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Ostravská univerzita Ostrava

26. 2. 2008

V Domě umění se otevřou nové výstavy
26.2.2008    Týdeník Opavský a Hlučínský Region    str. 18   Zajímavosti

        

OPAVA - Výstavy v Domě umění začínají téměř vždy v úterý. Nejinak tomu bude u těch nových, které se otevírají 
právě dnes, a to vernisážemi v sedmnáct hodin. Připraveny jsou fotografie, digitální tisk a třetí výstava vzdá hold 

Lajosi Kassákovi. Všechny expozice potrvají do konce března.

Hommage  Kassák.  Tak  zní  výstava,  na  které  se  podílelo  třicet  tři  autorů.  Kolektivní  výstava  slovenských, 
maďarských a českých umělců vzdává hold zakladateli  meziválečné avantgardy Lajosi  Kassákovi.  Mezi  autory 
najdeme  například  Kurta  Gebauera,  Eduarda  Ovčáčka  nebo  Vladimíra  Preclíka.  K  výstavě  promluví  ředitel 
Slovenského institutu v Praze Igor Otčenáš a Juraj Meliš z Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, který je 
zároveň  zástupce  Kassákova  muzea  v  Budapešti.  Výstava  je  uspořádána  k  významnému  výročí  velkého 
Středoevropana -  spisovatele,  výtvarníka  a  organizátora  kulturního života,  Lajosa Kassáka,  od jehož narození 
uplynulo  120  a  od  úmrtí  40  let.  Snahou  organizátorů  je  poukázat  na  nadčasovou  kvalitu  jeho  moderního 
uměleckého  odkazu.  Formou  výstav  špičkových  výtvarných  umělců  z  Česka,  Slovenska  a  Maďarska  hodlají 
organizátoři aktualizovat Kassákův odkaz veřejnosti. Premiéra této výstavy se uskutečnila v Budapešti v Kassákově 
muzeu v červenci loňského roku. Následně pak proběhla repríza v Bratislavě v Galérii Z. Další reprízou je právě ta 
dnešní výstava v opavském Domě umění.

Další  výstava,  která  bude dnes  zahájena,  představí  také  skupinu  autorů.  Nese  název  Faktory  - 
workshop digitálního tisku.  S Domem umění  na výstavě  spolupracovala  také Fakulta umění  Ostravské 
univerzity. Úvodní slovo pronesou Zbyněk Janáček, Marek Sibinský a Eduard Ovčáček.

Sérii  nových  výstav  uzavírá  již  tradiční  přehlídka  Institutu  tvůrčí  fotografie.  V  Kabinetu  fotografie  se 
tentokrát představí Čtyři polští absolventi institutu.

Foto popis| Tři nové výstavy budou dnes uvedeny v Domě umění.
Foto autor| foto: ARCHIV

25.2.2008

Nové obory na pedagogické fakultě v Ostravě
25.2.2008    finance.cz    str. 0   

    VysokéŠkoly.cz        

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě vyhlásila  pro  akademický  rok  2008/2009  dodatečné 
přijímací řízení do následujících studijních oborů:1. tříleté bakalářské studium v kombinované formě studia (studijní 
program Specializace v pedagogice) v těchto kombinacích:   Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Občanská 
výchova se  zaměřením na  vzdělávání    Český  jazyk  se  zaměřením  na  vzdělávání  -  Křesťanská  výchova se 
zaměřením na vzdělávání   Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání - Křesťanská výchova se zaměřením 
na vzdělávání  Pozn.: tyto obory budou otevřeny jen pro skupinu nejméně deseti přijatých uchazečů. V opačném 
případě budou uchazečům vráceny poplatky za přijímací  řízení v plné výši.   2.  dvouleté navazující  studium v 
kombinované  formě  studia  (studijní  program Učitelství  pro  základní  školy)  v  těchto  kombinacích:    Učitelství 
českého jazyka pro 2. st. ZŠ - Učitelství občanské výchovy pro 2. st. ZŠ   Učitelství českého jazyka pro 2. st. ZŠ -  
Učitelství křesťanské výchovy pro 2. st. ZŠ   Učitelství občanské výchovy pro 2. st. ZŠ - Učitelství křesťanské 
výchovy pro 2. st. ZŠ  Pozn.: tyto obory budou otevřeny jen pro skupinu nejméně deseti přijatých uchazečů. V 
opačném případě budou uchazečům vráceny poplatky za přijímací řízení v plné výši.  3. tříleté bakalářské studium 
v prezenční formě studia (studijní program Filologie):   Bohemistika v praxi se zaměřením na jazykovou a literární 
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komunikaci s dětmi   Bohemistika v praxi se zaměřením na multikulturní vztahy v regionu 4. dvouleté navazující 
studium  v  prezenční  i  kombinované  formě  studia  (studijní  program  Speciální  pedagogika):    Speciální 
pedagogikaElektronické přihlášky ke studiu budou přijímány do 29. 2. 2008. Bližší informace o přijímacím řízení na 
této fakultě naleznete zde. Materiál byl převzat ze zpravodajského a informačního serveru VYSOKESKOLY.CZ.

URL| http://www.finance.cz/zpravy/finance/152790/

Skvělá praxe na ZŠ Těrlicko
25.2.2008    Havířovský deník    str. 8   Čtenář - reportér/Čtenáři - sobě

    Šárka Lamaczová        

Studuji třetím rokem Ostravskou univerzitu, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. V letním semestru tohoto ročníku 
absolvujeme 10 dní praxe na námi zvolené základní škole. Vybrala jsem si tu v Těrlicku (protože jsem tam sama 
chodila, mám na ni dobré vzpomínky, znám zde většinu zaměstnanců a některé žáky) a absolvovala svou praxi v 
termínu od 4. do 15. února....

Bez  jakéhokoli  přetvařování  musím  říct,  že  tyto  dva  týdny  se  mi  strašně  líbily,  zažila  jsem  spoustu 
zajímavých akcí, seznámila jsem se s bezvadnými žáky a nabrala nové zkušenosti (bylo to v podstatě mé první 
souvislé působení na základní škole). Pod vedením mě měla učitelka Magdaléna Waszková, které bych chtěla za 
celé dva týdny poděkovat a také paní ředitelce Renátě Dudové, že mi praxi na škole umožnila. Paní Waszková se 
snažila navodit přátelskou atmosféru, předvedla mi zajímavé hodiny, umožnila mi opravovat sešity, domácí úkoly 
(má první zkušenost s opravováním), nechala mě odučit i nějaké hodiny. Byla jednoduše vstřícná a ochotná. Mohla 
jsem se  také  zúčastnit  zápisu  prvňáčků,  návštěvy planetária  v  Ostravě,  školního  karnevalu,  recitační  soutěže 
“Básnické jiskření” a navštívit školní družinu. Byly to prostě dva pěkné týdny nabité zajímavými akcemi. Děkuji 
všem, kteří mi umožnili praxi absolvovat a kteří se na ní jakýmkoli způsobem podíleli. Děkuji taky “svým” žákům 
(třetí třída), kteří mě mezi sebe přijali a které jsem mohla učit.

Region| Severní Morava
Publikováno| Havířovský deník; Čtenář - reportér/Čtenáři - sobě; 08
Publikováno| Karvinský deník; Čtenář - reportér/Čtenáři - sobě; 08 - 5
ID| 90932ecf-c6fb-4dea-b5ab-4b06f8ae216c

Dům vzdá hold avantgardě
25.2.2008    Mladá fronta DNES    str. 5   Kultura - kraj Moravskoslezský

    MARTIN JIROUŠEK    

Odkaz maďarského modernisty Lajose Kassáka připomenou desítky významných výtvarníků

Opava - Hommage á Kassák (čili Pocta Kassákovi), tak se jmenuje rozsáhlá výstava několika desítek výtvarníků, 
která bude od zítřka k vidění v Domě umění v Opavě.

Lajos Kassák,  vůdčí  duch maďarské avantgardy,  básník,  malíř  a příležitostný překladatel  a teoretik,  je 
symbolem kulturního života.

“V roce 2007 jsme si  připomněli  významné výročí  velkého Středoevropana -  spisovatele,  výtvarníka  a 
organizátora  kulturního  života  Lajose  Kassáka,  od  jehož  narození  uplynulo  120  a  od  úmrtí  40  roků.  Snahou 
organizátorů je poukázat na nadčasovou kvalitu jeho moderního uměleckého odkazu,” uvádí za kurátory výstavy 
ředitel Domu umění Martin Klimeš.

Právě formou výstav špičkových výtvarných umělců z Česka, Slovenska a Maďarska hodlají organizátoři 
aktualizovat Kassákův odkaz veřejnosti. První velká příležitost, kdy připomínali Kassákův odkaz, se udála již v roce 
1987 v rámci stého výročí jeho narození, ale tehdy byla výstava poznamenána politickými tlaky. Pořadatelé proto 
doufají, že právě nyní bude výstavu provázet potřebné přátelské vnímání a kolegiální atmosféra. Premiéra této 
výstavy  se  loni  v  létě  uskutečnila  v  Budapešti  v  Kassákově  muzeu  pod  kurátorským dohledem jeho  ředitele 
Caplára, který se bohužel nedožil jejího otevření. Kassákovo umělecké dílo je přitom k vidění právě tam, v bývalém 
zámku rodiny Zichyů.

