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Ostravská univerzita Ostrava 
 
 
30.4.2008 

Co mají společné slepice a zebra? Obě šly v průvodu 
30.4.2008    Mladá fronta DNES    str. 2   Kraj Moravskoslezský 

    (ama)     

Ostrava - Co mají společné slepice a zebra, řecká bohyně a rockerka kapely Kiss či střihoruký Edvard s 
uklízečkou v nylonové haleně?Včera odpoledne se všichni sešli v majálesovém průvodu Ostravské univerzity. 

Zástup rozjásaných studentů prošel za vedení dechové kapely, mažoretek a kejklířů centrem města. “Přišly 
jsme jen tak, protože je jaro a abychom se pobavily,” sdělovaly Lenka a Marcela, studentky prvního ročníku 

oboru biologie-geografie, které se převlékly za berušky. Kamarád Lukáš, který je doprovázel, zase představoval 
kvetoucí louku. “Kostýmy jsme si vyráběli sami,” poznamenal student a dívky přitakávaly. Poblíž postávala 

studentka v obřím papírovém sáčku. 

 “Chemické analýzy prokázaly, že tento papírový sáček použil sám Jára Cimrman,” vysvětlovala 
účastnice průvodu, zatímco začínala znít hudba a zástup se dával do pohybu. 
 Okolojdoucí Ostravané reagovali úsměvem, mnozí vytahovali mobilní telefony a průvod si fotografovali. 
Po zastávce na Masarykově náměstí, kde se představili členové žonglérského uskupení Cyberfire, studenti 
zamířili na Slezskoostravský hrad. Zde se během vystoupení hudebních skupin bavili až do pozdních večerních 
hodin. 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severní Morava a Slezsko 
 

ZEBRA Majálesový průvod městem 
30.4.2008    Mladá fronta DNES    str. 1   Kraj Moravskoslezský 

    (ama)         

Ulicemi šli broučci i členky Kiss 
 
Ostrava  - Za zvuku píšťalek a frkaček v doprovodu dechové kapely, žonglérů i mažoretek včera odpoledne 
centrem Ostravy prošel průvod studentů v maskách. Ostravská univerzita slavila majáles. “Je to dobrý,” 
usmívala se jedna ze seniorek, které průvod čítající několik stovek studentů sledovaly. Koho bylo možné v 
zástupu zahlédnout? Berušky i broučky, dívku-zebru, řecké bohy či třeba skupinu Kiss, jejíž členky se staly 
královnami majálesu. 
 (Viz Co mají... str. C2) 
 
Foto autor| FOTO: MAFA - ALEXANDR SATINSKÝ 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severní Morava a Slezsko 
 

Centrem se prohnal rej masek 
30.4.2008    Moravskoslezský deník    str. 3   Ostrava 

    (map)         

Ostrava/ Kissačky neboli čtveřice studentek v černých kostýmech, s pomalovanými tvářemi a nezbytnými 
kytarami. To jsou vítězky soutěže o nejlepší masku letošního Majálesu Ostravské univerzity. 
 Pestrobarevný dav studentů v maskách zamířil včera odpoledne z Husova sadu v centru města směrem 
na Slezskoostravský hrad. Tam pak propukl tradiční svátek vysokoškoláků – majáles. Mezi mnoha desítkami 
masek bylo možné najít opravdu nápadité výtvory. Patřily k nim například dvě slepice vedené krutým řezníkem 
na porážku, “šikulové” z večerníčku Pat a Mat či třeba konev na zalévání a s ní květina. 
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 Pozornost budila také studentka, která měla masku namalovanou přímo na nahém těle. Představovala 
zebru. “Mně to, že jsem jen v kalhotkách, až tak odvážné nepřijde. Je to prostě o přírodě a taky o jaru, což mělo 
být hlavním tématem. Já si průvod užívám,” sdělila studentka prvního ročníku, která nakonec v soutěži o 
nejlepší masku skončila na čtvrtém místě. Z vítězství se radovaly dívky v kostýmech drsných rockerů. “Jsme 
extrémní typy a rády se předvádíme. Chtěly jsme přijít v něčem, co nemůžeme nosit normálně. A protože jsme 
tvrdé rockerky, převlékly jsme se za kapelu Kiss,” řekla čtveřice studentek Ostravské univerzity navštěvujících 
rovněž první ročník. “Jmenujeme se Květa, Hanka, Ivana a Sabina, takže vlastně nejsme Kiss, ale Khis,” dodaly 
ještě s úsměvem dívky, jež se staly královnami majálesu. Ten pokračoval na Slezskoostravském hradě bujarou 
zábavou až do nočních hodin. U hlavního pódia držely studenty ve varu například kapely Sunshine, Polemic, 
O5&Radeček, Post-it či Bran. 
 
*** 
 
Chcete vidět průvod masek? 
Video a fotogalerii najdete na www.msdenik.cz/ majales 
 
Foto popis| 
Region| Severní Morava 
 

FOTO - KISSAČKY KRÁLOVNAMI MAJÁLESU 
30.4.2008    Moravskoslezský deník    str. 1   Titulní strana 

    (map)         

 
Foto popis| MAJÁLES. Tradiční svátek vysokoškoláků včera slavili studenti Ostravské univerzity. Akci zahájil 
pestrobarevný průvod masek, který vyšel z Husova sadu směrem na Slezskoostravský hrad. Tam pak propuklo 
bujaré studentské veselí, které trvalo dlouho do noci. Královnami letošního majálesu se stala čtveřice studentek 
s nejlepší maskou – dívky představovaly drsné rockerky z kapely Kiss. více na straně 3 a 29 
Foto autor| Foto: Deník/Adolf Horsinka 
Region| Severní Morava 
 

FOTO - Majáles studentů Ostravské univerzity 
30.4.2008    Moravskoslezský deník    str. 29   Moje Ostrava 

             

 
Foto popis| MAJÁLES. V Husově sadu začal včera krátce po poledni majáles studentů Ostravské univerzity. 
Následoval bujarý průvod centrem města přes Černou louku na Slezskoostravský hrad. Jak dokumentují naše 
snímky, studenti se letos při vymýšlení masek pěkně odvázali. 
Foto autor| Snímky: Deník/Adolf Horsinka 
Region| Severní Morava 
 

FOTO - OSTRAVSKÁ UNIVERZITA OSLAVILA MAJÁLES 
30.4.2008    Právo    str. 13   Severní Morava a Slezsko 

