemocnice je zisková, platy lékařů i sester rostou a 
investice letos dosáhnou hodnoty okolo tři čtvrtě miliardy korun. 
 Jeho slova potvrdil i ředitel nemocnice Svatopluk Němeček. “Zatímco v roce 2004 hospodařila 
nemocnice se ztrátou 50 milionů korun, loni jsme docílili zisku 56,5 milionu. Zatímco v roce 2003 dostala 
nemocnice na investice 171 milionu, letos dostaneme 750 milionů. Za téměř půl miliardy zmodernizujeme dva 
staré pavilony: infekční a onkologický. Za přízeň ministerstva zdravotnictví nemůžu než poděkovat,” prohlásil 
Němeček. 
 Ne všichni zaměstnanci s ním ale souhlasí. “Nejsme v klidu. Jsme proti převodu nemocnice na akciovou 
společnost. Máme strach nejen z toho, že klesnou platy, ale hlavně z toho, že nemocnice přijde o dotace, bude 
muset tvořit zisk a prodělečné obory utlumí,” uvedla Dagmar Valová, která pracuje ve fakultní nemocnici jako 
zdravotní laborantka a je členkou krajské rady Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče. 
 Mluvčí ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt její obavy vyvrací: “Na provoz si nemocnice vydělá z 
úhrad zdravotních pojišťoven a na investice jí dá peníze stát. Ostravská nemocnice je a zůstane prioritou.” 
 Na sliby ale odbory spoléhat nechtějí. “Může to dopadnout jako s privatizací bank nebo prodejem zámků 
na Osoblažsku,” říká Dagmar Valová. 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES – severní Morava a Slezsko 
 
 
18.2.2008 

Přeměna ostravské fakultní nemocnice na akciovou společnost 
18.2.2008    ČT 1    str. 1   18:00 Report 

             

 
Martin MUSIAL, moderátor 
-------------------- 
Hlásí se vám Report. Dobrý večer. 
Fakultní nemocnici v Ostravě čeká transformace na akciovou společnost. Ministr zdravotnictví dnes s tímto 
záměrem seznámil vedení nemocnice i ostatní zaměstnance. Proti této přeměně ostře protestují někteří politici v 
regionu, vedení Ostravské univerzity i odboráři nemocnice. Podle nich je to první krok k jejímu následnému 
rozprodeji. 
 
Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Obchodní společnost nemá ze zákona nárok na dotace a dostupnost zdravotní péče se může zhoršit. To jsou 
základní argumenty odborářů proti chystané transformaci fakultních nemocnic na akciové společnosti. 
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Dagmar VALOVÁ, Krajská odborová rada 
-------------------- 
My tomu říkáme velká zdravotnická loupež. 
 
Svatopluk NĚMEČEK, ředitel FN Ostrava 
-------------------- 
Já jsem bytostně optimista, já se nebojím ničeho. 
 
Evžen TOŠENOVSKÝ, hejtman Moravskoslezského kraje /ODS/ 
-------------------- 
Všechny tyhle obavy já považuji za skutečně velmi liché, protože ty všechny, všechna pravidla jsou tady dána a 
já nemám obavu, že by se něco dramatického dělo. 
 
Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Ministerstvo zdravotnictví garantuje, že nemocnice nadále zůstane špičkovým zařízením. Bude dále 
spolupracovat s vysokými školami a bude rozvíjet vědu a výzkum. 
 
Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/ 
-------------------- 
Tato nemocnice má podporu ministerstva zdravotnictví a nejlíp to vyjádří, jak už tak to bejvá, peníze, protože na 
tento rok půjdou do ostravské nemocnice nebývalých sedm set milionů, to znamená progres této nemocnice je 
zajištěn. 
 
Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR /ČSSD/ 
-------------------- 
Přechod na akciové společnosti bude jednoznačně znamenat, že se zkomplikuje možnost získávat prostředky 
jak z Evropské unie, získávat provozní dotace a rozhodně se to projeví na snížení platů zaměstnanců. 
 
Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Podle ministra Julínka zůstane nemocnice státním zařízením i po transformaci na akciovou společnost. Říká, že 
žádný její prodej se nepřipravuje. 
 
Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/ 
-------------------- 
Ta obchodní společnost se dá prodat, ale příspěvková organizace se taky dá prodat. Jaký je tam rozdíl? 
 
Evžen TOŠENOVSKÝ, hejtman Moravskoslezského kraje /ODS/ 
-------------------- 
Spekulace, zda takový zákon ji zapíše tam či onde, není v této chvíli, nebo je v této chvíli irelevantní. Tato 
nemocnice bude patřit ke špičkovým státním nemocnicím. 
 
Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Fakultní nemocnice jako akciová společnost dělá vrásky i rektoru Ostravské univerzity. Podle něho zatím 
nikdo netuší, jak se nově vzniklý podnikatelský subjekt zachová ke vzdělávací a výzkumné činnosti, zda pro něj 
budou lukrativní. 
 
Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity 
-------------------- 
Dokud nezačala tady vznikat ta myšlenka na tuto transformaci, tak ten vztah mezi fakultní nemocnicí a 
univerzitou byl naprosto jasný. A odpovídal zákonným normám. 
 
Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Fakultní nemocnice v Ostravě teď jako jediná fakultní nemocnice v České republice získala na tři roky certifikát 
o akreditaci. Loni vykázala zisk přesahující padesát milionů korun. 
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Dům umění vystaví dílo fantazijního malíře Titora 
18.2.2008    Mladá fronta DNES    str. 5   Kultura - kraj Moravskoslezský 

    (mao)         

Ostrava - Hranice, která v divákově mysli rozděluje skutečnost a fikci, začátek a konec nebo řád a chaos, to je 
hlavní téma fantaskních prací ostravského malíře Ivana Titora. Ostravský Dům umění jeho dílo od zítřka vystaví 
v obou sálech přízemí. Ivan Titor (ročník 1960) studoval na Pedagogické fakultě v Ostravě. V letech 1992 - 2007 
vyučoval na katedře výtvarné výchovy Ostravské univerzity, od roku 1999 jako docent v ateliéru malby. Od 
roku 2005 působí na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde vyučuje kresbu a teorii barev. “Jeho umělecké 
prezentace na Ostravsku sahají až k počátku devadesátých let, kdy poprvé výrazněji zaujal svými fantazijními 
kompozicemi, které těží z tradice imaginativní malby,” připomíná ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě 
Petr Beránek. Titorovy obrazy reprezentují v českém malířství nepříliš často zastoupenou linii hyperrealismu. 
Malíř často využívá možností průřezu fiktivními strukturami. “Jeho sondy do mikro a makrokosmu nás zavádějí 
pod povrch věcí, k biologickým procesům i na počátek racionálních úvah o geometrii prostoru a času. Vrhají nás 
doprostřed sváru zrození a zániku hmoty, jež je zobrazením i podstatou rozumu i emocí,” přibližuje Titorovo dílo 
Beránek. 
 Navzdory řadě výstav, není Titorovo dílo na rodném Ostravsku dostatečně známo. Výstava potrvá do 
12. dubna. Vernisáž začne v 17 hodin. 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES – severní Morava a Slezsko 
 

Investor zažaloval své kritiky 
18.2.2008    Mladá fronta DNES    str. 1   Kraj Moravskoslezský 

    (baď)         

Ostravice - Investor, který plánuje v Ostravici výstavbu hotelu, parkoviště, bytových domů či kongresového 
centra, vyrazil do protiútoku proti iniciativám, které jej kritizují. Na členy občanského sdružení Ostravice zelená, 
které mimo jiné organizuje petici proti záměrům investora v obci, podal trestní oznámení, po biolozích z 
Ostravské univerzity požaduje omluvu. 
 “Nemáme už vyhnutí. Útoky jsou tak nenávistné a nespravedlivé, že jim nelze už jen přihlížet. Píší se o 
nás nepravdy, vyvolává se hysterie v obci, vyvíjí se nepřípustný nátlak na státní orgány i na zastupitele. Tomu 
nelze dlouhodobě čelit,” uvedla manažerka projektů na Ostravici Alexandra Byrtusová. 
 