Dům umění rovněž otevře i dvě menší výstavy Repríza rozsáhlé výstavy se konala na podzim v Bratislavě v Galérii  
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Z.  Do třetice se Kassákův odkaz dostává k  veřejnosti  právě díky opavskému Domu umění.  Svými díly  se na 
výstavě představili přední umělci ze Slovenska, Maďarska i Česka. Z českých autorů je na ní například zastoupen 
ostravský výtvarník Eduard Ovčáček, který bude na slavnostní vernisáži také osobně přítomen. Z dalších umělců to 
jsou například Kurt Gebauer, Josef Hampl, Věra Janoušková, Stanislav Kolíbal, Vladimír Preclík, Rudolf Sikora 
nebo Stanislav Zippe. K výstavě, která bude zahájena v 17 hodin, promluví ředitel Slovenského institutu v Praze 
Igor Otčenáš, sochař Juraj Meliš z Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě a zástupce Kassákova muzea v 
Budapešti.

Jak bývá zvykem, v Domě umění budou v rámci této největší výstavy současně otevřeny ještě dvě 
menší. Ve spolupráci s Fakultou umění Ostravské univerzity se na veřejnost dostanou práce Factory, tedy 
výsledky studentských snažení  v rámci  digitálního tisku. Jako další  vernisáž  je  poté  avizována kolektivní 
fotografická výstava čtyř polských absolventů Institutu tvůrčí fotografie v Opavě.

Všechny výstavy v Domě umění budou k vidění do 30. března.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severní Morava a Slezsko

Téma Smrti spojilo umění s vědou
25.2.2008    Mladá fronta DNES    str. 5   Kultura - kraj Moravskoslezský

    MARTIN JIROUŠEK       

Kulturní reflexy

Je běžnou součástí života, přesto jí nevěnujeme tolik pozornosti, kolik by si zasluhovala: smrt.
Dnes už není tabu jako za komunismu, ale pořád má své nedořečené kapitoly. Některé z nich se minulou středu a 
čtvrtek v Ostravě rozhodla připomenout dvoudenní akce Dokud nás Smrt nespojí v režii sdružení Theatr ludem.

Pohybové divadlo, výstavy fotografií a především tři tématické besedy s odborníky, to vše nabídl skromný 
dvoudenní program vycházející z netradičního spojení umění a vědy. Hosty diskusí v Divadle loutek, na Ostravské 
univerzitě nebo v antikvariátu Fiducia byli především uznávaní odborníci jako třeba psycholog Milan Hrabánek z 
centra Holos v Opavě, Marta Munzarová, vedoucí Ústavu pro lékařskou etiku Brno, filozof a teolog Vladimír Šiler z 
Ostravské univerzity,  kteří  zasvěceně  dokázali  mladé  publikum  vtáhnout  do  problematiky  sebevraždy  nebo 
euthanasie. Nebýt nejasností  kolem definice pojmů nebo občasné radikalizace názorů na věc, vcelku se dařilo 
připravit  odrazový  můstek  k  hlubšímu  zamyšlení.  Zaujala  třeba  “kosmetika  smrti”  nebo  holotropní  dýchání  a 
prenatální stavy.

Zaslouženou  pozornost  na  sebe  strhla  výstava  fotografií  sociologa  Rudolfa  Šmída.  Kromě  sugestivní 
vernisáže  s  černohumorným  občerstvením ala  masové  hrobečky  (pomazánka  a  dřevěné  křížečky)  především 
objevným zachycením české krajiny s řadou zapomenutých strašáků v polích. (K vidění je až do března v Divadle 
loutek.) Černohumornou poetiku k smrti úspěšně propašoval netypický průvodce večera - loutka lišáka. Liška, nebo 
také Eliška, již svým vzhledem částečné vycpaniny a dřevěné loutky, úspěšně bavila a přímo tématicky lákala na 
spor života se smrtí  a také imaginace s realitou.  Kategorii  umění nejlépe zastupovaly dvě divadelní  miniatury, 
pohybově taneční příspěvky Theatra ludem Úzkosti a ExitOfUs pražského DOT504. Režisérka Hana Galetková ve 
fantazii dospívající dívky, jakési symbolické Alenky freudovsky závislé na otci, otevřela citlivý ženský pohled na 
otázku sebevraždy, kdežto Tomáš Volkmer vrhl diváka do drsné, mužské sebevraždy zastřelením. Přesto téma 
těchto aspektů smrti festival nevyčerpal, ovšem zajímavě je poodhalil.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko

Nové studijní obory
25.2.2008    Zdravotnické noviny    str. 11   Aktuality

    (red)        

Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity získala další  akreditaci  pro navazující  magisterské studium 
oboru ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech, jehož garantem a realizátorem je Ústav ošetřovatelství a 
porodní asistence.
V  rámci  prezenčního  studia  budou  sestry  připravovány  ve  dvou  zaměřeních:  Pediatrické  ošetřovatelství  a 
Geriatrické  ošetřovatelství.  Absolventi  tohoto  magisterského  oboru  současně  získají  podle  svého  odborného 
zaměření specializace v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii (dětská sestra) a Ošetřovatelská péče o pacienty v 
gerontologii.  Tento  magisterský  obor  je  určen  pouze  absolventům  bakalářského  oboru  Všeobecná  sestra  s 
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registrací.
“K tomuto kroku nás vedly demografické změny ve společnosti,  která rychle stárne, a s tím spojené nároky na 
ošetřovatelskou péči.  Dále bylo zákonem č.  96/2004 Sb. ukončeno vzdělávání dětských sester  na středních a 
vyšších odborných školách, což vedlo k jejich současnému nedostatku. Navazující magisterské studium, které trvá 
2 roky v prezenční formě, bude zahájeno v září roku 2008,” říká k tomu docentka Darja Jarošová, vedoucí Ústavu 
ošetřovatelství a porodní asistence ZSF OU.
Od  ledna  letošního  roku  fakulta  současně  realizuje  specializační  vzdělávání  v  oboru  Dětská  sestra,  jehož 
absolventi získají diplom o specializaci pro Ošetřovatelskou péči v pediatrii. Toto specializační studium je určeno 
registrovaným sestrám. Na území města Ostravy bylo ministerstvem zdravotnictví akreditováno šest odborných 
pracovišť, kde bude v rámci studia realizována povinná klinická praxe studentů.

Odboráře Julínek neuklidnil
25.2.2008    Zdravotnické noviny    str. 1   Titulní strana

    Adéla Čabanová        

OSTRAVA První česká fakultní nemocnice, která získala akreditaci kvality, má prý podporu ministerstva. Odboráři i 
opoziční politici však mají z plánů ministerstva obavy.

Ostravská fakultní nemocnice dobře hospodaří, je progresivně řízená, má kvalitní odborníky a my máme zájem, 
aby  se  nadále  dobře  rozvíjela.  S  tímto  sdělením  přijeli  minulý  týden  do  Fakultní  nemocnice  Ostrava  ministr 
zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS) a jeho náměstek Marek Šnajdr. Obavy místních odborářů však nerozptýlili, stále 
se k jeho plánům staví s nelibostí.
“Politici,  ruce pryč od ostravské fakultní  nemocnice,”  vyzval  ministr  s  tím,  že on v  nemocnici  nedělá  politická 
rozhodnutí,  ale  výkonná,  zatímco  opozice  a  odbory  šíří  fámy  a  bludy,  které  místní  zdravotníky  zbytečně 
znepokojují.
To důrazně odmítl  místopředseda poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek (ČSSD). Ten se obává, že fakultní 
nemocnice jako akciové společnosti budou mít problémy se získáváním financí z fondů Evropské unie i provozních 
dotací. “Zdravotníkům klesnou platy,” varuje dále ve shodě s odboráři. Mzdy v nemocnicích, které jsou obchodními 
společnostmi, a tedy se nemusí řídit tarifními tabulkami, jsou v průměru menší než v příspěvkových organizacích. 
Ostravská fakultní nemocnice letos dostane od ministerstva dotace na investice ve výši 700 milionů korun a podle 
informací ministerstva je také zařazena mezi priority ve strukturálních fondech Evropské unie. Zaorálek výši státní 
dotace zpochybnil, schválený rozpočet prý počítá jen se 165 miliony korun.
(pokračování na straně 2)

(pokračování ze strany 1)
Jak opozice, tak odboráři se také bojí, že transformace na akciovou společnost je jen prvním krokem k prodeji  
nemocnice.  Nevěří,  že  si  ji  ministerstvo  ponechá  pod  svou  správou.  “Prodat  bychom  mohli  i  příspěvkovou 
organizaci,” tvrdí ale ministr Julínek. Rozhodně prý ostravská fakultní nemocnice zůstane státní. “Ostravská fakultní 
nemocnice si nejen zachová své postavení, ale i posílí,” doplnil náměstek ministra Marek Šnajdr s tím, že konkrétní 
granty jsou již schváleny.

Spolupráce s lékařskými fakultami

Podle  místopředsedkyně Krajské rady OSZSP Moravskoslezského kraje  Dagmar  Valové,  která  pracuje  ve FN 
Ostrava, by zdejší nemocnice neměla být vyřazena ze sítě univerzitních nemocnic. Otázku, jak ostravskou fakultní 
nemocnici ovlivní zákon o univerzitních nemocnicích, považuje ministerstvo v tuto chvíli za irelevantní. Přitom tento 
zákon má obsahovat výčet univerzitních nemocnic a v nejbližších dnech se jeho návrhem má zabývat legislativní 
rada vlády. Již dříve ministerstvo avizovalo, že nemocnice, které nejsou spojeny s lékařskou fakultou, by neměly 
být univerzitními, a jejich status by měl být řešen jiným způsobem. “Je mi líto, že se v Ostravě nepodařilo zřídit 
lékařskou fakultu,” řekl ministr Julínek a připomněl, že debaty o jejím založení se vedly od 60. let.
Podle rektora Ostravské univerzity Jiřího Močkoře není lékařská fakulta nutná. “Dokud nezačala vznikat myšlenka 
na  tuto  transformaci,  byl  vztah  mezi  fakultní  nemocnicí  a  univerzitou  naprosto  jasný  a  odpovídal  zákonným 
normám,” řekl Močkoř v České televizi.
“Fakultní  nemocnice  v  Ostravě  nepotřebuje  lékařskou  fakultu,  aby  mohla  provádět  vědu a  výzkum,”  připouští 
Julínek. Řešením by podle něj mohlo být vytvoření úzké spolupráce FN Ostrava s jinými lékařskými fakultami, 
přičemž aktivity spojené se zdravotně sociální fakultou v Ostravě, která vychovává střední zdravotnický personál, 
by zůstaly zachovány. “Transformační kroky nebudou prováděny na úkor Ostravy ani jiných zařízení. Je to snaha 
řešit  problémy, které se kupí hlavně v Praze a Brně,”  uklidňoval  Julínek Ostraváky na debatě se zaměstnanci 
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nemocnice.