    (hon)         

Foto popis| Studentský svátek jara, majáles, oslavili včera studenti Ostravské univerzity průvodem v maskách, 
který zamířil přes centrum Ostravy na Slezskoostravský hrad. Program vyvrcholil večer ve velkém stylu sérií 
koncertních vystoupení, mimo jiné skupin Sunshine a Polemic. 
Foto autor| Foto PRÁVO – Aleš Honus 
 
Regionální mutace| Právo - Severní Morava 
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29.4.2008 

Ostrava dnes ožije majálesem 
29.4.2008    Mladá fronta DNES    str. 6   Kultura - kraj Moravskoslezský 

    MARKÉTA RADOVÁ         

Hvězdami oslav Ostravské univerzity budou kapely Sunshine či Polemic. Dění zahájí průvod masek 
 
Ostrava - Studenti křepčící v průvodu masek, zabraní do veselého hovoru s kelímkem piva v ruce či třeba 
nespoutaně tančící pod pódiem, kde to rozjíždí jedna kapela za druhou. 
 Tyto pohledy se dnes naskytnou každému návštěvníkovi Slezskoostravského hradu, kde studenti 
Ostravské univerzity oslaví majáles. Bude již patnáctý v historii školy. 
 Podle Ondřeje Hašky, prezidenta Stavovské unie studentů, která akci pořádá, se úroveň oslav za 
poslední čtyři roky výrazně zvedla. 
 “Zatímco před čtyřmi lety měl majáles rozpočet čtyřicet tisíc a v pořadatelském týmu byli čtyři lidé, dnes 
je rozpočet více než desetkrát větší a organizační tým je dvacetičlenný,” naznačuje Haška a láká na letošní 
program oslav, v němž nebudou chybět na dvě desítky výrazných hudebních formací, breakdance, mažoretky, 
ohňová show či nezbytný průvod masek... 
 “Smysl majálesu se nemění - studenti se hlavně chtějí pobavit, odreagovat se před blížícím se 
zkouškovým obdobím a současně si dokázat, že jsou sami schopni něco zorganizovat,” říká Haška a připomíná, 
že vstup na akci je zdarma. 
 Ve 13 hodin dnes z Husova sadu vyrazí průvod studentů v maskách, mezi jehož účastníky komise 
vybere krále majálesu. Proč se ho zúčastnit? Třeba už pro lákavé výhry. “Hlavní cenou jsou dvě volné letenky 
po Evropě, připravena je ale i spousta poukázek na zboží či třeba předplatné do divadla,” říká Ondřej Haška a 
dodává, že každá maska získá nápoj zdarma. 
 Po rozpuštění průvodu se na hradě začne rozjíždět hudební program. Kdo vystoupí? Na hlavní scéně 
odstartují ve 14 hodin smršť žánrů a stylů Jihočeši Satisfucktion, vystřídají je pražští rockeři Post-it či oblíbená 
ostravská formace Kuličky štěstí. Hlavní hvězdy však teprve přijdou: v 18 hodin šumperská kapela 
O5&Radeček, v 19.30 hodin hudebními cenami ověnčená táborská skupina Sunshine a ve 21 hodin jedna z 
nejpopulárnějších česko-slovenských ska formací Polemic. 
 Glayzy, Šufunky Gang, Café Industrial, Tainted, Masterpiece a Bran. Ti všichni mezitím rozjaří publikum 
u druhé scény naproti hradní bráně. V klubu Marley si zase užijí milovníci elektronické hudby. 
 Hlavní novinkou letošního majálesu byl divadelní týden, který studentským oslavám předcházel. Zapojily 
se do něj amatérské herecké soubory i profesionální ostravská divadla. “Snažíme se o stále větší propojení s 
městem, se zdejším kulturním děním,” říká Ondřej Haška. Odhaduje, že za pěkného počasí by na 
Slezskoostravský hrad mohlo zamířit až pět tisíc lidí. 
 Majálesové oslavy tradičně chystají i další univerzity v kraji. 
 V pondělí 5. května odstartuje několikadenní multikulturní Opavský majáles v režii Asociace studentů a 
přátel Slezské univerzity. Do 13. května si jeho účastníci užijí koncerty (hlavní hvězdou bude kapela MIG 21), 
divadlo či filmovou noc. Majáles Vysoké školy báňské -Technické univerzity letos vypukne 7. května, hlavními 
hvězdami budou kapely Horkýže Slíže a Buty. Majáles Ostravské univerzity je nejstarší v novodobé historii 
kraje - první se odehrál v roce 1994. 
 
*** 
 
* Majáles 
Ostravské univerzity 
Průvod masek: 
13.00 z Husova sadu 
Hlavní scéna (hrad): 
14.00 Satisfucktion 
15.20 Post-it 
16.40 Kuličky štěstí 
18.00 O5&Radeček 
19.30 Sunshine 
21.00 Polemic 
Druhá scéna (naproti hradní bráně): 
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od 16 hodin: Glayzy, Šufunky Gang, 
Café Industrial, Tainted, 
Masterpiece, Bran 
Scéna v klubu Marley: 
Noissefelazz, Ferda, Nexu, Drako, 
MC Tweety Twizta, Brooklynk aka 
Juanita Juarez 
Co bude dál k vidění: 
breakdance, mažoretky, fireshow, 
výstava studentských prací 
v Knihovně města Ostravy 
 
Foto popis| MAJÁLES. Studentky tančí při majálesovém reji. Dnes slaví svůj majáles Ostravská univerzita. 
Foto autor| FOTO: MAFA - ALEXANDR SATINSKÝ 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severní Morava a Slezsko 
 

Rektor: Za polonahého tanečníka bych nešel 
29.4.2008    Mladá fronta DNES    str. 6   Kultura - kraj Moravskoslezský 

    (ama)        

Ostrava - Při odpovídání na otázky týkající se majálesu se rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř často 
usmívá. 
 “Do průvodu bych šel rád. Vzal bych si nějakou výraznou masku,” uvažuje a zdůrazňuje, že úroveň 
univerzitních majálesových oslav v posledních letech vzrostla. Zásluhou studentů. 
 
* Zahlédnou vás účastníci majálesu v průvodu nebo na hradě? 
 