Odpor proti hřišti Proti projektům investora, který zatím v Ostravici postavil velké golfové hřiště a staví k němu 
zázemí, protestuje sdružení Ostravice zelená a také kolektiv pracovníků Katedry biologie a ekologie 
Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. 
“Jde o projekty, znehodnocující území po stránce ekologické a krajinářské, vedoucí ke ztrátám nejcennějších 
hodnot, jimiž podhůří Beskyd disponuje,” říká Bohumír Lojkásek z katedry biologie a ekologie Přírodovědecké 
fakulty Ostravské univerzity. 
 Způsob rozvoje Ostravice, tak jak jej naplánoval investor, kritizuje v petici, kterou dosud podepsalo 
bezmála čtrnáct set lidí, kritizuje rovněž sdružení Ostravice zelená. 
 “Takový způsob rozvoje obce je nutné zastavit,” říká Jiří Krpeš ze sdružení Ostravice zelená. 
 
(Viz Investor... str. D3) 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severní Morava a Slezsko 
 

Investor: Hájíme naše práva 
18.2.2008    Mladá fronta DNES    str. 3   Kraj Moravskoslezský 

    JAROSLAV BAĎURA         

INVESTICE V OSTRAVICI Investor, který plánuje v Ostravici rozsáhlou výstavbu, podal trestní oznámení na 
členy místního občanského sdružení, po biolozích z Ostravské univerzity požaduje omluvu. 
 
Ostravice - Organizátory petice proti projektům nové výstavby v Ostravici bude vyšetřovat policie. 
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 Sdružení Ostravice zelená totiž zažaloval investor, který v Ostravici plánuje po golfovém hřišti postavit 
také například bytové domy, hotel či nové centrum obce. 
 Žaloba hrozí i kolektivu biologů z Ostravské univerzity, kteří proti projektům také protestují. 
 
Omluvte se, nebo se budeme bránit u soudu Jedním z kroků investora je podnět o vyšetření podezření z 
trestného činu poškozování cizích práv a pomluvy na organizátory petice. 
 “Ta obsahuje řadu nepravdivých a zavádějících tvrzení, a to s cílem ovlivnit státní úřady při rozhodování 
o územních řízeních, což je zcela nepřípustné,” uvedla projektová manažerka Alexandra Byrtusová. 
 “Zástupci investora se obrátili s žádostí o omluvu na pracovníky Ostravské univerzity, 
Přírodovědecké fakulty, kteří se ke kampani proti projektům přidali.” 
 Pokud se biologové neomluví, investor se hodlá obrátit na soud s žalobou na ochranu dobré pověsti 
právnických osob a ochranu osobnosti. “My postupujeme dle zákona, proti nám se přesto vede kampaň, jejíž 
důvod je nám velkou neznámou. Cítíme se výrazně poškozeni, a proto jsme se po opakovaném trpělivém 
vysvětlování projektů a jejich podob rozhodli začít se bránit.” Člen sdružení Ostravice zelená Jiří Krpeš uvedl, že 
nechápe důvody žaloby. “Nevím, co konkrétně nám investor vytýká, podle mého názoru prostě svým kritikům 
vyhrožuje,” řekl Jiří Krpeš. 
Některé kroky investora v Ostravici vyšetřuje Česká inspekce životního prostředí. 
 “Dílčí kontroly dále probíhají, zatím nelze říci, kdy oznámíme výsledky šetření,” řekl pracovník ostravské 
pobočky inspekce Petr Szymonik. Členům Ostravice zelené i biologům z Ostravské univerzity vadí zejména to, 
že investor podle nich již nyní, před výstavbou, nenávratně poškodil ostravickou přírodu a zahubil řadu 
živočichů. 
To ale zástupci investora odmítají. “Investoři připravují v nejbližších dnech další v řadě prezentací projektů pro 
veřejnost. Chceme dát šanci, aby se seznámili s pravdivou podobou, ne tou, která je jim podsouvána 
agresivními aktivisty.” 
 