První akreditovaná FN

Ostravskou fakultní  nemocnici  označil  Julínek za neprogresivnější,  mimo jiné i  díky tomu, že získala akreditaci 
kvality. “Na získání tohoto prestižního certifikátu jsme pracovali zhruba dva roky,” řekl ředitel FN Ostrava Svatopluk 
Němeček. Již od roku 2000 nemocnice rozvíjela projekt řízené péče a bezpečnosti kvality, původně se zaměřila na 
certifikaci  systémem  ISO,  který  také  pro  některá  svá  oddělení  získala.  Během  působení  bývalého  ministra 
zdravotnictví Davida Ratha (ČSSD) nemocnice tyto snahy přerušila a ve druhém pololetí roku 2006 se rozhodla 
směřovat k akreditaci Spojené akreditační komise ČR.
Splnění  podmínek prověřil  v  Ostravě týdenní  audit  ve  druhé polovině listopadu,  slavnostní  předání  akreditace 
proběhlo minulý týden. “Chceme, aby akreditaci měly všechny fakultní nemocnice,” zopakoval při této příležitosti 
ministr Julínek. “Tato nemocnice má společný duch a táhne za jeden provaz, to se málokdy vidí a v takto velkých 
nemocnicích už skoro vůbec,” řekl o FN Ostrava Ivan Staněk ze Spojené akreditační komise ČR.

Drží se v kladných číslech

Poslední tři roky končilo hospodaření FN Ostrava v kladných číslech, v roce 2007 dosáhl hospodářský výsledek 
56,5 milionu korun. Loni získala nemocnice na investice dotaci 250 milionů, letos to bude téměř 750 milionů korun. 
Většina půjde na rekonstrukce onkologického pavilonu a infekčního pavilonu. Přitom platy zdravotníků zde jsou 
údajně nejvyšší v regionu, lékaři berou v průměru 52 700 korun měsíčně a s nedostatkem personálu se zde na 
rozdíl od jiných nemocnic zatím nepotýkají. Ostravská fakultní nemocnice by měla vybudovat neuroonkologické 
centrum a být  druhým pracovištěm v republice,  které  bude provozovat  cyber  knife.  V plánu je  také vytvoření 
hematologického centra a posílení výzkumu.

Foto popis| Marek Šnajdr, Tomáš Julínek a Svatopluk Němeček na tiskové konferenci v Ostravě.
Foto autor| Foto: Jaroslav Zedník

Foto popis| FN Ostrava.
Foto autor| Foto: archiv ZDN
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Silvie KLEKOVÁ, moderátorka
--------------------
Začíná Týden v regionech, pěkné odpoledne. Dnes výjimečně na jedno jediné téma, plány na převratné změny v 
českém zdravotnictví. Jak se ukazuje, poplatky byly jen malou předehrou. Co by mělo následovat? Z fakultních 
nemocnic mají vzniknout akciové společnosti  a vůbec největší novinky čekají zdravotní pojišťovny. Ministr chce 
změnit jejich povinnosti i pravomoci a také je privatizovat. Pojišťovny podle něj nemají zákonem danou povinnost 
zajistit klientovi zdravotní péči a pojištěnci nemají podle něj téměř žádné možnosti jak se domoci svých práv. Ministr 
chystá celkem sedm nových zákonů,  pro některé kroky ale zákon nepotřebuje.  Každopádně pokud by změny 
prosadil, byly by největší od počátku devadesátých let.
A Tomáš Julínek, ministr zdravotnictví, v ostravském studiu České televize. Hezký den.

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/
--------------------
Dobrý den.

Silvie KLEKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane ministře, jak bude české zdravotnictví vypadat za rok o tomto čase, řekněme v únoru 2009?
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Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/
--------------------
Chci ujistit diváky, že především, a především pacienty, že vše je směřováno pro to, aby se situace v českém 
zdravotnictví  zlepšila,  aby  kritizované  neduhy  českého  zdravotnictví,  přístup  lékařů  k  pacientům,  chování 
zdravotních pojišťoven aby se prostě změnilo a taky aby peníze, které máme ve zdravotnictví, aby s nimi bylo 
nakládáno daleko, daleko lépe než doposud. My máme upraveno prostředí právní ve zdravotnictví zákonem z roku 
šedesát šest, takže se něco stát musí. A máme taky úkol dokončit zdravotní pojištění tak, aby opravdu zdravotní 
pojišťovny a zdravotní pojištění fungovalo pro pacienty a občany. Protože se budete divit, ale zdravotní pojišťovny 
podle dnešních zákonů nemají ani uloženou zákonem povinnost postarat se o nasmlouvání, lépe řečeno o zajištění 
zdravotní péče pro své pojištěnce. Není v zákoně napsána tato povinnost, což považuju za velmi, velmi alarmující.

Silvie KLEKOVÁ, moderátorka
--------------------
Kdybyste měl  říct  člověku,  který je běžným konzumentem zdravotní  péče,  nemá žádné kontakty,  netuší  nic o 
systému financování, jenom takové ty základní věci, kdybyste mu měl říct velmi stručně, co se změní, co je vaším 
hlavním cílem?

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/
--------------------
Je  potřeba  především  vrátit  občanům určitou  jistotu  a  zastání  v  systému.  Oni  dnes  chodí  do  zdravotnických 
zařízení s určitým strachem a nejen s tím přirozeným z toho, co jim je, ale i s takovým, kdo tam bude za lékaře,  
bude ta péče kvalitní, budu tam připlácet, jak se o mě postarají. Často se dozví, že třeba do toho zdravotnického 
zařízení nepatří nebo že na to nemá nárok nebo že má doplácet tolik. Od jiné nemocnice se dozví dokonce, že je to 
jiná částka. A tak se stává, že pacient na jednom konci republiky a pacient na druhém konci republiky té stejné 
pojišťovny dostává úplně rozdílnou péči.  To znamená, my potřebujeme, aby byla jasně nadefinovaná ta jistota 
bezplatné péče, která vyplývá z ústavy. A to musíme udělat novým zákonem, který jasně stanoví náš zákonný 
nárok, na co máme nárok z toho veřejného zdravotního pojištění. My v těch nových zákonech upravujeme přibližně 
totéž, co ... na co jsou zvyklí občané dnes. A to, co je důležité, tak my tam přidáváme ještě některé další jistoty 
především týkající se dostupnosti zdravotní péče. To znamená, v tom zákoně bude napsáno, dokdy, v jakém čase, 
do  jaké  vzdálenosti  musí  být  například  praktický  lékař  nebo  určitý  specialista,  dokdy  nejpozději  musí  dostat 
možnost být operováni na plánované výkony, to znamená, jsou tam garantované čekací doby, které budou na 
Internetu, které budou sledovatelné. To jsou takové ty nejjednodušší, ale velmi důležité věci, které pro občana se 
změní. Zároveň vytváříme u zdravotních ... změnou zdravotních pojišťoven toho zastánce. Protože vy se v tom 
systému ocitáte sám. Podle loňského průzkumu jenom pět procent lidí by se obrátilo na svou zdravotní pojišťovnu, 
když se dozví ve zdravotnickém zařízení, že tam nepatří a že tam nemůže být léčen, jinak všichni ostatní jsou 
ochotni bloudit. To je alarmující, protože my máme ... tady si platíme zdravotní pojištění a chceme, aby se nás 
někdo zastal.

Silvie KLEKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak  vy  cítíte  samozřejmě,  že  z  některých  stran  ty  reakce  jsou  bouřlivé,  jsou  negativní.  My  se  k  tomu  ještě 
dostaneme a teď pojďme k jednomu z těch kroků, které se týkají přímo i regionů, a to je transformace fakultní 
nemocnic, konkrétně ostravské fakultní nemocnice.
Kolem ostravské fakultky je rušno už dlouho, není totiž navázaná na lékařskou, ale sociálně-zdravotní fakultu a 
nemůže se stát univerzitní nemocnicí, určitě se ale má stát akciovou společností a to budí místy obavy.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR /ČSSD/
--------------------
Přechod na akciové společnosti bude jednoznačně znamenat, že se zkomplikuje možnost získávat prostředky jak z 
Evropské unie, získávat provozní dotace.

Dagmar VALOVÁ, Krajská odborová rada
--------------------
My tomu říkáme velká zdravotnická loupež.

Silvie KLEKOVÁ, moderátorka
--------------------
V  pondělí  přijel  do  Ostravy  ministr  zdravotnictví  s  ujištěním,  že  nemocnice  bude  dál  patřit  státu  a  dál  bude 
špičkovým zařízením.
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Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/
--------------------
Na tento rok půjdou do ostravské nemocnice nebývalých sedm set milionů, to znamená, progres této nemocnice je 
zajištěn.

