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Ostravská univerzita Ostrava 
 
 
 
25.3.2008 

Bittner vystavuje obrazy v Galerii Pod Svícnem 
25.3.2008    Týdeník Frýdecko-Místecko    str. 5   Kultura 

    MICHAELA HRNEČKOVÁ         

FRÝDEK-MÍSTEK - Galerie Pod Svícnem ve Frýdku-Místku láká návštěvníky na výstavu obrazů 
mladého umělce Jana Bittnera. Výstava je k vidění do 11. dubna. 
 
Samotná výstava začala vernisáží v polovině března. “S průběhem vernisáže jsem byl velmi spokojen, 
samotná vysoká účast mě velmi překvapila. Vernisáže jsou hlavně akcemi, kde se setkávám se 
starými známými, a hlavně spolužáky,” vysvětloval Jan Bittner, který studoval malbu na Ostravské 
univerzitě. Nyní pokračuje v odborném vzdělávání na Vysoké škole výtvarných umění na Slovensku 
studiem restaurování malby. Do frýdeckého Domu Pod Svícnem nezavítal poprvé, vystavoval zde již v 
roce 2003. 
Kolekce obrazů frýdecko-místeckého rodáka je rozdělena na čtyři na sebe navazující části a oslovují 
už při vstupu do budovy. Stěžejní tři obrazy, které jsou vyvrcholením malířova souboru, zdobí výlohy 
antikvariátu Domu Pod Svícnem. Ústředním tématem je pro Bittnera symbolika. Pracuje s motivem 
kostela a dvanácti chleby, které odkazují na dvanáct apoštolů. Objevuje se zde i motiv stolu jako 
obětního stolu nebo chleba jako symbolu těla, ovšem v nových podmínkách, v nových vztazích. 
“Výstava je koncipována z bezprostředních reakcí na situace a zážitky v mém okolí. Myšlenky mne 
neustále nutí je prostřednictvím kresby a malby dále vyjadřovat,” vypravoval Bittner. Hlavní díla se 
dostávají do prostoru modelováním papíru, který tvoří podklad. “Téma je opět stůl a tělo a malby jsou 
strukturovány, protože jsou otiskem doby. Jde tedy o papír sejmutý ze stolu. Nánosy tvoří prach, 
pavučiny, kyselé deště a exkrementy,” komentoval Bittner. Další část výstavy souvisí se stíny a 
odlesky reálných situací, které umělce při tvorbě inspirovaly. Jedná se o díla menších formátů, kde se 
mladý výtvarník zabývá také kompozičním a barevným řešením. To pak dále rozvíjí a zpracovává ve 
větších rozměrech. “Výhoda malých formátů je ta, že mohu okamžitě zachytit myšlenku nebo pocit,” 
popisoval průběh své práce Bittner. Jan Bittner se však nebojí pracovat s barvou, výrazem barvy a 
stopou. Jednotlivé ukazatele mohou návštěvníka navést k chápání obrazů pouze znakem či symbolem 
až k jasnému vizuálnímu ukazateli skutečnosti. 
 
 
 
22.3.2008 

Výtvarníky spojuje láska k masu 
22.3.2008    Hranický deník    str. 3   Hranicko 

    PAVEL HELÍSEK         

Na Staré radnici v Hranicích vystavují mladí umělci ze skupiny Vypečení 
 
Hranice/ Svou oficiální výstavní premiéru si ve čtvrtek odbyla výtvarná skupina Vypečení v galerijním 
prostoru na Staré radnici v Hranicích. Karel Švach, Martin Cigánik a Stefan Osciatka, kteří umělecké 
seskupení tvoří, zde dávají nahlédnout do své tvorby poznamenané fascinací lidskou figurou i 
fantazijními představami. “Jde o takovou recesi, protože nemáme žádný program. Spíše nás stmelilo 
přátelství. Navštěvujeme stejnou školu a také spolu trávíme spoustu volného času,” sdělil Stefan 
Osciatka, který stejně jako zbylí dva členové Vypečených studuje na katedře výtvarné výchovy 
Ostravské univerzity. Vedle kamarádství Vypečené spojuje také láska k dobrému jídlu. “V Ostravě se 
pravidelně scházíme a pořádáme pro známé výpečkové akce. Uspořádáme vždy hostinu. Všichni 
jsme milovníci masa. I z toho tedy možná pochází náš název,” dodal Karel Švach. 
 V neposlední řadě však jde Vypečeným o prezentaci jejich tvorby na veřejnosti. Stefan 
Osciatka tak mimo jiné v Hranicích odkrývá své až dětsky naivní kresby lidí. Karel Švach ve svém díle 
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řeší pohyb a vztahy mezi postavami. Malby Martina Cigánika se naopak dotýkají světa fantazie plné 
barev a abstraktních tvarů. 
 “Osobně mám velmi ráda studentské práce. Studenti nemají strach z kritiky a jejich tvorba je 
otevřená a prostá kalkulu. Vnímavý divák má tak jedinečnou příležitost seznámit se s jejich 
bezprostředními pocity a názory, které mohou dráždit nebo naopak citově zasáhnout,” poznamenala 
kurátorka výstavy Vypečených Renata Skřebská. 
 
