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Ostravská univerzita Ostrava

2.4.2008

Ostrava přivítá matematiky z Evropy
2.4.2008    Mladá fronta DNES    str. 2   Kraj Moravskoslezský

    (ČTK)       

OSTRAVA

Vysokoškolští studenti matematiky z celé Evropy se ve středu utkají na Mezinárodní matematické soutěži Vojtěcha 
Jarníka.  Pravidelně  ji  pořádá  Ostravská univerzita a  je  nejstarší  univerzitní  matematickou  soutěží  v  Evropě. 
Soutěže  se  účastní  nejlepší  studenti  matematiky,  kteří  většinou  vyhráli  matematické  olympiády  v  jednotlivých 
státech.  Do letošního ročníku je přihlášeno 31 univerzit,  z nichž každá s sebou přiveze dva příklady.  Studenti 
soutěží o peníze. S prvním místem v každé kategorii je spojena odměna 10 000 korun.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severní Morava a Slezsko

1.4.2008

Mateřská škola Malé Hoštice hostila mezinárodní delegaci
1.4.2008    Bruntálský a krnovský deník    str. 4   Z okolí regionu

    (mif)        

Malé Hoštice/ Netradiční návštěva. Tak mohli minulý týden hodnotit v Mateřské škole v Malých Hošticích hosty, 
kteří do školy zavítali v rámci mezinárodního projektu Dětská identita a občanství v Evropě. Delegaci tvořila paní 
Ebru A. Kerem z turecké univerzity v Canakkale, lektor Hugo Verkest z belgického institutu pro přípravu učitelů v 
Torhoutu a Marcel Mečiar z katedry společenských věd  Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. “Navštívili 
jsme kromě jiných také  Mateřskou  školu  v  Malých  Hošticích,  kde  jsme měli  možnost  poznat  chod  veřejného 
předškolního zařízení,” uvedl Marcel Mečiar.
Delegace pozitivně hodnotila úpravu místností a domáckou atmosféru prostředí školy a shodla se na tom, že z 
minimálních zdrojů se výsledek přibližuje maximu. “Líbí se mi, že v každém rohu místnosti si může dítě vybrat jinou 
aktivitu, střídání činností během dne je pro děti velmi důležité,” uzavřel diskusi belgický pedagog se specializací na 
interkulturní vzdělávání Hugo Verkest.

Region| Severní Morava
Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; Z okolí regionu; 04
Publikováno| Moravskoslezský deník - Region Krnovské noviny; Z okolí regionu; 04
ID| bb2701d3-8583-4d33-b670-950f0833fdc4

31.3.2008

Přijedou nejlepší mladí matematici
31.3.2008    Moravskoslezský deník    str. 4   Ostrava

    (zm)        

Ostrava/ Katedra matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě pořádá ve dnech 2. a 3. 
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dubna osmnáctý ročník Mezinárodní matematické olympiády o cenu Vojtěcha Jarníka. Do letošního ročníku se 
přihlásilo 146 studentů z 31 univerzit 14 států celé Evropy.

Olympiáda  je  pojmenována  po  profesorovi  Vojtěchu  Jarníkovi,  jehož  učebnice  matematické  analýzy 
vychovaly generace českých a slovenských matematiků.

Soutěžit se bude ve dvou kategoriích. První je určena studentům prvních a druhých ročníků, druhá pak 
ročníkům třetím, čtvrtým a pátým.

Region| Severní Morava

29.3.2008

Do zoo také na přednášku
29.3.2008    Moravskoslezský deník    str. 4   Ostrava

    (mrš)        

POZVÁNKY

Ostrava/  Kolik  máme na  Zemi  skutečně  druhů  organismů  a  odkud  to  víme?  Tak  právě  na  toto  téma  se  ve 
výukovém  centru  ostravské  zoologické  zahrady  uskuteční  ve  středu  2.  dubna  přednáška  Pavla  Drozda  z 
Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Začátek je v 16 hodin.

Region| Severní Morava

Studenti zavítali do redakce
29.3.2008    Moravskoslezský deník    str. 4   Ostrava

    (map)        

Ostrava/  Na exkurzi  do redakce Moravskoslezského deníku zavítali  včera  studenti  bohemistiky z  Ostravské 
univerzity. Přišli se podívat, jak se v praxi dělají noviny.