Silvie KLEKOVÁ, moderátorka
--------------------
To, co mělo být dobrou zprávou, vzápětí vyvolalo melu. Sociální demokraté přišli s tím, že tyto peníze v rozpočtu 
nejsou. Ministerstvo trvá na tom, že je nemocnice letos dostane.

Svatopluk NĚMEČEK, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava
--------------------
My máme jednoznačný příslib ministerstva zdravotnictví na investiční akce celkem asi za sedm set milionů korun. 
Některé z nich už se realizují, některé jsou ve fázi přípravy.

Silvie KLEKOVÁ, moderátorka
--------------------
Velkou nejistotu vyvolávají chystané změny u vedení Ostravské univerzity.

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.

Silvie KLEKOVÁ, moderátorka
--------------------
Rektor se kvůli tomu písemně obrátil na ministerstvo zdravotnictví, k jednání ale zatím nedošlo.
A já už ve studiu vítám i Jiřího Močkoře, rektora Ostravské univerzity. Dobrý den.

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
Dobrý den.

Silvie KLEKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pod univerzitu patří i zdravotně-sociální fakulta provázána s fakultní nemocnicí, takže, pane rektore, vaše výhrady 
vůči ministerstvu zdravotnictví a jeho postupu?

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
To nejsou ani tak výhrady vůči ministerstvu zdravotnictví, to jsou výhrady vůči určitým krokům, které se týkají právě 
té transformace. Já popravdě řečeno nemám ani výhrady vůči transformaci  na akciové společnosti,  to je věcí, 
řekněme,  jakéhosi  dalšího postupu.  To,  co mi  ovšem zásadně vadí,  je totální  nejistota,  která vlastně říká,  že 
nevíme,  jakým  způsobem  se  bude  tato  budoucí  transformovaná  nemocnice  chovat  ke  vzdělávání, 
vysokoškolskému  vzdělávání.  A  protože  vlastně  akciová  společnost,  pan  ministr  to  vlastně  teď  potvrdil,  je 
jednoznačně zisková společnost, obchodní společnost jako taková a vzdělávání a výzkum jsou vlastně převážně 
věci,  které  nejsou  ziskové,  tak  se  obávám,  že  může  dojít  i  k  tomu,  že  tento  proces  toho  vysokoškolského 
vzdělávání  bude určitým způsobem utlumován.  A vzhledem k  tomu,  že naprosto  netušíme,  jaké jsou  záměry 
ministerstva jak dál s těmito společnostmi, netušíme, jaký bude vlastně vztah mezi těmito novými společnostmi 
univerzit, tak to opravdu se cítíme jako ve velké nejistotě jak dál zajišťovat vysokoškolské zdravotnické vzdělávání.

Silvie KLEKOVÁ, moderátorka
--------------------
Mohl byste říct,  pane ministře,  jak tedy budou vypadat vztahy fakultní  nemocnice, nebo nemocnice s nějakým 
názvem, a.s. a zdravotně-sociální fakulty, potažmo Ostravské univerzity? To, co říkal pan rektor. Jak bude vypadat 
financování vzdělávání, výzkumu, jak budou provázány ty vztahy?

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/
--------------------
Jednak to tady bylo jasně deklarováno, že my naopak chceme, aby byl daleko větší podíl  vzdělávání. Mně je 
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strašně líto, že bohužel Ostravská univerzita ... že se jí nepodařilo získat akreditaci pro lékařskou fakultu, protože 
bych to Ostravě přál ...

Silvie KLEKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak to už je stará záležitost.

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/
--------------------
Ale to je bohužel záležitost ministerstva školství a pana rektora.

Silvie KLEKOVÁ, moderátorka
--------------------
A víte, že to je velmi složité.

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/
--------------------
Všecko je složité. Je samozřejmě na panu rektorovi, aby o to bojoval, aby sehnal příslušné kapacity, protože co se 
týče kapacit klinických, tak ostravská nemocnice disponuje celou plejádou velmi kvalifikovaných lidí, kteří by velmi 
záhy mohli se dát na akademickou dráhu. A já myslím, že to je otázka sehnat lidi pro teoretické obory. My jsme se 
domluvili  s panem ředitelem, s panem ředitelem Německem, že bude daleko úžeji  spolupracovat s hradeckou 
fakultou,  olomouckou  fakultou  a  brněnskou  a  už  se  nastiňují  některé  programy,  které  jsou  opravdu  toho 
výzkumného rázu, toho medicínského. Protože jak víte, tak tady zdravotně-sociální fakulta má jaksi omezenou 
oborově tu část, která bez problémů běží samozřejmě ve fakultní nemocnici. Ale pro to vědecké bádání je tam ten 
základ velice chabý. A aby fakultní nemocnice mohla uspět konkurenčně na trhu Evropské unie a získat třeba 
evropské granty a popřípadě i Spojené státy, tak jak má nadřeknutý pan ředitel,  pro to je potřeba ještě hodně 
udělat. A já si myslím, že ...

Silvie KLEKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak necháme reagovat pana rektora.

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/
--------------------
Já vám potom řeknu, co ji čeká. Jako velmi pozitivní zprávy, co se týče postgraduálního vzdělávání.

Silvie KLEKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak prosím, pane rektore.

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
Já se obávám, že pan ministr nemá tak úplně pravdu. Ten problém spočívá v něčem jiném. Vůbec není cílem 
vytvářet tady lékařskou fakultu jako takovou, protože vysokoškolské zdravotnické ...

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/
--------------------
To je škoda.

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
Ne, ne, myslím si, že ne, pane ministře. Vysokoškolské zdravotnické vzdělávání se realizuje ve dvou směrech a je 
to vlastně podřízeno i  dvěma zákony v současné době,  to je vzdělávání v lékařských oborech a vzdělávání v 
ostatních zdravotnických oborech. Tady to vzdělávání v ostatních zdravotnických oborech je stejně vysokoškolské 
jako  lékařské  a  v  podstatě  se  může  realizovat  jedině  v  úzké  spolupráci  mezi  právě  takovýmito  fakultními 
nemocnicemi a příslušnými fakultami, které to vzdělávají. I podle norem Evropské unie veškeré toto vzdělávání se 
stává vysokoškolským vzděláváním. Čili proto naším cílem je opravdu naprosto jednoznačně mimo jiné poskytovat 
velmi  kvalitní  výzkum a vzdělávání  v  této  oblasti  zdravotnických profesí.  A bez  úzké vazby  právě na fakultní 
nemocnice jako takové to není možné. Mě právě velice mrzí na tom to, že celý zákon, například připravovaný 
zákon, nebo záměr, věcný záměr zákona o univerzitních nemocnicích je postaven pouze na lékařských fakultách. 
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To znamená, ministerstvo zdravotnictví automaticky a priori pomíjí to, že tady existuje ohromná škála vzdělávání 
ostatních zdravotnických pracovníků, které v podstatě v okamžiku, kdy nebudou mít za sebou jakoby lékařskou 
fakultu, tak je totálně pomíjeno. V tomto regionu, v tomto kraji, který má jedna celá dvě milionu obyvatel v podstatě 
neexistuje jiná možnost tohoto vysokoškolského zdravotnického vzdělávání, než je na naší univerzitě.

Silvie KLEKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste už naznačil, že se chystá nějaká spolupráce fakultní nemocnice s hradeckou lékařskou fakultou a dalšími, 
nebude to tedy znamenat spíš odsunutí  té zdravotně-sociální  fakulty? Můžete jednoznačně říct,  jestli  zůstanou 
zachovány ty vztahy tak, jak jsou teď, nebo ne?

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/
--------------------
Naopak já tady nevím, pan rektor o jaké hrozbě mluví.  Mě mimochodem velice mrzí, že složil  ruce do klína a 
nebojuje  za tu  lékařskou fakultu,  ale  tady jsou jasně dané obory,  které  jsou pro  tu  nemocnici  prestižní.  A ta 
nemocnice  tím  roste,  ona  tím  získává  samozřejmě  i  peníze,  ona  tím  získává  prestiž,  ona  tím  kontaktem  s 
univerzitou, ať je to přes zdravotně-sociální fakultu nebo lékařskou fakultu, kde je to zase o něco ještě výš, že jo, 
protože tam se jedná o vzdělávání lékařů, tak prostě získává obrovský kredit a proč by se o něho připravovala. 
Naopak v tom záměru, tak jsem zdůraznil, Fakultní nemocnice Ostrava to je. Takže já nevím, z čeho plyne ta 
obava.  Protože  tady  nebylo  nikde  vysloveno  to,  že  pan  ředitel  Němeček  by  dostal  zakázáno  nasmlouvat  s 
příslušnou svou ostravskou fakultou péči. Naopak není žádný problém. Proč ten zákon o univerzitních nemocnicích 
se soustředí na lékařské fakulty? My musíme garantovat vzdělávání mediků, a proto jsme zvolili zákonnou formu. 
Pro ty ostatní formy stačí smluvní zajištění tak, jak to je doposud a je to všecko v pořádku.

Silvie KLEKOVÁ, moderátorka
--------------------
Uklidnil vás pan ministr?