Foto popis| NA VERNISÁŽI. Výstavu zahájila ve čtvrtek v podvečer slavnostní vernisáž. 
Foto autor| Foto: Pavel Helísek 
Region| Střední Morava 
 
 
 
21.3.2008 

Rovná příležitost pro všechny 
21.3.2008    ČT 1    str. 3   18:00 Report 

             

 
Martin MUSIAL, moderátor 
-------------------- 
Diskriminovat lidi starší padesáti let na trhu práce je vyhazování lidského kapitálu oknem. To jsou 
slova účastníků konference, kterou na půdě Ostravské univerzity uspořádalo občanské sdružení 
Ano pro Evropu. K hlavním tématům patřilo právě to, jak zajistit při hledání práce rovné příležitosti pro 
všechny. Jednání se účastnil i eurokomisař Vladimír Špidla. 
 
Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Názor, že investovat do rekvalifikace padesátiletých a starších už nemá smysl, Vladimír Špidla odmítá, 
protože tito lidé mohou pracovat ještě nejméně deset až patnáct let. 
 
Vladimír ŠPIDLA, eurokomisař 
-------------------- 
To považuju prostě z hlediska managementu za opravdu hloupost, jo, neschopnost využít kapacity 
lidí, kterým je nad padesát. 
 
Libor ČERNÝ, ředitel, Úřad práce Frýdek-Místek 
-------------------- 
Ti lidé potřebují vytvořit určité podmínky, ale taky vzdělávací systém, který by byl trošku více šitý na 
jejich potřeby. 
 
Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Nedostatek pracovníků od řemeslníků až po špičkové odborníky přitom trápí celý kraj. 
 
Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity 
-------------------- 
Je tady velikánský investiční boom, ale ten musí následovat taky boomem vzdělávání lidí, protože 
pokud tady nebudou kvalitní lidé, tak investoři velice brzy to pochopí a odejdou. 
 
Monika MACDONAGH-PAJEROVÁ, občanské sdružení Ano pro Evropu 
-------------------- 
Já si myslím, že pořád platí to, že v Čechách a na Moravě vždycky byli lidé nesmírně šikovní. Takže, 
myslím si, že tady velký potenciál je. 
 
Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
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Rezervy pracovních sil jsou také na úřadech práce, přestože nezaměstnanost v posledních letech jen 
a jen klesá. 
 
 
Pavel BARTOŠ, Krajská hospodářská komora, MS kraj 
-------------------- 
Samozřejmě, že zřejmě v té skupině nezaměstnaných nenajdeme špičkové konstruktéry a projektanty, 
ale zkusme tam najít aspoň to, co se dá použít v praxi a co praxe potřebuje. 
 
Drahomíra RAČÁKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Podle účastníků konference by proto největší investice teď měly směřovat právě do vzdělání a 
rekvalifikací. Jen úřady práce v Moravskoslezském kraji evidují v současné době kolem dvaceti tisíc 
nezaměstnaných ve věku nad padesát let. 
 

Hledám místo 
21.3.2008    Moravskoslezský deník    str. 25   Moje práce 

          