Foto autor| Foto: Deník/Miroslav Kucej
Region| Severní Morava

28.3.2008

FOTO
28.3.2008    Haló noviny    str. 4   Z DOMOVA

          

Foto popis| Minulé dny věnovala europoslankyně Věra Flasarová (KSČM)  přednášce pro studenty Ostravské 
univerzity i jednáním s eurokomisařem Vladimírem Špidlou a dalšími politiky o přiležitostech pro moravskoslezský 
region  a  jeho  občany.  Zatímco  v  diskusi  se  studenty  sociální  geografie  se  hovořilo  především  o  rovných 
příležitostech a možnostech uplatnění žen v politice,při debatě s odborníky na konferenci s názvem Národní výzvy 
-regionální  příležitosti  padaly argumenty o významu celoživotního vzdělávání  a další  podpory rozvoje lidského 
potenciálu.  Nejbližší  příležitost  k  osobnímu  setkání  s  europoslankyní  Věrou  Flasarovou  budou  mít  občané 
Moravskoslezského kraje v pondělí 31.března v Ostravě.(za)
Foto autor| FOTO -archiv
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Výtvarníky spojuje láska k masu
28.3.2008    Hranický týden    str. 6   Kultura

    PAVEL HELÍSEK        

Hranice/ Svou oficiální výstavní premiéru si minulý 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 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 jedinečnou příležitost seznámit se s jejich bezprostředními pocity a názory, které 
mohou dráždit nebo naopak citově zasáhnout,” řekla kurátorka výstavy Renata Skřebská.

www.hranicky.denik.cz

Foto popis| NA VERNISÁŽI. Výstavu zahájila minulý čtvrtek v podvečer slavnostní vernisáž

27.3.2008

Ostravice bojuje s Ostravicí
27.3.2008    Lidové noviny    str. 6   Morava a Slezsko

    JAN KRÁL        

Spory o přestavbu beskydské obce: Proti se postavili i zástupci univerzity

OSTRAVICE Nedevastujte  Beskydy,  zastavte stavební boom. Projekt rozvoje beskydské obce Ostravice 
narazil  -  protestuje  sdružení  Ostravice  zelená,  které  zastupují  místní  ekologové  i  profesoři  Ostravské 
univerzity. Ti všichni přiznávají, že by nejraději celý projekt zastavili.

Podle nich novinky poškodí krajinný ráz i životní prostředí. Protestní petici podepsaly na tři tisícovky lidí, z 
toho 476 přímo z Ostravice. Organizátoři petice uvádějí, že jde o třetinu obyvatel obce. V těchto dnech Ostravice 
zelená vyzvala i zastupitele obce s požadavkem, aby řekli projektu stop. Vedení obce již dříve projekt vytvoření 
nových ploch pro bydlení a rekreaci podpořilo.

Spor mezi investory a jejich odpůrci došel tak daleko, že investoři ze společnosti Ostravice Sport, kteří 
projekt za stovky milionů korun připravují, podali  na Ostravici zelenou trestní oznámení. Podle jejich mínění se 
protestující dopouštějí trestných činů poškozování cizích práv a pomluvy. “Jde o agresivní a nenávistnou kampaň,” 
tvrdí o Ostravici zelené zástupci Ostravice Sport. Argumentují, že projekty se blíží do finále schvalovacích řízení, 
která potřebují k zahájení stavby. “Získat všechna povolení bylo náročné a jejich vyřizování trvalo rok a půl. V 
Ostravici stavíme na svých pozemcích a v souladu se všemi předpisy,” upozorňuje manažerka projektu Alexandra 
Byrtusová. Společnost vlastní v Ostravici 150 hektarů pozemků a zastavět hodlá asi sedm a půl procenta.

“Čekáme na vyjádření všech institucí, kterým jsme petici rozeslali,” řekl včera LN Jiří Krpeš z Ostravice 
zelené. Že by se dopouštěli svojí kampaní proti změně obce nějakých trestných činů, to tento pedagog Ostravské 
univerzity rezolutně odmítá. “Z policie nás ještě nikdo ani nekontaktoval,” dodal Krpeš.