 V průvodu zřejmě ne, určitě se ale objevím v odpolední části na hradě při volbě nejlepší masky a 
vyhlášení krále majálesu. Jsem členem komise, která posuzuje nejlepší masky, osobně bych ale do volby sám 
nerad nějak výrazněji zasahoval... 
 
* Je úroveň majálesu také jistou vizitkou školy? 
 
 Určitým způsobem ano. Je vizitkou aktivit studentů. Majálesy na Ostravské univerzitě byly zpočátku 
rozpačité, v posledních letech se ale jejich úroveň zase začíná zvedat a svědčí o tom i zájem studentů, kteří 
oslavy navštěvují v hojném počtu. 
 
* Sledujete další činnost Stavovské unie studentů? 
 
 Samozřejmě sleduji a fandím jim. Stavovská unie ale není jedinou studentskou organizací, která na 
univerzitě působí - jsou tady nejrůznější spolky, třeba spolek zahraničních studentů, který má taky řadu aktivit... 
 
* Vzpomenete si na svůj první majáles? 
 
 V době, kdy jsem studoval, to byly majálesy jiného typu než dnes. Byly to takové polosoukromé akce, 
které nahrazovaly 1. máj. Ráno jsme povinně vyráželi do průvodu a vpodvečer jsme se pak s kamarády jen tak 
nezávazně sešli a udělali si takový malý soukromý majáles. 
 
* To znamená, že v majálesovém průvodu jste nikdy nešel? 
 
 Popravdě ne. 
 
* A šel byste, kdybyste mohl? 
 
 Určitě. Šel bych jako maska - je to fajn, můžete jít za cokoli a přitom vás nikdo nepozná... 
 
* A kterou masku byste zvolil? 
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 (smích) Asi co nejvýraznější, abych byl co nejvíce vidět. Ale určitě bych nešel za polonahého 
barmského tanečníka. Takže něco výrazného, ale ne zase extra odvážného... 
 
* Podporuje univerzita studentské akce? 
 
 Z organizační stránky jsou tyto akce výhradně záležitostí studentů. My je podporujeme finančně nebo 
třeba udělením volna. Určitě nechceme majáles dělat jako profesionální akci za peníze, jako tomu bylo na 
některých jiných univerzitách. Majáles by měl být vždy zdarma. 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severní Morava a Slezsko 
 

Opavští akademici na mistrovství 
29.4.2008    Týdeník Opavský a Hlučínský Region    str. 18   Sport 

    (berg)         

OPAVA - Pětice současných hráčů Slezanu se představila na finálovém turnaji akademického mistrovství ČR, 
který se konal minulý týden na zimním stadionu ve Slaném. 
 
V dresu Vysoké školy báňské Technické univerzity se představili Michal Kukol, Tomáš Měch, Jan Weiss a 
Ondřej Kříž, barvy Ostravské univerzity pak hájil Petr Wolf. Ve finále podlehli hráči VŠB-TUO soupeřům z 
pražské Fakulty tělesné výchovy a sportu 1:3, kdy jedinou branku ostravských dával Jan Weiss. 
 Oba ostravské týmy se do finále probojovaly díky úspěchu v základní skupině turnaje, ve které se v 
Kravařích představili ještě hokejisté Olomouce a B-tým VŠB-TUO. Ve čtvrtfinále pak Ostravská univerzita 
podlehla Pardubicím vysoko 1:11, jediný gól pak dával opavský Petr Wolf. To hráči Vysoké školy báňské, která 
měla v sestavě i další bývalé hráče Opavy Najdka, Holušu, Uhlára nebo Luďka Lhotského, měli za cíl obhájit 
loňský akademický titul. Ve čtvrtfinále porazili silné Pardubice 6:4 (branky Slowik 2, Janečka 2, Najdek, Měch), v 
semifinále pak přehráli ČVUT Praha už jasně 7:0 (branky Lhotský 3, Najdek 2, Slowik, Uhlár). 
Ve finále se opakoval loňský souboj o zlato s hráči FTVS. O něco aktivněji začali hráči z Ostravy, ale v několika 
šancích narazili jen na Martina Dobiáše v brance FTVS. Pražané se poprvé osmělili až v 7. minutě a hned z 
toho byl gól. Knotek poslal do samostatného nájezdu Jakuba Frodla a ten nadvakrát překonal brankáře VŠB 
Šafránka. Skóre se opět změnilo až v čase 18:37. Ostravští vysokoškoláci se dostali do rychlého protiútoku, 
střelu Měcha sice ještě stačil Dobiáš vyrazit, ale na dorážku Jana Weisse už byl krátký. 
 Ve druhé třetině pokračovala vyrovnaná bitva a k vidění byl boj o každý metr ledu. Ve 34. minutě 
nahodil od modré puk na branku Petr Šťastný a gólman Šafránek, který měl zakrytý výhled, puk propustil za svá 
záda -2:1. Hokejisté z VŠB se poté snažili s výsledkem něco dělat, ale naráželi na zformovaný obranný val 
soupeře a co prošlo, pochytal výborný Dobiáš. Podobný obraz hry pokračoval i ve třetí třetině. V 53. minutě 
dostaly ostravské plány na obhajobu titulu třetí úder. Přesilovou hru zužitkoval Tomáš Wolf. Ostravané pak už 
na závěrečný nápor neměli síly a z vítězství se tak mohli radovat hráči FTVS Praha. 
 Bronzové medaile pak získali hráči Masarykovy univerzity Brno, za které nastupoval i bývalý hokejista 
Slezanu Jan Korotvička, po výhře 3:1 nad ČVUT Praha. 
 Jak uznal trenér vítězného týmu Martin Novák, finále přineslo velmi dobrý hokej. “Letos jsme měli 
kvalitní celek, v němž byli i hráči I. a II. ligy. Vytvořili jsme dobrou partu a výkon stoupal zápas od zápasu. 
Musím uznat, že Ostrava byla pro nás zdatným soupeřem, který má ve svém středu také dost kvalitních 
hokejistů.” 
 Vysokoškolští hokejisté se v turnaji zároveň mohli ukázat trenérům národní akademické reprezentace, 
kteří si vybírali hráče pro světovou zimní univerziádu, která se uskuteční v únoru příštího roku v čínském 
Harbinu. Před třemi lety na turnaji získali čeští hokejisté na akademických hrách v Innsbrucku stříbrné medaile a 
v sestavě nechyběl ani opavský obránce Michal Kukol. 
 