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
Já se obávám, že ne, protože opravdu tady dochází k jakémusi posunu tohoto ostatního vzdělávání. Jestliže si 
uvědomíme, jaká je situace v Evropě, v Evropě tento trend tohoto zdravotnického vzdělávání z hlediska počtu 
studentů výrazně převyšuje například počty lékařských oborů. Mimochodem pan ministr se zmiňuje o tom, proč 
jsme nezřídili  lékařskou fakultu. A myslím si, že ví velice dobře, že počet absolventů lékařských fakult a počet 
studentů, kteří mají zájem studovat lékařské fakulty, je v této fázi relativně vyvážený. A zřizovat další lékařskou 
fakultu uměle pouze proto, abychom měli vazbu na univerzitní nemocnici, je relativně umělý problém. Čili my se 
daleko  více  soustředíme opravdu  na  to  vzdělávání  těch  ostatních  zdravotnických pracovníků.  V  této  fázi  ten 
problém může být i v tom, že Ostravská univerzita se připravuje velice masivně vstoupit do programu Evropské 
unie  z  hlediska  podpory  výzkumu v oblasti  zdravotnického vzdělávání  a  výzkumu jako takový.  Původně jsme 
předpokládali,  že  partnerem  bude  pochopitelně  fakultní  nemocnice  jako  taková.  V  okamžiku,  kdy  se  bude 
transformovat  na  akciovou společnost,  její  postavení  vůči  možnosti  přijímat  dotace Evropské  unie  se  výrazně 
zkomplikuje.

Silvie KLEKOVÁ, moderátorka
--------------------
Já vám pro tuto chvíli děkuju, pane rektore.

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
Děkuji taky.

Silvie KLEKOVÁ, moderátorka
--------------------
Transformace fakultních  nemocnic  má převážně kladnou odezvu u ekonomů a pravicových politiků,  naopak s 
tvrdou kritikou přišla opozice i odboráři. Tam zaznívají výrazy jako velký třesk, privatizace dvou set miliard korun 
nebo velká zdravotnická loupež. Takto se obul do připravované reformy i šéf odborářů Milan Štěch. Cituji. "Chystá 
se brutální útok na systém veřejného zdravotního pojištění, na dostupnost akutní a bezplatné péče, na níž má 
každý občan u nás právo. Z věcných záměrů zákonů je jasné, že ministerstvo zdravotnictví chce ze současných 
státních a fakultních nemocnic rychle vytvořit akciové společnosti a následně je privatizovat." Jak na to reagujete, 
pane ministře? Musel jste čekat zřejmě taková slova.
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Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/
--------------------
Jsou to slova velmi silná. Loupež, to je až přespříliš silné, protože fakticky to ignoruje ty samotné návrhy. Protože ty 
návrhy opravdu obsahují to, o čem já jsem hovořil, že ta pojišťovna bude mít uloženo jako povinnost postarat se o 
svého klienta, že to bude muset prokázat státu. Že ministr nebude jako nahý v trní, který za všechno odpovídá, ale 
nemá jedinou kompetenci jak toho dosáhnout. A že konečně může říct - zdravotní pojišťovno, jak jste vynaložili 
peníze,  jak  jste  zajistili  zdravotní  péči,  když  máte  uloženou  povinnost?  Teďka zdravotní  pojišťovna může  mít 
vyrovnanou bilanci a je úplně jedno, jakým způsobem vynaložila tyto peníze. Ví se, že je aspoň dvacetiprocentní 
rezerva  v  systému z  neefektivity,  to  znamená,  je  potřeba  jednoznačně  vygenerovat  tyto  peníze  a  věnovat  je 
především na léčení pacientů, protože to jsou ty peníze, které se takhle tajně ztrácí v tom systému. Není to zisk 
například.

Silvie KLEKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nicméně se zdá, že zatím odboráři, ani někteří politici na tyto argumenty neslyší a argumentují jinak. Je to i koaliční 
strana KDU-ČSL, která říká, že jde o nebezpečný experiment.
A v tuto chvíli jsme vám chtěli nabídnout diskusi mezi ministrem zdravotnictví Tomášem Julínkem a poslancem 
KDU-ČSL a místopředsedou zdravotního výboru sněmovny Jiřím Carbolem. Ministr Julínek ale trval na tom, že s 
vládním poslancem si názory před kamerami vyměňovat nebude, prý by to nebylo politicky vhodné, protože na toto 
téma budou teprve jednat. S poslancem Carbolem, kterého se to nijak nedotklo, jsme tedy hovořili zvlášť.
Proč vy tedy odmítáte vznik akciových společností z fakultních nemocnic?

Jiří CARBOL, poslanec, místopředseda výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR /KDU-ČSL/
--------------------
Tak otázka převodu fakultních nemocnic na akciové společnosti s námi nebyla vůbec diskutována, to znamená, že 
to je věc, která je teprve před námi. Já jsem to dnes poprvé slyšel takto říci od pana ministra zdravotnictví, že 
ministerstvo  v  této  věci  nějakým  způsobem  rozhodlo.  Domníval  jsem  se  do  dneška,  že  o  takové  věci  může 
rozhodovat pouze vláda. Já považuju převod fakultních nemocnic na akciové společnosti  za první krok k jejich 
privatizaci. Ta privatizace může proběhnout řízeně, to znamená, že stát se rozhodne ty akcie prodat, nebo tak 
může proběhnout neřízeným způsobem, to znamená různou formou kapitalizace pohledávek a podobně. Chtěl 
bych říct zásadně, že toto není v programu KDU-ČSL, a proto s tím určitě budeme mít velký politický problém.

Silvie KLEKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jiří Carbol říká mimo jiné, že pokud jde o vytváření akciových společností z fakultních nemocnic, tak tam hrozí 
privatizace. Naprosto jednoznačně. Máte nějakou pojistku, nebo chystáte nějaký model, který by to jednoznačně 
vyvrátil, tyto obavy?

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/
--------------------
Co se týče fakultních nemocnic a eventuální privatizace, tady jsem opakovaně řekl, že my privatizaci fakultních 
nemocnic nechystáme. Řekl jsem to naposledy na mikrofon v Poslanecké sněmovně a bylo to slovo ministra, já 
nevím,  co víc  může vážit  než slovo ministra.  Protože to  není  věc těch zákonů,  to je věc opravdu rozhodnutí 
ministra, který to může udělat. Ale nemusí to být akciová společnost, to může udělat i s příspěvkovou organizací 
podle stávajících zákonů a rozhodne ... dokonce je to snazší svým způsobem.

Silvie KLEKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nicméně právě u formy akciové společnosti existují určité ekonomické mechanismy, ať už se to může týkat řešení 
pohledávek nebo, řekněme, odkoupení akcií, navýšení základního jmění. Myslíte, že takový postup je vyloučen?

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/
--------------------
Takový postup je vyloučen, protože já říkám, že to privatizovat nebudeme. A zároveň říkám, že se dá prodat část 
příspěvkové  organizace  nebo  příspěvková  organizace  celá  z  rozhodnutí  vlády.  Jednoduchým  způsobem.  To 
znamená, tady není relevantní faktor, že by akciová společnost nějak víc nahrávala prodeji těch zařízení, jakkoliv 
uvádíte některé možnosti, jak se to dá udělat. Stejně tak je to možné s příspěvkovou organizací. Já myslím, aby 
bylo z toho jasno. A taky abych měl aspoň elementární důvěru. Já věřím, že u koaličních poslanců mám, protože 
zatím s nimi jednám, myslím si, že velmi korektně a potvrdil by to podle mě i pan poslanec. Co se týče ...
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Silvie KLEKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nechtěl jste si s ním vyměnit názory, takže to nebylo možné dokázat.

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/
--------------------
Ne, já jsem nechtěl, abychom koaliční debatu, která nás čeká, tak abychom ji prováděli předběžně před kamerami. 
Protože každý poslanec  k  tomu má trošku  jiný  názor,  někteří  mají  zase problém se  zákonem o specifických 
službách a musíme všechno pečlivě vysvětlit. Konkrétně s KDU-ČSL máme následující týden jednání, kdy bude 
velká možnost na několik hodin otázky - odpovědi a já věřím, že i panu poslanci Carbolovi jeho obavy vyvrátím.

Silvie KLEKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pojďme na další  téma - zdravotní pojišťovny. Ministerstvo je chce změnit  na akciové společnosti  s konkrétním 
majitelem, detailně vymezit jejich povinnosti vůči klientům a vytvořit úřad pro dohled nad pojišťovnami. Ty by si 
měly konkurovat pojistnými plány a zisk dělit i mezi klienty. Proti je opozice i část koaličních politiků.

Jiří CARBOL, poslanec, místopředseda výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR /KDU-ČSL/
--------------------
My s privatizací  zdravotních pojišťoven nesouhlasíme jednoznačně.  Musím říct,  že to jde nad rámec vládního 
prohlášení,  kde  bylo ...  nebo  kde  je  věta o  tom,  že  zdravotní  pojišťovny  se budou transformovat  na akciové 
společnosti, ale není tam nic o tom, že budou privatizovány, a nic o tom, že budou moci vytvářet zisk. Jsme to 
označili jako nebezpečný experiment.

Silvie KLEKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pojďme nejdřív na to, komu budou patřit akcie. Kdo bude vlastníkem akcií těch dnešních zdravotních pojišťoven a 
jak k tomu dojde?

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/
--------------------
Nevím, jestli  je to to nejpodstatnější, ale samozřejmě odpovím. Ten zákon o zdravotních pojišťovnách hovoří o 
takovém typu zařízení, které jsou zákonem omezena. To znamená, nejedná se o běžnou akciovou společnost, 
která by mohla obchodovat s akciemi veřejně, je to ... jsou tam akcie na jméno a není možné bez určitých kroků 
tyto akcie zcizit, není možné. To znamená ...

Silvie KLEKOVÁ, moderátorka
--------------------
A kdo je získá dnes a jakým způsobem?