V Ostravici vyrůstá nové golfové hřiště, brzy tam má stát i nový hotel a bytové domy. Obec je společně s 
Frýdlantem a Čeladnou jedním z vrcholů beskydského trojúhelníku - oblasti, kde nebývale roste zájem o bydlení. 
Vzniká tam řada nových sportovišť, stovky bytů i tisíce lůžek v nových hotelích. “Denně nám volají lidé a ptají se na 
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možnost bydlení na Ostravici,” říká Byrtusová.
Investoři  ze společnosti  Ostravice Sport plánují  postavit  v obci  hotel  se čtyřmi stovkami lůžek, padesát 

rodinných domů, jakési druhé centrum obce s devadesáti byty a dalších dvacet bytových domů, každý se zhruba 
deseti byty. Už v květnu bude otevřena první část golfového areálu, v červenci se má otevřít celé osmnáctijamkové 
hřiště, které se už v příští zimě proměnění na osvětlenou běžeckou dráhu, kde budou moci lidé běhat na lyžích do 
desáté večer.

Na bydlení v horách se nejčastěji ptají lidé z Ostravy a Frýdku-Místku. Do Beskyd chtějí také turisté, ale 
takoví, kteří se už nespokojí s kvalitou dříve stavěných odborářských ubytoven. “Podle našich průzkumů chybí v 
regionu až dva tisíce lůžek v kvalitních čtyřhvězdičkových hotelích,” je přesvědčen místostarosta Frýdlantu Bohumil 
Dolanský.  Místostarostka obce Čeladná Věra Golová dodává,  že se už těší,  až se místní  lékaři  přestěhují  do 
budovy nově stavěné radnice  na náměstí.  Obec do současného zdravotního střediska pak přestěhuje  školku. 
Současná školka je už pro nově příchozí prostě malá.

Čeladná, kde od roku 2000 vznikly stovky nových bytů i celé nové náměstí, je, co se týče změn, nejdál. 
Pozadu  se  stavebním  boomem  nechce  zůstat  ani  Frýdlant  nad  Ostravicí.  “Plánuje  stavbu  konferenčního  a 
kulturního centra s hotelem. V hotelové části  počítáme se sto osmdesáti  lůžky,”  říká frýdlantský místostarosta 
Dolanský.  Centrum  má  vzniknout  přestavbou  současného  kulturního  domu.  Představitelé  města  jednají  s 
německými investory o financování a provozování centra. Na rozdíl od Ostravice však plány investorů ve Frýdlantu 
na žádnou větší kritiku nenarážejí. Podobně nerušeně staví i investoři bytové domy v Čeladné.

Foto popis|  Píšeme nové dějiny Ostravice,  tvrdí  manažerka Alexandra Byrtusová. Zničíte ji  i  Beskydy,  oponují 
aktivisté.
Foto autor| Foto LN - Jan Král

Vydání| Tato zpráva vyšla v prvním vydání

Regionální mutace| Lidové noviny - Morava

Umělci získali Cenu města Ostravy
27.3.2008    Moravskoslezský deník    str. 25   Kultura regionu

    (hla)        

Ostrava/ Z rukou primátora města Ostravy Petra Kajnara včera převzala Cenu města Ostravy Zora (na snímku 
vlevo)  bývalá  členka  činohry  Státního  divadla  v  Ostravě.  Od  šedesátých  let  působila  jako  herečka  v  činohře 
tehdejšího Státního divadla v Ostravě, ve kterém zaujala výrazné postavení. Dominovala zejména v dramatických 
až tragických rolích. Je držitelkou významných celostátních ocenění. V roce 1994 jí byla udělena Cena Thálie za 
celoživotní  umělecké mistrovství  a  roku 1997 byla  na Poděbradských dnech poezie  poctěna Křišťálovou růží, 
nejvyšším  celostátním  oceněním  v  oblasti  uměleckého  přednesu.  Cenu  města  Ostravy  obdržel  i  profesor 
Eduard Ovčáček (na snímku vpravo), který se významnou měrou podílel na rozvoji uměleckého života v 
Ostravě. Jeho jméno je  v  oblasti  výtvarného umění  trvale  spojováno s významnou etapou strukturální 
abstrakce i nové figurace.