Foto popis| V OSTRAVICI. Manažerka projektu golfového hřiště v Ostravici Alexandra Byrtusová. 
Foto autor| FOTO: MAFA - ALEXANDR SATINSKÝ 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severní Morava a Slezsko 
 

Jařab bude hostem Ostravské univerzity 
18.2.2008    Mladá fronta DNES    str. 5   Kultura - kraj Moravskoslezský 

    (mao)    Ostravská univerzita Ostrava     

PŘEDNÁŠKA 
 
Setkání s mimořádnou osobností české kultury Josefem Jařabem nabídne zítra ve dvě hodiny odpoledne 
Ostravská univerzita. Ve zdejší aule zazní přednáška na téma Mezi realitou a fikcí. Moderovaná diskuse s 
Josefem Jařabem se poté uskuteční v ostravském klubu Fiducia na Mlýnské ulici od 17.00 hodin. Josef Jařab je 
český anglista, literární historik a teoretik, překladatel a také bývalý politik - senátor. Jařab je autorem, 
spoluautorem nebo editorem více než třiceti knih, sbírek esejů a antologií. 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severní Morava a Slezsko 
 

Koncert spojí Ostravany 
18.2.2008    Mladá fronta DNES    str. 5   Kultura - kraj Moravskoslezský 

    MARTIN JIROUŠEK    Ostravská univerzita Ostrava     

Filharmonie zve na večer ve znamení ostravských umělců Elišky Novotné a Igora Františáka 
 
Ostrava - Dva komorní koncerty abonentní řady, které zazní na programu Janáčkovy filharmonie v Ostravě jako 
poslední v tomto měsíci, budou charakteristické svým vztahem interpretů k Ostravě. 
 Kromě světoznámého komorního souboru Janáčkovy filharmonie, Kubínova kvarteta, to budou také dva 
další sólisté. Ke klavíru usedne Eliška Novotná a na klarinet bude hrát Igor Františák. 
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 “Tito interpreti mají společného daleko více než jen tento koncert. Oba zahájili svou dráhu studiem na 
Ostravské konzervatoři a oba dnes také pedagogicky působí na Fakultě umění Ostravské univerzity. Novotná 
a Františák se navzájem znají také z působení v souboru Ensemble Moravia, se kterým natočili sérii komorních 
skladeb Bohuslava Martinů,” uvádí tisková mluvčí filharmonie Jana Knížátková. 
 Oba interpreti mají za sebou důležité zahraniční stáže. Novotná své umění pilovala ve švýcarském 
Lucernu, Františák se zdokonaloval na mistrovských kurzech ve Francii a také ve Švýcarsku. Každý z nich má 
na svém kontě také několik ocenění z interpretačních soutěží u nás i v zahraničí. Komorní koncert zahájí 
Klarinetový kvintet B Antonína Rejchy. Tento profesor pařížské konzervatoře měl řadu zajímavých žáků, patřili k 
nim světoznámí skladatelé jako Liszt, Franck, Gounod, Flotow a další. Následovat bude Nedokončený Griegův 
Smyčcový kvartet F dur. Koncert završí Klavírní kvintet G moll Josefa Suka, věnovaný Johannesu Brahmsovi, 
který provedlo České kvarteto poprvé 7. listopadu 1893 (Sukovi bylo tenkrát 19 let!). V nové verzi provedlo 
kvintet 27. října 1915 opět České kvarteto s pianistou Romanem Veselým. Při ostravském uvedení usedne ke 
klavíru Eliška Novotná. Koncert se uskuteční ve Společenském sále Domu kultury města Ostravy příští pondělí 
v 19 hodin. 
 