Foto popis| Tomáš Měch byl jedním z opavských hráčů, kteří se zúčastnili akademického mistrovství. 
Foto autor| foto: REGION - VLADIMÍR ŽUREK 
 
 
28.4.2008 

Studenti zítra oslaví na hradě Majáles 
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28.4.2008    Mladá fronta DNES    str. 2   Kraj Moravskoslezský 
    (ama)         

Ostrava - Rozjásaní vysokoškoláci zítra odpoledne zaplaví Slezskoostravský hrad. V zeleném centru Ostravy se 
odehraje již patnáctý Majáles Ostravské univerzity. 
 Jak potvrzuje prezident pořádající stavovské unie studentů Ondřej Haška, letos je rozhodně na co se 
těšit. Více než desítka kapel řady zvučných jmen na dvou scénách přímo u hradu a další desítka účinkujících v 
klubu Marley, breakdance, mažoretky, ohňová show a tomu všemu předcházející tradiční průvod masek 
centrem města. 
 Studenti v maskách vyrazí ve 13 hodin z Husova sadu směrem na Slezskoostravský hrad. 
 Od 14 hodin začne na hradě hudební program. Vystoupí jihočeští Satisfucktion, Post-it a Kuličky štěstí. 
Hlavními hvězdami budou O5&Radeček, Sunshine a Polemic. 
 V klubu Marley si zase užijí milovníci elektronické hudby. 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severní Morava a Slezsko 
 

Majáles v centru i na hradě 
28.4.2008    Moravskoslezský deník    str. 3   Ostrava 

    (map)       

Ostrava/ Centrum moravskoslezské metropole už zítra zaplaví rej studentů v maskách. Ostravská univerzita 
totiž pořádá tradiční jarní slavnost - majáles. Chybět nebude ani spousta dobré muziky. 
 “Oslavy zahájí průvod masek, který začne v jednu hodinu po poledni v Husově sadu a projde centrem 
po Poštovní ulici, Kuřím rynku, Masarykově náměstí a Černé louce až na Slezskoostravský hrad. Zde bude 
vybráno pět nejlepších masek a také letošní král majálesu Ostravské univerzity,” uvedl hlavní organizátor akce 
Ondřej Haška. V rámci hudebního programu na Slezskoostravském hradě se podle jeho dalších slov představí 
pestrý výběr kapel, jako například Sunshine, Polemic, O5&Radeček, Post-it, Bran a další. Přestávky mezi 
koncerty vyplní fireshow, breakdance a další vystoupení. 
 
Region| Severní Morava 
 

Ostravská univerzita má novou fakultu 
28.4.2008    Moravskoslezský deník    str. 1   Titulní strana 

    (map)        

OSTRAVA 
 
Ostrava/ O jednu fakultu více má od konce minulého týdne Ostravská univerzita. Oficiálně byla zahájena 
činnost fakulty sociálních studií. Ta vznikla rozdělením stávající zdravotně sociální fakulty na dva samostatné 
ústavy. Nová fakulta nabídne v příštím akademickém roce sedm studijních oborů a přijme zhruba dvě stě dvacet 
studentů. Prvním děkanem této fakulty je Oldřich Chytil. 
 
Region| Severní Morava 
 

My platit nebudeme 
28.4.2008    Respekt    str. 19   česko 

    ADAM ŠŮRA       

Studentům začaly vadit vládní plány na zavedení školného 
 
Zpočátku to vypadalo na hladký průběh. Když na začátku roku premiér Mirek Topolánek prohlásil, že jeho vláda 
pracuje na spuštění školného na vysokých školách, nevyvolalo to žádnou bouři. Akademici neprotestovali, s 
návrhem souhlasili koaliční partneři a tým expertů na ministerstvu školství, který školné připravuje, dostal 

 9



 

zelenou. Podle jeho šéfa Patra Matějů by mohly být za dva roky poplatky za studium hotová věc. Teď se ale do 
hry vložili nespokojení studenti a idyla se začíná komplikovat. 
 
Bude to zátěž 
 
Všechno prasklo minulý týden. Tehdy proti školnému vytáhli oficiálně do boje studenti z Rady vysokých škol, 
která funguje jako oficiální orgán pro vyjednávání akademiků se státem. Zástupci vysokoškoláků z pětatřiceti 
českých univerzit si na společném zasedání odhlasovali, že školné odmítají. “Vzdělání není zboží, za které by 
se mělo platit,” říká předseda spolku Vratislav Vozník, který studuje na Přírodovědecké fakultě Ostravské 
univerzity. Za odmítavým postojem studentů stojí ale především obavy, jestli budou schopni chystané školné 
splácet. Autoři návrhu nad tím kroutí hlavou. Český recept se totiž tváří jako sociálně citlivý projekt. Už léta se 
neuvažuje o jiné variantě, než je takzvané odložené školné, kdy škole platí až její absolvent, který v práci 
dosáhne na slušný výdělek (kdo bude vydělávat málo, nebude platit nic). Právě kvůli této konstrukci 
neprotestovali proti školnému ani koaliční politici. 
 Studentům z rady se ale nelíbí, že by měl každý z nich po získání diplomu odcházet do života zatížený 
dluhem v řádu desítek tisíc. “Pro mladého člověka, který zakládá rodinu a chce si vzít třeba půjčku na byt, je to 
další finanční zátěž, která mu bude komplikovat život,” vysvětluje obavy tajemník Studentské komory Rady 
vysokých škol Miroslav Jašurek. 
 Studenti si stěžují i na to, že z návrhů na zavedení školného, které jsou zatím nejpodrobněji rozebrané v 
ministerské Bílé knize terciárního vzdělávání, není vůbec jasné, jak vysoké školné si budou moci univerzity 
diktovat. Experti navrhují stanovit školnému strop odvozený od průměrné měsíční mzdy – školy by si tak zřejmě 
v průměru diktovaly školné okolo dvaceti tisíc ročně a po pěti letech studia by jim absolvent dlužil sto tisíc 
navýšených o malý úrok. Konkrétní propočty ale zatím chybí a to nejistotu studentů zvyšuje. “Máme strach, že 
budoucí vlády můžou strop libovolně zvyšovat,” argumentuje Vratislav Vozník s poukazem na zkušenosti z 
Británie. Tam se nejdřív platilo maximální odložené školné ve výši 1125 liber ročně, potom se ale limit posunul 
až na 3000 liber. 
 