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/
--------------------
O tom bude hovořit  teprve transformační  zákon,  o tom nehovoří  tento zákon,  na kterém se musíme koaličně 
dohodnout. Je neoddiskutovatelným faktem, že dnešní zdravotní pojišťovny, a to včetně VZP do jisté míry, jsou 
vlastně zprivatizovány. A já vím, že teďka jste se podivila, ale ony jsou zprivatizovány a my nevíme kým. Ony 
plavou v jakémsi prostoru, ony nejsou ani státu, ani pojištěnců ...

Silvie KLEKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak říkáte, že jsou zprivatizovány, pak byste měl znát vlastníka.

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/
--------------------
No, to neznáme bohužel, protože to může být třeba velmi silný management, který vládne touto pojišťovnou a bez 
silné kontroly státu si rozděluje vnitřně peníze tak, že do toho vůbec nevidíme. To může být část správní rady, která 
se domluví, která může ovlivňovat ředitele a volit ho a tak dále. To znamená, vlivy jak politické, tak osobní jsou 
obrovské, přičemž stát nemá kontrolu nad těmito pojišťovnami.  Přitom tyto pojišťovny dostávají  našich dvě stě 
miliard.
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Silvie KLEKOVÁ, moderátorka
--------------------
Každopádně těchto dvě stě miliard, řekněme jejich část, možná zhruba polovina, protože Všeobecná zdravotní 
pojišťovna by měla být státní akciovou společností, kdežto ty zaměstnanecké zdravotní pojišťovny, je jich osm, tak 
ty by měly být v podstatě soukromými firmami. Tak ten nový vlastník si ty akcie od státu koupí, nebo získá tu 
pojišťovnu nějakou transformací, nějakým převodem, řekněme, bezúplatným?

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/
--------------------
Aby bylo jasno,  my můžeme samozřejmě říct úplně základní  principy,  já  jenom mluvím o tom, že se musíme 
dohodnout na té technologii. Protože dneska je Pojišťovna Škoda jednoznačně pojišťovnou, kterou založila Mladá 
Boleslav, automobilka ...

Silvie KLEKOVÁ, moderátorka
--------------------
A získá ji tedy management Škody?

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/
--------------------
Samozřejmě ta snaha je preferovat ty, kteří to zakládali, samozřejmě mají nějakou ... ale je to právně velmi složité a 
není  to  na jednoduché vysvětlení.  Takže to  je  ona privatizace,  když  se  na to  takhle  podíváte.  A jedná  se  o 
zaměstnanecké pojišťovny, které už teď nějakým způsobem vznikly z iniciativy podniků. A teďka my se musíme 
bavit o tom, jak a za jakých okolností jim to vrátit a kolik za to má přibýt peněz. Ten proces bude nastavený v 
transformačním zákoně, o kterým se teprve bude jednat, my se teďka bavíme o tom, jak má zdravotní pojišťovna 
jednat.

Silvie KLEKOVÁ, moderátorka
--------------------
Už máte o tom představu?

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/
--------------------
Není. Na tom se musíme dohodnout v koalici.

Silvie KLEKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nicméně vaši kritici, a to je právě podstat toho vyjádření, že jde o nebezpečný experiment, jak říkají lidovci, je v 
tom, že de facto soukromé firmy budou hospodařit v podstatě z daní, nebo s penězi z daní, které ten občan povinně 
odvede. Takže jakoby bez problémů získají velmi dobrý příjem a bude potom záležet samozřejmě hodně na nich, 
jak s tím budou nakládat a hospodařit.

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/
--------------------
No, tak jak jste to popsala, tak takhle je to vysvětlováno, ale není to tak přesně. Je to prostě jinak. Ten zákon jasně 
hovoří o povinnostech té zdravotní pojišťovny. To znamená, že jestliže zákon říká, jak se pojišťovna má chovat, 
jaké má povinnosti, není možné ho zpochybňovat. Já chci zdůraznit, že kdyby se stalo cokoliv někde na asijských 
trzích a ekonomika šla dolů, že teprve bychom poznali, jak ten dnešní systém je vachrlatý a jak je problematický. A 
já  chci,  abychom  byli  připraveni  na  každou  situaci  a  naopak  abychom  mohli  garantovat  progres  a  zajištění 
samozřejmě zdravotní péče i pro staré občany, protože těch ekonomicky aktivních ubývá.

Silvie KLEKOVÁ, moderátorka
--------------------
U toho bych zůstala.

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/
--------------------
A máme před sebou velký problém, podobně jako v důchodovém systému. My musíme něco udělat.

Silvie KLEKOVÁ, moderátorka
--------------------
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Pojďme ještě si říct, bude mít zdravotní pojišťovna, pokud vznikne jako akciová společnost, právo třeba odmítnout 
klienta, který bude mít zájem se u ní pojistit?

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/
--------------------
Nebude.

Silvie KLEKOVÁ, moderátorka
--------------------
Budou moci odmítat staré a třeba hodně nemocné občany?

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/
--------------------
Nebude, protože je zachovaná úplně stejná solidarita jako dnes. Ten systém se vůbec nemění.

Silvie KLEKOVÁ, moderátorka
--------------------
Poslední záležitost. Lidovci zatím s těmi zákony, tak jak je navrhujete, jak jsou ve věcném záměru, nesouhlasí. 
Myslíte si, že budete schopen získat jejich podporu?

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/
--------------------
Já musím získat jejich podporu. Jedná se o některé lidovce. A hlavně my máme před sebou opravdu seminář, na 
kterém si to budeme teďka vyjasňovat. Tam budeme opravdu pod palbou otázek a já jsem schopen odpovědět a 
vyvrátit  každou obavu, která zazněla v médiích, nebo v předběžné vyjádření.  Samozřejmě já chápu, že určitá 
obava je, jestli to máme dobře připraveno. Ale já chci zdůraznit, že jsme na tom pracovali šest let, že jsem jediný 
ministr, který předložil  úplně zásadní právní rámec pro tuto republiku a pro zdravotnictví. Že do té doby nebyly 
předloženy žádné zásadnější zákony. A chápu, že je to úplně něco nového a že budeme muset hodně vysvětlovat, 
já to chápu. Ale já garantuju, že nejsem ministr sebevrah, že si nechci podřezat svoji stoličku a že nechci ublížit 
českým pacientům a že jsem se snažil pro ně připravit zdravotní systém, který bude odolnější vůči krizím a bude k 
nim daleko přátelštější než ten dnešní.

Silvie KLEKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak  to  určitě  uvidíme,  pane  ministře,  jestli  se  vám to  podaří  a  jestli  tam tu  roli  sebevraha  náhodou trošičku 
nebudete taky hrát. Ale to se ještě všechno ukáže. Děkuju, pane ministře, na shledanou.

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/
--------------------
Děkuju.

Silvie KLEKOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká se, že moudřejší ustoupí, v české politice se to ale příliš používat nedá už proto, že poznat, kdo je moudřejší, 
je poměrně komplikované. Týden v regionech z ostravského studia tady bude opět příští sobotu, budu se na vás 
těšit a teď už vám přeju jen krásný víkend.

Lékařská fakulta? Snad ano
23.2.2008    Mladá fronta DNES    str. 2   Kraj Moravskoslezský

    IVANA LESKOVÁ        

Ostravská univerzita ale i bez lékařské fakulty potřebuje univerzitní nemocnici, říká rektor Močkoř

Ostrava - Chcete studovat medicínu? Přihlaste se na Lékařskou fakultu  Ostravské univerzity, která vznikla už 
před šestnácti lety.

Kde ji najdete? Zatím nikde. Fakulta tu sice existovala, ale jen na papíře. To se však může změnit.
“Lékařskou fakultu založil v Ostravě akademický senát, ale pro velký odpor ostatních lékařských fakult i 

ministerstev ji  po čase zrušil. Místo ní vznikla zdravotně sociální fakulta, která dnes vzdělává zdravotní sestry, 
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hygieniky a další pracovníky ve zdravotnictví,” připomněl děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity 
a současně přednosta dětské kliniky ostravské fakultní nemocnice Jaroslav Slaný.

Spojení jeho dvou funkcí ukazuje, jak úzce je Ostravská univerzita propojena se zdejší fakultní nemocnicí. 
Tamní lékaři ve škole učí, studenti chodí do nemocnice na praxi. Rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř má ale 
strach, že zaběhnutá spolupráce dostane vážné trhliny, pokud zdejší fakultní nemocnice nebude zařazena do sítě 
univerzitních nemocnic, jejíž vznik nyní připravuje ministerstvo zdravotnictví.

Ministerstvo totiž vůbec nepočítá s tím, že ostravská fakultní nemocnice by měla patřit mezi univerzitní.
“Univerzitní nemocnice mají vznikat jako celky, které pod jednou střechou poskytují zdravotní péči, učí 

mediky a realizují  vědecký výzkum. Z toho plyne, že  univerzitní nemocnice mohou vzniknout jen tam, kde je 
lékařská fakulta, což bohužel není ostravský případ,” řekl mluvčí rezortu Tomáš Cikrt.

S tím ale nesouhlasí vedení Ostravské univerzity a výhrady mají také místní politici a odboráři.
Zastupitelé  kraje  ve čtvrtek přijali  mimořádné usnesení  o tom,  že podporují  zařazení fakultní  nemocnice mezi 
univerzitní a jsou připraveni pomoci Ostravské univerzitě při založení lékařské fakulty.

Valová: Bojím se, že nám jen chtějí  zacpat pusu  Univerzita je za podporu vděčná. Dostává se však do nové 
situace. Měla totiž jiné plány: chtěla zdravotně sociální fakultu rozdělit na dvě a ze zdravotní části vybudovat fakultu 
medicínských studií, která by vzdělávala pracovníky mnoha zdravotnických oborů, jen ne lékaře.