Velký symfonický cyklus Poslední dva dny měsíce února budou pak patřit sedmému koncertu Velkého 
symfonického cyklu Janáčkovy filharmonie. Šéfdirigent Theodore Kuchar, který se jako jediný vymyká ryze 
“ostravskému” obsazení zmíněných koncertů, vybral do programu Berliozova Korzára, dále skladby Hindemitha 
a Petra Iljiče Čajkovského. 
 “Přestože se to nezdá, mezi komorním koncertem a následným koncertem Velkého symfonického cyklu 
existuje zajímavá souvislost. Novoromantik Hector Berlioz, z jehož tvorby zazní jedna z jeho programových 
předeher, studoval v Paříži skladbu kromě jiného i u Antonína Rejchy,” dodává Jana Knížátková. Ostravští 
filharmonikové poté pod taktovkou svého energického šéfdirigenta zahrají působivé Metamorfózy, které Paul 
Hindemith komponoval na témata svého dávného předchůdce - kolegy Carla Marii von Webera. Závěr večera 
bude pak patřit Čajkovského Symfonii Manfred z roku 1885. Vstupenky na koncerty je možno zakoupit v 
pokladně Domu kultury města Ostravy a Ostravském informačním centru. 
 
Foto popis| THEODORE KUCHAR. Šéfdirigent Janáčkovy filharmonie uvede například Berliozova Korzára. 
Foto autor| FOTO: MAFA - ALEXANDR SATINSKÝ 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severní Morava a Slezsko 
 
 
15.2.2008 

O nemocnici už se bojí i odbory 
15.2.2008    Mladá fronta DNES    str. 1   Kraj Moravskoslezský 

    IVANA LESKOVÁ         

Ostrava - K některým politikům z regionu a představitelům Ostravské univerzity, kteří už měsíce bubnují na 
poplach kvůli nejasné budoucnosti Fakultní nemocnice v Ostravě, se nyní přidali také odboráři. 
 “Nesouhlasíme s připravovanou transformací fakultních nemocnic na akciové společnosti. A nelíbí se 
nám ani to, že pokud vznikne síť univerzitních nemocnic, tak ostravská mezi nimi být nemá,” uvedla 
místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková, která se včera zúčastnila 
jednání odborů v Ostravě. 
Ostravští odboráři podpořili společné protestní prohlášení čtyř odborových svazů zaměstnanců ve zdravotnictví 
a také Svazu pacientů, které končí emotivní výzvou: Zabraňte velké zdravotnické loupeži. 
 “Chceme zabránit tomu, aby parlamentem prošly zdravotnické zákony předkládané ministrem Tomášem 
Julínkem. Vyplývá z nich totiž, že vláda chce postupně privatizovat celé zdravotnictví, což je riskantní 
experiment, který nemá obdobu nikde v Evropě a hazarduje se zdravím obyvatel naší země,” vysvětluje 
Žitníková s tím, že prohlášení je určené především vládě, ale také dalším politikům a veřejnosti. 
 “Bojíme se, že pokud se z ostravské fakultní nemocnice stane akciová společnost, zhorší se dostupnost 
zdravotní péče, která je už teď například na Vítkovsku problematická,” říká předsedkyně krajské rady 
Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Vladimíra Bučková. “Stává se, že sanitky jezdí s pacienty z 
Vítkovska do nemocnic v okolí, ale nikde je nepřijmou, protože nemají volné lůžko. Vím o ženě, která se kvůli 
tomu nedožila rána,” líčí. 
Pokračování na str. C2 O budoucnost nemocnice v Ostravě se bojí i odbory 
 