Budete bohatí 
 
Na straně zastánců školného ale stojí argumenty opřené o experty OECD. Mluví se o tom už dlouho a objevilo 
se to i v poslední zprávě o stavu vysokoškolského vzdělávání v Česku. Její autoři doporučují, aby si studenti 
svoje vzdělání částečně platili mimo jiné proto, že vysoké školství u nás potřebuje finanční injekci ze 
soukromých zdrojů a školné je jedním z nich. “Nejsme tak bohatá ekonomika, aby tu lidem studium hradil jenom 
stát, jako je to třeba ve Skandinávii,” říká k tomu Petr Matějů. Školné by podle něj mohlo finančně přilepšit 
hlavně humanitním oborům, které kvůli nízkým nákladům na výuku dostávají od státu méně peněz než obory 
technické, a několik tisíc za každého studenta by humanitním školám výrazně navýšilo rozpočet. A ve hře je i 
předpoklad, že když budou studenti platit, budou přísnější na své učitele a ti se budou muset víc snažit. 
 A další argument pro školné se opírá o předpoklad, že vysokoškolský diplom se v Česku vyplatí. Podle 
údajů OECD berou vysokoškoláci v Česku téměř dvakrát tolik než lidé s maturitou, což je ve srovnání s 
ostatními zeměmi druhý největší rozdíl. S tím studenti souhlasí, ale podle nich zlaté časy absolventů brzy 
skončí. Počet adeptů na vysokoškolský diplom v Česku prudce stoupá, a čím víc lidí s diplomem podle 
Vratislava Vozníka bude, tím budou mít větší problémy se sháněním zaměstnání a jejich platy půjdou dolů. 
 
Nedá se s nimi bavit 
 
“To je chybná úvaha,” oponuje Matějů. Nepřímá úměra mezi počtem vysokoškoláků a výší jejich výdělků neplatí 
tak jednoduše. Třeba Spojené státy mají v poměru ke své populaci nejvíc absolventů ze všech států v OECD, 
jejich platy jsou jedenapůlkrát vyšší než platy lidí bez diplomu a se sháněním zaměstnání nemají problém. 
Stručně řečeno: tam, kde jsou lidé zvyklí se stěhovat za prací, uzavírat krátkodobé pracovní kontrakty a 
podnikat, jsou vysokoškoláci díky svému rozhledu a schopnosti se učit úspěšní. To ale o Česku zatím neplatí. 
“Flexibilita pracovního trhu u nás spíš stagnuje,” říká sociolog Jiří Večerník. Na otázku, jestli si v Česku 
vysokoškoláci své solidní výdělky udrží, tak zatím nikdo neumí odpovědět. “Je ale pravda, že školné představuje 
určitou šanci, jak trh rozhýbat,” dodává Večerník. 
 Diskuse nad školným bude určitě ještě ostrá. A jsou tu i první bloky. Citovaný šéf analytickokoncepčního 
odboru ministerstva školství Petr Matějů odmítá svoje záměry zástupcům studentů v Radě vysokých škol 
vysvětlovat, protože se s nimi prý “nedá diskutovat”. To samozřejmě dobré náladě nepřispívá. “Jestli bude 
pokračovat snaha školné zavést, nevylučuji z naší strany protestní akce,” zlobí se Vozník.  
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26.4.2008 

Dodatečné přijímačky na PdF v Ostravě 
26.4.2008    finance.cz    str. 0    

    VysokéŠkoly.cz         

 
Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vyhlásil dodatečné přijímací řízení na nově 
akreditovaný studijní obor Informační technologie ve vzdělávání (navazující magisterské studium v prezenční 
formě studia).Přihlášky ke studiu přijímá PdF OU pouze elektronicky do 20. května 2008. Přijímací zkoušky 
proběhnou 2. června 2008 v 11.00 hod. na učebně B209 (budova B), Českobratrská 16, Ostrava 1. Okruhy pro 
přijímací řízení najzdete zde. Podrobné informace o oboru najdete na stránkách fakulty. Materiál byl převzat ze 
zpravodajského a informačního serveru VYSOKESKOLY.CZ. 
 
 
URL| http://www.finance.cz/zpravy/finance/164188/ 
 

Přijede uznávaný dirigent Bernard 
26.4.2008    Mladá fronta DNES    str. 6   Kultura - Kraj Moravskoslezský 

    (mao)         

Ostrava -Mezinárodně uznávaný francouzský dirigent André Bernard bude v neděli a v pondělí dirigovat 
koncerty Symfonického orchestru Fakulty umění Ostravské univerzity. S orchestrem nastuduje Dvořákovu 
předehru Karneval, Mozartův koncert A dur pro klarinet a monumentální 1.symfonii Johannese Brahmse. 
Koncerty se budou konat zítra v 15. 30 v aule Vysoké školy Báňské v Ostravě -Porubě a pozítří v 19 hod. v kině 
Vesmír na ostravské Zahradní ulici. 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severní Morava a Slezsko 
 

První Majáles bude v úterý 
26.4.2008    Právo    str. 13   Severní Morava a Slezsko 

    (hon)     

OSTRAVA – Jako první oslaví majáles v úterý studenti Ostravské univerzity. 

 Průvod masek vyrazí ve 13 hodin od Husova sadu centrem města až na Slezskoostravský hrad, kde 
bude na dvou pódiích připraven pestrý hudební program. Hlavními hvězdami budou táborská kapela Sunshine a 
slovenský Polemic. Zahrají také kapely Post-It, O5&Radeček či ostravské skupiny Kuličky štěstí, Café industrial 
a Glayzy. 
 Vysoká škola báňská - Technická univerzita bude slavit majáles 7. května. V programu vystoupí 
hudební kapely Horkýže slíže, Buty, UDG, ale také písničkář Jaroslav Uhlíř. 
 