Jméno: Mgr. Bedřich Šuba 
Bydliště: Olomouc 
Současné zaměstnání: nezaměstnaný 
 
Je mi 24 let. Po absolvování maturity z oboru Sociální péče na střední pedagogické škole jsem 
studoval na Ostravské univerzitě obor vychovatelství. Státní závěrečnou zkoušku jsem složil mimo 
jiné z psychologie a pedagogiky. Pracoval jsem u Vězeňské služby ČR jako vychovatel. 
Hledám práci, kde bych mohl uplatnit své schopnosti jednání a komunikace s lidmi. Nabízím vám i své 
organizační schopnosti. Jsem připraven převzít na sebe odpovědnost. Jsem zvyklý rychle se učit a 
kompenzovat případné nedostatky zvýšeným pracovním úsilím. 
V každé činnosti mi záleží na kvalitě odvedené práce. Jako své znalosti a dovednosti mohu uvést: 
znalost anglického a slovenského jazyka, řidičský průkaz skupiny B mám praxi v řízení dodávky, 
uživatelská znalost PC, psaní “všemi deseti”, školní praxe - kontakt s lidmi 510 hodin+ 3 měsíce v 
zaměstnání. 
Jsem flexibilní, ale preferuji perspektivu dlouhodobé práce u stabilní firmy. Velmi rád bych pracoval v 
oblasti lidských zdrojů či personalistice, a to nejlépe v Olomouci a okolí. Nemám zájem o práci na ŽL a 
o práci v pojišťovnictví ani finančním poradenství. Předem děkuji za vaše nabídky. Těším se do práce. 
 
*** 
 
Výzva Deníku 
 
Nemáte práci? Chcete změnit tu současnou? Pošlete do Deníku svou fotografii, krátký popis práce, 
kterou byste chtěli dělat, a výzvu zaměstnavatelům, proč by měli zaměstnat právě vás. Myváš dopis 
zveřejníme. Ten čtenář, který získá prostřednictvím výzvy v Deníku práci a udrží si ji jeden rok, bude 
zařazen do slosování o Škodu Fabia. Příspěvky zasílejte na adresu: Redakce Deníku Moje práce 
Belgická 38 120 00 Praha 2 nebo e-mailem na adresu: mojeprace@denik.cz 
 
Foto popis| 
Region| Severní Morava 
Publikováno| Moravskoslezský deník; Moje práce; 25 
Publikováno| Opavský a hlučínský deník; Moje práce; 25 
Publikováno| Frýdecko-místecký a třinecký deník; Moje práce; 25 
Publikováno| Havířovský deník; Moje práce; 25 
Publikováno| Karvinský deník; Moje práce; 25 
Publikováno| Novojičínský deník; Moje práce; 25 
Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; Moje práce; 25 
ID| d3ca87be-6e2f-450a-8419-73fa9c4cfd5f 
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20.3.2008  

Semináře o regionální politice se v Ostravě zúčastní i komisař 
Špidla 

20.3.2008    euractiv.cz    str. 0   Euractiv.sk / Sekce / Strukturální politika 
             

V Ostravě se zítra, 21. března 2008, uskuteční seminář věnovaný regionální politice a evropským 
fondům. Semináře, jenž je určen odborné i široké veřejnosti, se zúčastní i evropský komisař pro 
zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla. 
 
V hlavním městě Moravskoslezského kraje, Ostravě, se zítra uskuteční seminář, který se bude 
věnovat regionální politice a možnostem financování z evropských fondů. Seminář je součástí širšího 
tématického cyklu s názvem “Národní výzvy – regionální příležitosti” a jeho pořadatelem je sdružení 
ANO pro Evropu. 
Cílem série seminářů je poskytovat široké veřejnosti “kvalitní informace a prostor pro fundovanou 
diskusi o tématech, která přímo ovlivňují každodenní život českých občanů”. Semináře se věnují 
“konkrétním ekonomickým a sociálním dopadům našeho členství v Evropské unii a s nimi spojeným 
možnostem, které se před námi v této oblasti otevírají.” 
Setkání, které se bude konat v prostorách Auly Ostravské univerzity, budou tvořit dva panely. První z 
nich se zaměří na politiku zaměstnanosti a dopady rekvalifikací na zaměstnanost a rozvoj regionu. V 
jeho rámci se účastníci budou moci navíc seznámit s možnostmi čerpání finančních prostředků na 
podporu zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů z Evropského sociálního fondu. 
Druhá část semináře se bude věnovat regeneraci tzv. Brownfields a potenciálu turistického ruchu v 
oblasti Brownfields a zaměří se rovněž na problematiku odstraňování ekologické zátěže. 
Ostravského semináře se zúčastní evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné 
příležitosti Vladimír Špidla. Dalšími řečníky budou například ostravský primátor Petr Kajnar, náměstek 
hejtmana Moravskoslezského kraje Pavel Drobil, předseda Svazu českých a moravských výrobních 
družstev a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Jan Wiesner nebo ředitel 
Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko David Sventek. 
Více informací naleznete na internetové stránce sdružení ANO pro Evropu. 
 