“Vybudování lékařské fakulty je běh na dlouhou trať, potrvá to minimálně dva roky. Bude obtížné získat 
odborníky,” naznačil Močkoř. “Ostrava si lékařskou fakultu zaslouží, ale kde vzít desítky profesorů a docentů, když 
je jich tu málo? A z čeho je zaplatit, než se fakulta rozběhne?” ptá se děkan Slaný.

“I do té doby navíc Ostravská univerzita nutně potřebuje univerzitní nemocnici,” řekl rektor Močkoř.
Jenže ministerstvo počítá s jiným řešením. “Dokud nebude v Ostravě lékařská fakulta, mohou tam vznikat 

jen univerzitní zdravotnická pracoviště. Jde o konkrétní kliniky nemocnice, které se budou podílet na výuce mediků 
ve spolupráci s některou existující lékařskou fakultou,” uvedl mluvčí ministerstva Cikrt.

Zatímco  ředitel  nemocnice  Svatopluk  Němeček  už  jedná  s  univerzitami  v  jiných  městech  o  možné 
spolupráci, mnoha zdejším lidem takové “polovičaté” řešení nevyhovuje.

“Bojím se, že vytváření  univerzitních pracovišť v neuniverzitní nemocnici je jen taková zástěrka, kterou 
nám chtějí zacpat pusu. Trváme na tom, aby ostravská fakultní nemocnice zůstala v rukou státu a byla od počátku 
v  síti  univerzitních nemocnic,  pokud  taková  síť  vznikne,”  řekla  pracovnice  nemocnice  a  místopředsedkyně 
krajských zdravotnických odborů Dagmar Valová.

Moc nevěří tomu, že by v nejbližších letech mohla v Ostravě vzniknout lékařská fakulta. “Ale i kdyby za pár 
let  vznikla,  kdo  ví,  co  se  do  té  doby  stane  s  nemocnicí,  když  bude  mezitím  přetransformována  do  akciové 
společnosti a nebude univerzitní,” řekla Valová s tím, že polovičaté řešení je podle ní k ničemu.

Na  univerzitní nemocnici trvají také primátor města Petr Kajnar (ČSSD) a jeho náměstek Lukáš Ženatý 
(ODS), oba jsou krajskými zastupiteli.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severní Morava a Slezsko

Vietnamský velvyslanec navštívil Moravskoslezský kraj
23.2.2008    Moravskoslezský deník    str. 41   Moje Ostrava

    (map)    Ostravská univerzita Ostrava    

Ostrava/ Velvyslanec Vietnamské socialistické republiky Vuong Thua Phong se zastavil na své první pracovní cestě 
napříč Českou republikou také v Moravskoslezském kraji.
“S hejtmanem Evženem Tošenovským hovořili  o dlouhodobých velmi dobrých vztazích mezi oběma zeměmi. V 
našem kraji  žije  hned po Praze druhá největší  komunita  vietnamských občanů,  proto  už v  roce 2001 uzavřel 
tehdejší  Ostravský  kraj  smlouvu  o  spolupráci  s  provincií  Khanh  Hoa,”  uvedla  v  této  souvislosti  Barbara 
Odstrčilíková, mluvčí krajského úřadu.
Na středečním setkání se podle jejích dalších slov hejtman kraje a vietnamský velvyslanec dohodli na prohlubování 
obchodních vztahů, vzájemné podpoře podnikatelských aktivit, a také výměně zkušeností v oblasti školství. “Vedle 
intenzivní  spolupráce  s  Ostravskou univerzitou se  rozbíhá  i  úzká  spolupráce  s  Vysokou  školou  báňskou-
Technickou univerzitou Ostrava,” dodala Odstčilíková.

Foto popis| CERTIFIKÁT výjimečnosti převzal včera ředitel společnosti Výtahy Ostrava Jiří Bok (na snímku vlevo) 
od Miroslava Chromečky ze společnosti TÜV Süd. Ostravská firma je jedinou výtahovou firmou v ČR, která tento 
certifikát vlastní.
Foto autor| Foto: Deník/ Adolf Horsinka
Region| Severní Morava
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Kraj chce univerzitní nemocnici
23.2.2008    Právo    str. 12   Severní Morava a Slezsko

    Radim Kijonka        

Moravskoslezští  zastupitelé ve čtvrtek na svém jednání jednomyslně deklarovali,  že chtějí,  aby se z ostravské 
fakultní nemocnice stalo univerzitní zařízení. Navíc podporují v moravskoslezské metropoli vznik lékařské fakulty.

Podle ministerstva zdravotnictví však ostravská nemocnice nemůže být zařazena do sítě  univerzitních, 
protože ve městě právě lékařská fakulta chybí.

“Krajští zastupitelé jednohlasně vyjádřili, že chtějí, aby ministerstvo zařadilo ostravskou fakultní nemocnici 
do kategorie univerzitních nemocnic,” informovala mluvčí krajského úřadu Barbara Odstrčilíková.
Návrh  klubu  zastupitelů  ODS  jednomyslně  podpořilo  svými  hlasy  všech  55  přítomných  zastupitelů  celého 
politického spektra. “Zároveň budou podporovat založení lékařské fakulty v Ostravě,” dodala Odstrčilíková.

Řešení pro přechodnou dobu

Mluvčí ministerstva Tomáš Cikrt řekl, že nyní může ve fakultní nemocnici vzniknout pouze takzvané  univerzitní 
zdravotnické  pracoviště.  To by se podílelo  na  výzkumu a výuce mediků ve spolupráci  s  lékařskou fakultou  v 
Olomouci, Brně nebo Hradci Králové.
Podle slov hejtmana Evžena Tošenovského (ODS) již ministerstvo zřízení takového pracoviště přislíbilo.

“Je  to  řešení  na  přechodnou dobu,  než  bude mít  Ostrava  vlastní  lékařskou  fakultu.  Jde  především o 
zajištění stability nemocnice, a to ministerstvo přislíbilo. Žádného strašáka privatizace tu nevidím,” dodal hejtman.

Ministerstvo  podle  něho  navíc  garantuje,  že  nemocnice  v  Ostravě  bude  po  transformaci  patřit  mezi 
zdravotnická zařízení s nejvyšší úrovní.

Rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř hodnotí založení lékařské fakulty jako běh na delší trať. Příprava 
zabere minimálně dva roky, například vzhledem k zajištění potřebných kantorských kapacit.

Regionální mutace| Právo - Severní Morava

21.2.2008

Fakultní nemocnice v Ostravě zůstává v centru pozornosti politiků
21.2.2008    ČT 1    str. 1   18:00 Report

           

Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka
--------------------
Zprávy ze severní Moravy a Slezska, přeji hezký večer.
Fakultní nemocnice v Ostravě zůstává v centru pozornosti politiků. Do debaty o její budoucnosti dnes vstoupili i 
krajští zastupitelé. Jednohlasně žádají její zařazení do kategorie  univerzitních nemocnic. Ty by po legislativních 
změnách,  které  už  připravuje  ministerstvo  zdravotnictví,  měly  představovat  vůbec  nejvyšší  úroveň  státních 
zdravotnických zařízení v zemi. Krajští zastupitelé zároveň jednoznačně podpořili vznik lékařské fakulty v Ostravě.

Aleš GONGOL, redaktor
--------------------
Zůstat i v budoucnu špičkovým lékařským pracovištěm, společný cíl všech krajských politiků směrem k ostravské 
fakultní nemocnici. Vytvořit síť univerzitních nemocnic, která by garantovala tu nejlepší péči ve státem vlastněných 
zdravotnických zařízeních, jeden z hlavních cílů ministerstva zdravotnictví.  A v Ostravě problém. Region nemá 
vlastní lékařskou fakultu.

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/ /natočeno 18. 2. 2008/
--------------------
My to musíme zatím do té doby nahrazovat tím, že jsme se domluvili  s  panem ředitelem, s panem ředitelem 
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Němečkem, že bude daleko úžeji spolupracovat s hradeckou fakultou, olomouckou fakultou a brněnskou.

Svatopluk NĚMEČEK, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava
--------------------
Tuto spolupráci potřebujeme a jsem přesvědčen, že jim můžeme také nabídnout naše široké zázemí, zkušenosti a 
kvalitní spolupracující odborníky.

Aleš GONGOL, redaktor
--------------------
Krajští  politikové  i  někteří  akademici  ale  říkají:  "Velkou  ambicí  celého  regionu  zůstává  vytvořit  v  Ostravě 
samostatnou  lékařskou  fakultu."  Jednohlasnou  podporu  takovému  projektu  deklarovali  i  zastupitelé 
Moravskoslezského kraje.

Evžen TOŠENOVSKÝ, hejtman Moravskoslezského kraje /ODS/
--------------------
Zastupitelstvo  se  rozhodlo  jednoznačně  dát  signál,  že  podporuje  to,  aby  tady  bylo  zázemí,  bylo  zázemí  i 
akademické  ve  spojení  s  fakultní  nemocnicí,  která  je  pro  nás  tou  garancí  špičkové  medicíny  i  ve  vazbě  na 
univerzitní prostředí.

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
V současné době připravujeme v letošním roce rozdělení stávající zdravotně-sociální fakulty na dvě fakulty, na 
sociální a fakultu poskytující pouze zdravotnické obory, například fakultu medicínských studií,  a to podle mého 
názoru je prvním jakýmsi nutným předpokladem pro to, aby tady mohla vzniknout lékařská fakulta.

Aleš GONGOL, redaktor
--------------------
Nová lékařská fakulta je pro univerzitu podle rektora Močkoře běh na delší trať, údajně minimálně na dva roky. 
Fakulta musí získat do Ostravy hlavně kvalifikované odborníky.