Regionální mutace| Právo - Severní Morava 
 
 
25.4.2008 

Ostravská univerzita má novou fakultu 
25.4.2008    Lidové noviny    str. 6   Morava a Slezsko 

    čtk         

OSTRAVA Ostravská univerzita má novou Fakultu sociálních studií. Vznikla rozdělením stávající Zdravotně 
sociální fakulty na dvě samostatné části. 
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 V Moravskoslezském kraji dosud neexistovala specializovaná fakulta, která by se problematikou 
sociálních studií zabývala komplexně. “Problematika sociální práce v tomto regionu je strašně důležitá. Tak jak 
se region vzmáhá ekonomicky, průmyslově a podobně, tak se určitě bude zvyšovat potřeba sociální práce a 
toho není možné dosáhnout s nekvalifikovanými lidmi,” vysvětlil důvody vzniku fakulty rektor Jiří Močkoř. Dodal, 
že po rozdělení původní Zdravotně sociální fakulty se obě pracoviště budou moci soustředit na svou práci. 
 Nová fakulta bude sídlit v univerzitní budově v ulici Fr. Šrámka, kde se budou vyučovat nejen noví 
studenti, ale i posluchači z vyšších ročníků. Nyní nabídne sedm studijních oborů a pro nadcházející akademický 
rok přijme zhruba 220 nových studentů. Bude mít také dva nově akreditované obory Sociální práce a 
Management organizací služeb sociální práce. 
 
Vydání| Tato zpráva vyšla v prvním vydání 
 
Regionální mutace| Lidové noviny - Morava 
 

O vzniku nové fakulty 
25.4.2008    Mladá fronta DNES    str. 3   Kraj Moravskoslezský 

    Jiří Močkoř       

* Jak to vidí 
 
Ostravská univerzita má v oblasti sociální práce akreditováno osm studijních programů a patnáct studijních 
oborů na různých fakultách. Dosud se vyvíjely roztříštěně a tříštily se také síly pedagogů a vyučujících expertů. 
Navíc z kapacitních důvodů mohly jednotlivé obory pojmout jen dvacet sedm procent uchazečů o tento, stále 
žádanější typ studií. Proto bylo třeba vytvořit koncentrované, špičkově zaměřené pracoviště. 
 
Foto popis| 
 
O autorovi| Jiří Močkoř, rektor Ostravské univerzity 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severní Morava a Slezsko 
 

Univerzita má novou fakultu 
25.4.2008    Mladá fronta DNES    str. 2   Kraj Moravskoslezský 

    (ama)        

Ostrava - Ostravská univerzita od září otevře novou Fakultu sociálních studií. 
 Vzniká rozdělením Zdravotně sociální fakulty na dva samostatné ústavy - nově tak od sebe budou 
odděleny obory zaměřené na sociální vědy a sociální práci a obory zdravotnické. “Zájem o cílený 
společenskovědní výzkum v oblasti sociálních studií vzrůstá. Proto naše univerzita reaguje ustavením nové 
fakulty, která zahrne příslušná studia a bude i výzkumným zázemím,” uvedl rektor Ostravské univerzity Jiří 
Močkoř. 
 Fakulta, která by se problematikou sociálních studií zabývala komplexně, dosud v kraji není, obory 
zaměřené na sociální problematiku bylo zatím možné studovat na několika fakultách Ostravské univerzity a 
Slezské univerzity v Opavě. 
 Nová fakulta otevře sedm oborů ve všech stupních vysokoškolského vzdělání včetně doktorského. 
Zájemci se mohou do 10. června hlásit do nově akreditovaných oborů Sociální práce a Management organizací 
služeb sociální práce. 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severní Morava a Slezsko 
 

* Ostravská univerzita má novou fakultu 
25.4.2008    Právo    str. 12   Severní Morava a Slezsko 

    (ČTK)        
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Ostravská univerzita má novou fakultu sociálních studií. Vznikla rozdělením stávající zdravotně sociální fakulty 
na dva samostatné ústavy. Na území Moravskoslezského kraje dosud neexistovala specializovaná fakulta, která 
by se problematikou sociálních studií zabývala komplexně, řekl novinářům rektor Jiří Močkoř. Fakulta sociálních 
studií Ostravské univerzity nyní nabídne sedm studijních oborů a pro nadcházející akademický rok přijme 
zhruba 220 nových studentů. 
 
Regionální mutace| Právo - Severní Morava 
 

Olomouc se obává o osud lékařské fakulty 
25.4.2008    Právo    str. 12   Střední Morava - Olomoucký kraj, Zlínský kraj 

    Bedřich Novotný         

Důvodem jsou aktivity Ostravy a chystaná transformace fakultních nemocnic 
 
Obavy o budoucnost Lékařské fakulty Univerzity Palackého (UP) v Olomouci mají někteří politici a odborníci v 
regionu. Důvodem je záměr zřídit fakultu medicínských studií na Ostravské univerzitě, což nedávno 
jednomyslně podpořili i zastupitelé Moravskoslezského kraje. Jejich postoj souvisí s připravovanou transformací 
fakultních nemocnic na univerzitní nemocnice. 
 Dopady vzniku nové fakulty v Ostravě pro olomouckou univerzitu se již zabývala správní rada UP. Ta 
požádala rektora Lubomíra Dvořáka, aby v této souvislosti předložil analýzu rozvoje lékařské fakulty v Olomouci, 
včetně analýzy rizik. 
 “Zabýváme se tím již nějakou dobu. Jednání probíhají na úrovni kraje i ministerstva školství,” řekl Právu 
Dvořák. Pokud by nová fakulta v Ostravě vznikla, mohlo by to podle něj ohrozit olomouckou univerzitu zejména 
kvůli tomu, že ministerstvo školství omezilo počty nově přijímaných studentů. 
 “Znamenalo by to pro nás snížení počtu studentů, odliv peněz i pedagogů a v důsledku také ztrátu 
prestiže naší fakulty,” obává se předseda Akademického senátu Lékařské fakulty UP Tomáš Papajík. Ten 
považuje záležitost za zvlášť důležitou i vzhledem k tomu, že fakulta chce zanedlouho čerpat prostředky z 
ministerstva školství a Evropské unie na rekonstrukci a dostavbu teoretických ústavů i na postavení nového 
biomedicínského centra v olomoucké Fakultní nemocnici. Papajík navíc považuje záměr Moravskoslezského 
kraje za zbytečný, neboť by si zřejmě vyžádal značné náklady na vytvoření potřebného teoretického zázemí či 
laboratoří. 
 “Vybudování lékařské fakulty trvá desítky let. U nás působí 120 docentů a profesorů, zatímco na nynější 
ostravské zdravotně sociální fakultě mají jen desítku habilitovaných odborníků,” poznamenal Papajík. 
 Děkan lékařské fakulty UP Zdeněk Kolář situaci tak vyhraněně nevnímá. “Záležitost je výslovným 
rozhodnutím Moravskoslezského kraje. Samozřejmě jsou na to různé názory. Já se neobávám, že by kvůli tomu 
mělo dojít ke kolapsu naší fakulty. V současné době zpracováváme různé alternativy jejího dalšího vývoje,” 
uvedl Kolář. 
 Na podnět poslance Sněmovny a bývalého olomouckého primátora Martina Tesaříka (ČSSD), který je 
současně členem správní rady Univerzity Palackého, uložilo krajské zastupitelstvo na svém posledním jednání 
vedení Olomouckého kraje, aby společně s univerzitou podniklo veškeré kroky pro udržení lékařské fakulty v 
Olomouci, včetně stabilizace lékařského sboru, fakultní nemocnice i rozvoje vědecko-výzkumné činnosti. 
 “Mé vážné obavy o další rozvoj lékařské fakulty a rozsah poskytované péče v olomoucké Fakultní 
nemocnici vycházejí hlavně z možných rizik chystané transformace fakultních nemocnic na obchodní 
společnosti,” zdůraznil Tesařík. Na Lékařské fakultě UP nyní studuje celkem více než 2200 studentů z ČR i ze 
zahraničí v 29 akreditovaných oborech. 
 