 
URL| http://www.euractiv.cz//clanek/seminare-o-regionalni-politice-se-v-ostrave-zucastni-i-komisar-
spidla 
 

Firmy na veletrhu Symbióza nabízely studentům práci 
20.3.2008    Moravskoslezský deník    str. 4   Ostrava 

    IVA HAVLÍČKOVÁ         

Najít si práci a získat informace o firmách mohli studenti na veletrhu pracovních příležitostí Symbióza. 
Prezentovalo se tam 118 firem z celé republiky. 
 
Ostrava/ Personalisté z téměř sto dvaceti firem z celé republiky se letos vypravili na veletrh Symbióza. 
Hledali tam mezi studenty novou mladou krev do svých firem. Velká poptávka je po studentech 
strojních, hutních a IT oborů. 
 Hlavně po studentech z fakulty metalurgie se na veletrhu poohlížela například hutní 
společnost ArcelorMittal. “Ale hledáme i nové lidi na místa v oboru informačních technologií, financí či 
účetnictví,” vyjmenovala Věra Válková z hutní firmy. 
 Po talentovaných vysokoškolácích prahne i společnost Huyndai Motor. “Do managementu a 
administrativy budeme letos nabírat minimálně sto lidí. A pokud najdeme kvalitně připravené techniky 
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s dobrou znalostí angličtiny, můžeme jim nabídnout opravdu zajímavou budoucnost v nejmodernější 
automobilce v Evropě,” konstatoval tiskový mluvčí Petr Vaněk. 
Společnost GE Money zase na veletrhu Symbióza hledala zaměstnance zejména pro nové centrum 
zákaznických služeb, které vybudovala v průmyslové zóně v Ostravě-Hrabové. Každý měsíc tam 
nabírá asi dvacet lidí, zejména na pozice telefonistů. “Jde o místa na zkrácené úvazky, vhodné i pro 
studenty nižších ročníků. Jsou to pozice, které mohou být vstupenkou pro další kariéru v naší 
společnosti,” uvedla Martina Káňová z oddělení lidských zdrojů. 
 Podle Alice Wostré, tiskové mluvčí akce Kariéra 2008, jejíž součástí je i veletrh pracovních 
příležitostí, znamená letošní účast 118 podniků přímo na stáncích nárůst o 28 firem oproti loňskému 
roku. “O akci je takový zájem, že nestačily prostory Nové auly VŠB-TUO a bylo nutno využít celého 
areálu univerzity,” uvedla Wostrá. 
 Veletrh je otevřený pro všechny vysokoškoláky z kraje. Kromě studentů Vysoké školy báňské 
se o pracovní místa přišli ucházet i studenti a absolventi Ostravské univerzity, Slezské univerzity či 
Vysoké školy podnikání. Řada z nich však zatím nehledala práci. 
 “Ještě mě čekají dva roky studia, ale tady je spousta příležitostí zjistit si informace o 
jednotlivých firmách,” uvedl například Dušan Stiborský z fakulty metalurgie a materiálového inženýrství 
Vysoké školy báňské-Technické univerzity. Další studenti zase hledali téma bakalářské či diplomové 
práce. “Jsem zatím ve čtvrtém ročníku, ale už teď na ní začnu pracovat,” svěřila se další ze studentek 
Barbora Molinová. 
 Firmy spolupráci na pracích studentů vítají. “Máme mnoho jasných témat na diplomové práce, 
ale neodmítáme ani představy studentů,” vysvětlila Věra Válková z ArcelorMittalu. Fotogalerie a audio 
na www. moravskoskoslezsky.denik. cz/symbioza 
 
Foto popis| SYMBIÓZA. Studenti měli velký zájem o kontakty s firmami, kolem mnoha stánků se 
vytvářily tlačenice. 
Foto autor| Foto: Deník/ Adolf Horsinka 
Region| Severní Morava 
 

FOTO 
20.3.2008    Moravskoslezský deník    str. 3   Ostrava 

    (map)         

 
Foto popis| DEN S PŘEKLADEM. Konference s tímto názvem se včera konala na Filozofické fakultě 
Ostravské univerzity (FF OU) u příležitosti zakončení třetího ročníku soutěže pro studenty, jež baví 
právě překladatelství a tlumočnictví. Mezi vystupujícími překladateli se na půdě této vysoké školy 
představila také vládní tlumočnice Petra Paroubková-Kováčová (na snímku vpravo), nynější manželka 
předsedy sociálních demokratů Jiřího Paroubka. Se studenty a dalšími účastníky akce, která se 
konala pod záštitou děkanky FF OU Evy Mrhačové (vlevo), se podělila o postřehy ze své 
tlumočnické praxe. Název její přednášky zněl Úskalí tlumočení. 
Foto autor| Foto: Deník/Miroslav Kucej 
Region| Severní Morava 
 
 
 
19.3.2008 

Nemocnicím v kraji citelně chybějí zdravotní sestry 
19.3.2008    ČRo - ostrava.cz    str. 0   ostrava / aktualne 

    Martin Knitl    Ostravská univerzita Ostrava     

V nemocnicích je kritický nedostatek zdravotních sester. Tento dlouhodobý problém umocňuje i nová 
legislativa, podle které už sestrám nestačí vystudovat pouze střední školu. Nemocnice v kraji spoléhají 
na první absolventky bakalářských oborů. I tak to ale nebude stačit. 
 