Tomáš JULÍNEK, ministr zdravotnictví /ODS/ /natočeno 18. 2. 2008/
--------------------
Co se týče kapacit klinických, tak ostravská nemocnice disponuje celou plejádou velmi, velmi kvalifikovaných lidí, 
kteří by velmi záhy mohli se dát na akademickou dráhu. Ale já si myslím, že je to otázka sehnat lidi pro teoretické 
obory.

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
Lidi pochopitelně v Ostravě nejsou, budeme je muset v podstatě nakoupit buď z jiných krajů, z jiných oblastí, nebo 
i, předpokládám, částečně ze zahraničí.

Aleš GONGOL, redaktor
--------------------
Na papíře vznikla lékařská fakulta v Ostravě už v roce 1993. Ostravské univerzitě se jí nakonec nepodařilo uvést do 
života a dala přednost vytvoření dodnes existující zdravotně-sociální fakulty.

Grafik Kovářík je “nový Cihlář”
21.2.2008    Lidové noviny    str. 4   Premiéry

    JIŘÍ MACHALICKÝ        

Česká grafika má stále ve světě zvuk, naši tvůrci sklízeli řadu cen na nejdůležitějších mezinárodních přehlídkách, 
ať už šlo o bienále v Lublani, Krakově nebo italské Bielle. Velký rozkvět tato disciplína zažila v 60. a v 80. letech, 
ukazuje se však, že se v ní velmi úspěšně začali etablovat i mladí domácí umělci, o čemž svědčí i věk a kvality 
posledního laureáta právě udělené Boudníkovy ceny. V pražském Clam-Gallasově paláci se nyní představuje 13. 
ročník tohoto prestižního ocenění a 14. ročník Grafiky roku.
Nástupce Michala Cihláře?
K laureátům Boudníkovy ceny, která nese jméno českého experimentátora, se řadí například Jiří Anderle, Adriena 
Šimotová,  Emanuel  Ranný,  jejichž díla  se už dávno stala  součástí  významných sbírek v  Evropě i  v Americe. 
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Tentokrát cenu Vladimíra Boudníka získal na rozdíl od předešlých let příslušník mladé generace. Tvorba Vojtěcha 
Kováříka (nar. 1976) vyzrála nečekaně brzy. Absolvent brněnské fakulty výtvarných umění (2003) hned na začátku 
své kariéry  zaujal  svým vyhraněným názorem.  Jeho velkoplošné linoryty  upoutaly  pozornost  nejen dokonalým 
zvládnutím  technických  prostředků,  ale  i  přesným  a  zároveň  sugestivním  vyjádřením  prostoru.  Stal  se  snad 
nejmladším účastníkem výstavy české moderní grafiky,  kterou před několika lety pořádal  v prostorách Mánesa 
SČUG Hollar.

Kováříka fascinovala průmyslová architektura, jejíž atmosféru dokázal přesně vystihnout. Byl oceněn na 
mezinárodním  trienále  grafiky  v  Praze  i  na  některých  zahraničních  přehlídkách  (loni  na  prestižní  přehlídce 
Linolschnitt heute v německém Bietigheim-Bissingen). Zabývá se nejen černobílým, ale i barevným linorytem a také 
serigrafií. Jeho technické postupy jsou často náročné, svým přístupem se v tomto smyslu stává jakýmsi nástupcem 
Michala  Cihláře,  který  také  za  východisko  své grafiky  pokládá  precizní  ovládnutí  výtvarných  prostředků,  čímž 
navazuje na některé výrazné osobnosti minulosti (Max Švabinský). Vojtěch Kovářík dokáže jasně a přesvědčivě 
vyjádřit své představy, jeho listy působí až existenciálně podbarvenou prázdnotou prostoru s obdobnou tajuplností 
jako vylidněná náměstí Giorgia de Chirico. Komise nesporně volila správně, jde sice o mladého umělce, ale již 
vyzrálou  osobnost.  Grafika roku se  jako  vždycky  vypisuje  v  několika  kategoriích.  Jde  o  velké  formáty,  menší 
formáty,  studentské  práce  a  autorské  knihy.  Pak  se  ještě  hodnotí  zvlášť  technické  postupy  jako  hlubotisk, 
počítačová grafika atd. Stále víc se objevují digitální tisky, a to nejen u studentů, ale i u starších umělců, kteří ke 
computeru přecházejí s již hotovým názorem. Ten se ale s novými technologiemi a programy může výrazně oživit a 
proměnit.

V oblasti digitálních tisků již tradičně hraje prim Zbyněk Janáček, který grafiku již dlouhá léta vyučuje na 
Ostravské univerzitě. Možnosti počítače dokáže ve svých variacích využít velmi nápaditě. Jistě oprávněně získal 
v této disciplině čestné uznání Richard Kočí, který se počítačové grafice věnuje až v poslední době, ale jeho listy 
přinášejí při své barevné pestrosti prostupujících se tvarů příjemné osvěžení. Stejně zaujme i zkušená Jaroslava 
Severová, která se naopak této oblasti věnuje již řadu let a její tvorba dokládá, že computer má v současné grafice 
stále významnější postavení, protože přináší možnosti,  které jiné techniky nemohou nabídnout. I dnes se však 
ukazuje,  že  lze  s  úspěchem  použít  tradiční  techniky.  Například  mezzotintu,  kterou  už  skoro  nikdo  pro  její 
mimořádnou náročnost neovládá. V tomto směru je zajímavý přístup Dalibora Smutného, který s její pomocí velmi 
citlivě ztvárňuje motivy rostlin. Z experimentátorů starší generace upoutá Naďa Synecká, která kombinuje barevný 
lept se šablonou. Plochu i prostor dokáže ve svých serigrafiích oživit Jana Budíková.

Nesmírnou čistotou  projevu neustále  okouzluje  Květa  Pacovská,  která  sbírá ocenění  nejen  u  nás,  ale 
především v cizině. Vyzrálým projevem zaujme Lenka Vilhelmová,  která kombinuje různé klasické techniky se 
svými vlastními postupy a dosahuje tak živého výrazu. Její tvorba byla také tentokrát oceněna četným uznáním za 
hlubotisk. Stále něco nového přináší Jan Měřička, který často propojuje grafiku s prostorovým řešením. Z oblasti 
autorských  knih  upoutá  netradiční  pojetí  Martiny  Spasovové  (Fakulta  umění  Ostravské univerzity),  která 
nezvyklým způsobem ztvárnila Pět povídek Williama Saroyana.

Boudníkova cena i  Grafika roku oživují  zájem o současnou grafickou tvorbu, mají  již poměrně dlouhou 
tradici a je dobře, že ji svou záštitou podporuje primátor Prahy Pavel Bém. Doufejme, že se tyto přínosné akce 
budou konat i v budoucnosti a že budou trvale přinášet přehled o tom, co se v české grafice právě nyní odehrává.

HODNOCENÍ LN ***** Grafika roku 2007 Boudníkova cena

Clam-Gallasův palác, Praha Do 18. března

Foto popis| Nositel Boudníkovy ceny. Grafika Vojtěcha Kováříka
Foto autor| Repro LN

Foto popis| Práce Jaroslavy Severové
Foto autor| Repro LN

Smrt jako fenomén a součást života v umění...
21.2.2008    Moravskoslezský deník    str. 47   Kultura regionu

    (hla)        

Ostrava/  Divadelní  představení,  diskuse,  filmová  projekce,  vernisáže,  scénické  čtení,  to  vše  ve  společných 
večerech osobností  Visegrádské čtyřky nabízí  dvoudenní  akce nazvaná Dokud nás smrt  nespojí,  která začala 
včera v Ostravě.

V  rámci  dvoudenního  programu  hostují  na  ostravských  scénách  dvě  divadla  s  inscenacemi 
zpracovávajícími téma smrti. Theatr ludem Ostrava se svou novou pohybovou inscenací Úzkosti a taneční divadlo 
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DOT504 z Prahy s inscenací ExitOfUs. Opus Úzkosti zpracovává smrt ve snu a inscenace ExitOfUs se pohybově 
zabývá tématem sebevraždy. Inscenace otevírají veřejné odborné diskuse a přednášky předních českých vědců, 
psychologů, psychiatrů, lékařů a publicistů zaměřené na problematiku smrti ve všech jejích podobách. V rámci 
visegrádského setkání Smrt se uskuteční také dvě vernisáže. Pražský výtvarník, fotograf a sociolog Rudolf Šmíd 
otevřel včera v ostravském Divadle loutek svou výstavu Smrt není společně s muzikantem Daliborem Pyšem. Půjde 
o zcela nový cyklus fotografií polních strašáků.

Druhá vernisáž Úzkosti a radosti se uskuteční ve foyeru katedry pedagogiky primárního a alternativního 
vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v pátém patře dnes v 16 hodin.

Vystavovat zde bude ostravská fotografka Eva Palkovičová fotografie z tvorby inscenace Úzkosti Theatru 
ludem a z terapeutických dílen pro děti a mládež s handicapem Terapie loutkou.

Dvoudenní akci uzavře dnes večer projekce filmu Zet a dvě nuly Petra Greenawaye v Antikvariátu Fiducia.
Film  povyšuje  rozklad  v  přírodě  na  estetickou  kategorii  a  krásno.  Na  akci  budou  přítomni  hosté  ze 

Slovenska, České republiky a Polska.

Foto popis| Z INSCENACE ÚZKOSTI, která je součástí festivalu Dokud nás smrt nespojí.
Foto autor| Foto: archiv
Region| Severní Morava
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