*** 
 
Mé vážné obavy o další rozvoj lékařské fakulty a rozsah poskytované péče v olomoucké Fakultní nemocnici 
vycházejí hlavně z možných rizik chystané transformace fakultních nemocnic na obchodní společnosti Martin 
Tesařík, poslanec Sněmovny a člen správní rady UP 
 
Regionální mutace| Právo - Olomoucký kraj 
 
 
 
 
 

 13



 

24.4.2008 

Ostravská univerzita otevřela novou fakultu 
24.4.2008    ČT 1    str. 2   19:25 Události v regionech - Ostrava 

             

Linda BENDOVÁ; moderátorka 
-------------------- 
Ostravská univerzita představila novou Fakultu sociálních studií. Vznikla rozdělením stávající zdravotně-
sociální fakulty na dva samostatné ústavy. Naplno má začít fungovat už v příštím akademickém roce. 
 
Eva LANKOČÍ; redaktorka 
-------------------- 
Řízení neziskových organizací nebo problematika sociální práce. Nová fakulta nabídne celkem šest oborů a je 
připravena pojmout hned několik stovek případných zájemců. Specializovaná Fakulta sociálních studií zatím v 
Moravskoslezském kraji chyběla. 
 
Jiří MOČKOŘ; rektor, Ostravská univerzita 
-------------------- 
Problematika sociální práce v tomto regionu je strašně důležitá. Tak jako ten region se vzmáhá ekonomicky 
vlastně a průmyslově a podobně, tak se určitě bude zvyšovat potřeba sociální práce, a tu není možné 
dosáhnout s nekvalifikovanými lidmi. 
 
Eva LANKOČÍ; redaktorka 
-------------------- 
Nová fakulta je připravena přijmout dvě stě dvacet nových studentů. Doplní ji i posluchači, kteří už na 
Ostravské univerzitě studují. Přihlásit se mohou i absolventi bakalářského studia. 
 
Oldřich CHYTIL; děkan, Fakulta sociálních studií OU 
-------------------- 
Nové jsou ty dva navazující magisterské obory Management organizací služeb sociální práce, to je požadavek 
praxe a navazující magisterský program sociální práce, ten je rovněž koncipován na základě požadavků praxe 
prohloubením metod v sociální práci. 
 
Eva LANKOČÍ; redaktorka 
-------------------- 
Na Ostravské univerzitě začal fungovat také Evropský institut sociální práce. Jde o společný projekt 
Ostravské univerzity a dalších šesti evropských univerzit, které se budou společně podílet na výzkumu a 
výuce v sociální oblasti. 
 
Oldřich CHYTIL; děkan, Fakulta sociálních studií OU 
-------------------- 
Specialitou té nové fakulty bude, že tam bude fungovat internacionální tým, tím také chceme zvýšit kompetenci 
jazykovou našich studentů. 
 
Eva LANKOČÍ; redaktorka 
-------------------- 
Ostravská univerzita vyhlašuje dodatečné výběrové řízení do nově akreditovaných oborů na Fakultě sociálních 
studií s termínem do desátého června. 
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literární encyklopedie salonu 
24.4.2008    Právo    str. 4   Salon 

             

[les] 
 
ŠTĚPÁN NEUWIRTH, 
 
*9. 2. 1944 V POLANCE NAD ODROU,<l> * >l< 
 Po maturitě (1961) na Matičním gymnáziu v Ostravě začal studovat stavební fakultu ČVUT, ale ze 
zdravotních důvodů studia nedokončil. Poté krátce působil v elektrárně Ostrava-Třebovice. V letech 1966–1994 
pracoval ve Vítkovických železárnách jako analytik a vedoucí provozu výpočetního střediska, od r. 1989 působil 
současně v redakci závodního časopisu Jiskra, poté Vítkovice magazín. 
V r. 1994 byl tiskovým mluvčím Hutnické zaměstnanecké pojišťovny, v letech 1995–2005 vedoucím oddělení 
tiskového a informačního centra Fakultní nemocnice Ostrava, v l. 1995–2002 byl zároveň šéfredaktorem 
časopisu městského obvodu Poruba PRIO (Porubská radnice informuje občany). Od roku 2006 je tiskovým 
tajemníkem Fakulty zdravotně sociální Ostravské univerzity. 
 Publikoval od konce 60. let v Nové svobodě, Ostravském kulturním měsíčníku, Ostravském kulturním 
zpravodaji, Ostravském večerníku, postupně spolupracoval s dalšími periodiky: Balzám, Horník, Hutník, Jiskra, 
Lesnické noviny, Moravskoslezský den, Myslivost, Nahlas, Poodří, Týdeník Čs. televize, Zdravotnické noviny. V 
Ostravském večerníku vycházel na pokračování jeho román Pazderna (pod jménem Roman Jiříkovský, 1978). 
 Spolupracoval s Československým rozhlasem (dramatizace povídek, pořady pro děti) a s 
Česko(slovensko)u televizí (televizní scénáře s ekologickými tématy). 
 Je autorem knihy pro děti Srna z olšového mlází (Profil, Ostrava 1983), sbírek povídek s tematikou 
myslivost, příroda a její ochrana Smrt číhá v tůni (Telpres, Ostrava 1997), Paseka živých jelenů (Repronis, 
Ostrava 2000), Vyznání krajině (tamtéž, 2001), Povídky od loveckého krbu (tamtéž, 2002), Ostroretky v proudu 
(tamtéž, 2004), Toulky nejen s kulovnicí (tamtéž, 2004), Lovci v krajině divokých sviní (tamtéž, 2006). 
Nemocničnímu prostředí jsou věnovány knihy Tep nemocnice (literární Cena E. E. Kische za rok 2003; 
Repronis, 2002) a Puls nemocnice (včetně medailonů lékařských osobností Moravskoslezského kraje; Fakultní 
nemocnice Ostrava, Ostrava 2007). 
Žije v Ostravě-Polance nad Odrou. 
 Literární encyklopedie Salonu LES, průvodce po současné české literatuře, uvádí nová jména, která 
nenajdete v zatím posledním velkém dvoudílném Slovníku českých spisovatelů od roku 1945. Výběr je proto 
určen především věkem autorů, zároveň ale zmíněný slovník doplňujeme o překladatele, dramatiky, publicisty, 
filosofy, všechny, kdo se nějakým významnějším způsobem na literárním životě podílejí. První díl encyklopedie 
vyšel v Salonu č. 233 a s výjimkou prázdninových přestávek vychází LES každý týden. 
l> básník * l< esejista * >l< žurnalista * <l dramatik, scenárista <l> prozaik * <> další nezařazená tvorba je-li 
svislá čára dvojitá, autor se věnuje překladům v dané oblasti 
 