Hlavní sestra Karvinské hornické nemocnice Jarmila Dostálová říká, že dokud nedostanou sestry za 
těžkou práci více peněz a nedočkají se společenského uznání, bude řešit každodenní potíže, jak 
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obsadit například noční směny."Ještě v září jsem na jedno místo mohla vybírat ze tří sester, dnes 
žádné nemáme. Největší problém je se specialistkami na ARO, JIP a začínáme se potýkat s 
nedostatkem sester i na standardních odděleních. Byla schválena nová legislativa, přibývá 
administrativy, náročnost na znalosti, fyzické práce i stres," dodává Dostálová.V Moravskoslezském 
kraji nabízí potřebné vzdělání pro zdravotní sestry tři školy - dvě vysoké a jedna vyšší - soukromá. 
Darja Jarošová ze Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity potvrdila, že celkový počet 
absolventů, na které nemocnice čekají, by mohl být kolem dvou set. Obává se ale, že řada z nich si 
nakonec těžkou práci zdravotní sestry nezvolí."Myslím, že situace se bude zhoršovat. Pravděpodobně 
ty tři vzdělávací instituce stačit nebudou. Určitě je to o sociálním statutu sestry, finančním ohodnocení 
a zodpovědnosti. Také chybí pomocný personál, takže se setry musí zabývat i činnostmi, které by 
mohl vykonat někdo jiný, kdyby tam byl," upozornila Jarošová. 
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Lenka BLAŽEJOVÁ; moderátorka 
Silvie MIKULCOVÁ; moderátorka 
moderátorka 
-------------------- 
V nemocnicích je kritický nedostatek zdravotních sester. Tento dlouhodobý problém umocňuje i nová 
legislativa, podle které už sestrám nestačí vystudovat pouze střední školu. Hlavní sestra Karvinské 
hornické nemocnice Jarmila Dostálová spoléhá na první absolventky bakalářských oborů. I tak to ale 
nebude stačit, jak dodala, dokud nedostanou sestry za těžkou práci více peněz a nedočkají se 
společenského uznání, bude řešit každodenní potíže jak třeba obsadit noční směny. 
 
Jarmila DOSTÁLOVÁ, hlavní sestra Karvinské hornické nemocnice 
-------------------- 
Ještě v září jsem na jedno místo si mohla vybírat ze tří sester, dneska opravdu sestry nemáme. 
Největší problém je se specialistkama na ARO na JIP. Začínáme se potýkat i s nedostatkem sester na 
standardních odděleních. Přibývá administrativy, byla schválena spousta nové legislativy, samozřejmě 
náročnost na znalosti, náročnost fyzické práce, psychický stres. 
 
Lenka BLAŽEJOVÁ; moderátorka 
Silvie MIKULCOVÁ; moderátorka 
moderátorka 
-------------------- 
V Moravskoslezském kraji nabízí potřebné vzdělání pro zdravotní sestry tři školy, dvě vysoké a jedna 
vyšší soukromá. Darja Jarošová ze Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity potvrdila, že 
celkový počet absolventů, na které nemocnice čekají, by mohl být kolem dvou set. Obává se ale, že 
řada z nich si nakonec těžkou práci zdravotní sestry nezvolí, proto by měla být kapacita škol mnohem 
větší. 
 
Darja JAROŠOVÁ, Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity 
-------------------- 
Myslím si, že situace se bude zhoršovat, pravděpodobně kapacitně ty tři vzdělávací instituce stačit 
nebudou. Určitě je to o sociálním statutu sestry, finančním ohodnocení a zodpovědnosti, které dostaly. 
Stále mám dojem, že obslužný personál, pomocný personál nebo zdravotničtí asistenti jsou v dost 
malém počtu na odděleních, aby sestře pomáhali. Takže ona se musí zabývat takovýma činnostmi, 
které může za ni vykonat někdo jiný, kdyby tam byl. 
 