Pokračování ze str. C1 
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 Místopředsedkyně krajské rady zdravotnických odborů, která pracuje ve fakultní nemocnici Dagmar 
Valová má strach, že pokud se zdravotnické zařízení nestane univerzitní nemocnicí a změní se v akciovou 
společnost, je to první krok k jejímu následnému rozprodeji. 
 “Zákon z roku 1991, podle kterého chce vláda nemocnice transformovat, to umožňuje. Ale i kdyby byl 
akcionářem stát, obchodní společnost nemá ze zákona nárok na dotace,” říká Valová. “Nemocnice by pak 
musela vytvářet zisk, přičemž řada pracovišť, například traumatologie či popáleninové oddělení, si na sebe 
nevydělá. Nikdo z nás v této chvíli neví, zda by to neznamenalo útlum některých činností,” uvažuje. 
 Toho se ale rozhodně nebojí ředitel fakultní nemocnice Svatopluk Němeček. A také ministerstvo 
zdravotnictví opakovaně ujistilo, že takové obavy jsou zcela zbytečné. 
“I když nemocnice nebude univerzitní, nic zásadního se tím nezmění. Garantuji, že nemocnice zůstane nadále 
špičkovým nadregionálním pracovištěm, které poskytuje specializovanou péči, dál bude spolupracovat s 
vysokými školami a rozvíjet se. Nepřijde ani o peníze. V příštích třech letech dokonce počítáme s tak vysokými 
investicemi do ostravské fakultní nemocnice, jaké tam za posledních deset let určitě nešly,” líčil například první 
náměstek ministra zdravotnictví Marek Šnajdr při nedávné návštěvě Ostravy. 
 O budoucnosti fakultní nemocnice tu diskutoval s místními politiky a představiteli Ostravské univerzity, 
kteří proti chystané transformaci fakultních nemocnic také hlasitě protestují. “Argumenty ministerstva nás 
nepřesvědčily,” netají rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř. 
 Ani odbory netají, že slibům ministerstva příliš nevěří. “Spoléhat se na ně nechceme,” říká Valová. 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES – severní Morava a Slezsko 
 
 
 
13.2.2008 

Moravskoslezský kraj dnes ocenil nejlepší studenty a mladé vědce 
13.2.2008    ČRo - Ostrava    str. 5   17:00 Události regionu 

             

 
Jiří VESELÝ, moderátor 
-------------------- 
Moravskoslezský kraj dnes ocenil nejlepší studenty a mladé vědce. Jde o projekty, na které dostali před časem 
dotaci a své plány úspěšně dokončili. z předávání cen se před chvílí vrátil Martin Knitl. 
 
Martin KNITL, redaktor 
-------------------- 
Členové odborné poroty mně potvrdili, že měli ve srovnání s loňským rokem mnohem těžší úkol. Hodnocené 
vědecké projekty byly velmi obtížné a také velmi dobré. I když teď možná nebudete rozumět všem slovům, jisté 
je, že mladí šikovní lidé se v našem kraji ozývají stále hlasitěji. Třeba Vít Křivý z Vysoké školy báňské-Technické 
univerzity v Ostravě. Pracoval na tom, jak co nejlépe zjišťovat bezpečnost a spolehlivost ocelových konstrukcí 
ve stavebnictví. 
 
Vít KŘIVÝ, Vysoká škola báňská-Technická univerzita v Ostravě 
-------------------- 
Například konstrukce, které podléhají korozi, je třeba vyhodnotit, zda můžou i vlastně v budoucím provozu plnit 
vlastně funkce, které na ty konstrukce klademe. 
 
Martin KNITL, redaktor 
-------------------- 
Anebo Martin Navrátil z Ostravské univerzity. Ten sledoval zvláštní věc, odraz záření, které dopadá na jehlice 
stromů v lese. 
 
Martin NAVRÁTIL, Ostravská univerzita 
-------------------- 
Se můžeme dostat až k takzvanému dálkovému průzkumu Země, anglicky remote sensing, kdy můžeme 
některé vybrané fyziologické charakteristicky místo toho, abychom je zjišťovali nějakou řekněme mokrou 
chemickou cestou, tak je můžeme zjišťovat například z letadla nebo ze satelitu. 
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Martin KNITL, redaktor 
-------------------- 
A ještě jeden oceněný student František Karlický. Věnuje se kvantové fyzice s nádechem chemie. 
 
František KARLICKÝ, oceněný student 
-------------------- 
Souvisí třeba s bouřlivě rozvíjející se oblastí nanotechnologií. Rozhodně budu chtít pokračovat ve spolupráci s 
univerzitou v Toulouse. 
 
Martin KNITL, redaktor 
-------------------- 
Spolupráci s univerzitami v zahraničí plánují vesměs všichni ocenění studenti a mladí vědci z Ostravska. Zda 
svůj domovský region jednou neopustí úplně, o tom zatím uvažuje málokdo. 
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