Po  roce  1989  se  postavil  do  čela  snah  o  založení  a  profilaci  vysokoškolského  výtvarného 
uměleckého studia na Ostravské univerzitě.

Foto popis|
Region| Severní Morava
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26.3.2008

Poptávka po lidských zdrojích
26.3.2008    ČT 1    str. 1   05:59 Dobré ráno z Moravy a Slezska - Ostrava

            

Tomáš VZOREK, moderátor
--------------------
Teď už pojďme dále. Za chvíli si budeme povídat o nabídce a poptávce po lidské pracovní síle, neboli po lidských 
zdrojích. Jednou z nejpočetnějších skupin lidí, kteří hledají práci, jsou lidé po padesátce, kterým často nezbývá nic 
jiného než projít nějakým tím rekvalifikačním kurzem, aby si zvýšily své vzdělání a tím i uplatnění. No, a více už se 
dozvíte v příspěvku Ondřeje Skácela.

Ondřej SKÁCEL, redaktor
--------------------
Lidé nad padesát let stále obtížně shánějí zaměstnání. Jen úřady práce v Moravskoslezském kraji evidují na dvacet 
tisíc lidí ve věku nad padesát let, což je téměř čtvrtina všech zaměstnaných v kraji. Podle odborníků přitom jde 
doslova o plýtvání lidskými zdroji.

Vladimír ŠPIDLA, eurokomisař /ČSSD/
--------------------
Já to považuju prostě z hlediska managementu za opravdu hloupost, jo. To je neschopnost využít kapacity lidí, 
kterým je nad padesát. Když se na ně podíváte, tak vidíte, pracoval celej život, čili máte jasné vědomí, že to je 
slušnej pracující člověk, byl velmi dobře vzdělán, získal celou řadu zkušeností.

Libor ČERNÝ, ředitel, Úřad práce Frýdek-Místek
--------------------
A ti  lidé potřebujou vytvořit určité podmínky, ale taky vzdělávací systém, který by byl trošku více šitý na jejich 
potřeby.

Ondřej SKÁCEL, redaktor
--------------------
Kraj se přitom potýká s nedostatkem pracovníků od řemeslníků až po špičkové odborníky. Mezeru v nabídce se 
snaží zacelit obě univerzity i úřady práce. Pomoci by jim v tom měly i peníze z evropských fondů.

Pavel BARTOŠ, Krajská hospodářská komora, MS kraj
--------------------
Dneska jde průřezově prakticky o všechny pracovníky.  Samozřejmě,  že zřejmě v té  skupině nezaměstnaných 
nenajdeme špičkové konstruktéry a projektanty. Ale zkusme tam najít aspoň to, co se dá použít k praxi a tu praxi 
potřebuje.

Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity
--------------------
Je tady velikánský investiční boom, ale ten boom musí následovat taky boomem vzdělávání lidí, protože pokud 
tady nebudou kvalitní lidé, tak investoři velice brzy to pochopí a odejdou. Čili my musíme dělat všechno pro to, aby 
tady kvalitní lidé zůstávali, abychom si vytvořili takové kapacity, abychom mohli produkovat kvalitní lidí a vzdělávat 
kvalitní lidi. A to si myslím, že je klíčová role vysokých škol tady v tomto regionu a my se je snažíme plnit právě i ve 
spolupráci s Evropskou unií.

Ondřej SKÁCEL, redaktor
--------------------
Rezervy pracovních sil na úřadech práce stále existují. V současné době je v kraji evidováno pět a půl uchazeče na 
jedno pracovní místo.

Pavel BARTOŠ, Krajská hospodářská komora, MS kraj
--------------------
Největší  problém jsou lidi  a  než  šahat  na  ty  zahraniční  pracovníky,  tak  bych raději  šáhnul  do  toho  množství 
nezaměstnaných a dal jim možnost se rekvalifikovat a pracovat, ale oni musí chtít pracovat, a to je možná ten velký 
úkol.
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Ondřej SKÁCEL, redaktor
--------------------
Dát práci starším lidem by přitom mohlo být pro zaměstnavatele výhodné, protože za určitých podmínek mohou 
žádat na tyto zaměstnance i o příspěvek od státu.
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