Foto popis| 
 

Odbory chystají protesty proti reformám 
24.4.2008    Právo    str. 12   Severní Morava a Slezsko 

    Anna Bortlíčková         

Nejprve billboardová kampaň, petice, demonstrace v Praze a pak možná i výstražná stávka 
 
“Skončíme s infarktem na ulici a nikdo si nás ani nevšimne.” “Klesne úroveň důchodů.” “Mnozí těžce fyzicky 
pracující lidé se důchodového věku nedožijí.” “Zákoník práce se přitvrdí vůči zaměstnancům.” “Vládne nám 
modrý teror.” “Je třeba lidi zmobilizovat a ukázat vládě, že si nenecháme všechno líbit.” 
 Taková prohlášení zaznívala z úst účastníků úterního mítinku v Ostravě, který pořádaly Českomoravská 
konfederace odborových svazů (ČMKOS) a Regionální rada oborových svazů. Ústředním tématem byly dopady 
vládních reforem, kvůli nimž chystají odbory protestní akce. Odboráři nesouhlasí s důchodovou reformou, ať už 
jde o konstrukci důchodů či posunutí věkové hranice pro odchod do penze na 65 let, nelíbí se jim poplatky ve 
zdravotnictví, jsou proti privatizaci nemocnic a zdravotních pojišťoven, zavedení školného atd. 
 “Česká republika, přes všechny dřívější změny, měla nejmenší počet chudých lidí v Evropě. To, co 
připravuje vláda, bude ale sešup a chudých přibude,” prohlásil šéf největší odborové centrály Milan Štěch. 
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 “Abyste měl důchod vyšší, než je v současné době průměrný, měl byste si, až budete pracovat, na něj 
spořit čtyři tisíce,” poradil šéf odborového svazu Kovo Josef Středula studentovi, který se ptal, jak se reforma 
projeví ve výši důchodů. Opakovaně zazněly výhrady i vůči chystaným změnám ve zdravotnictví. Ty se nelíbí 
ani děkanu Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity Jaroslavu Slanému. “Zvažovanou změnu statutu 
fakultních nemocnic vnímáme jako ohrožení výuky, vědy a výzkumu. V horizontu patnácti dvaceti let nebude mít 
kdo vychovávat lékaře a nelékařské zdravotní profese. Týká se to každého, protože kdo se pak o kohokoli 
postará,” řekl. 
 Odborová centrála a jednotlivé svazy už ohlásily chystané demonstrace a nevylučují ani výstražnou 
stávku. “Lidé, pokud jim úplně neteče do bot, se neprobudí. Je třeba jim říci, že už jim do bot teče, protože bude 
pozdě,” prohlásil bývalý horník a odborový předák Pavel Michna. “Než generální stávka, lepší bude zablokovat 
Prahu. Když v Praze znepřístupníme cesty, a na to máme síly dost, v tu ránu je mrtvá. Pak se začnou starat,” 
navrhl. 
 Šéf hornického odborového svazu Jan Sábel připomněl, že svaz nedávno rozmístil billboardy proti 
odchodu do důchodu v 65 letech a dodal, že billboardovou kampaň proti reformám nyní připravuje ČMKOS: “A 
bude tvrdá. Na jednom z billboardů bude napsáno: Kdy už konečně přestaneme držet hubu!” 
 Následovat budou demonstrace před úřadem vlády. První se uskuteční 21. května “proti zdravotnické 
loupeži”, další 28. května “proti penzím in memoriam”, pak 2. června “proti nespravedlivým reformám” a poslední 
9. června “proti školství bez peněz”. “Nebude-li vláda reagovat, na podzim můžou následovat radikálnější akce,” 
řekl Sábel. 
 
*** 
 
Lidé, pokud jim úplně neteče do bot, se neprobudí. Je třeba jim říci, že už jim do bot teče Pavel Michna, bývalý 
horník 
 
Foto popis| Během mítinku jeho účastníci podepisovali petici proti poplatkům ve zdravotnictví a proti privatizaci 
nemocnic a zdravotních pojišťoven. 
Foto autor| Foto PRÁVO – Anna Bortlíčková 
 
Regionální mutace| Právo - Severní Morava 
 

Šestý ročník divadelního festivalu Trnfest 
24.4.2008    Svitavský deník    str. 7   Svitavsko - čtenář - reportér 

    ZDEŇKA SELINGEROVÁ         

Divadelní festival Trnfest proběhne v Městečku Trnávce i letos, tentokrát jako součást oslav sedmistého výročí 
první písemné zmínky o obci. 
 
Městečko Trnávka/ Festival organizuje občanské sdružení Trnka Městečko Trnávka a KIC Městečko Trnávka ve 
dnech 16. a 17. května. Finančně jej podpořil i Pardubický kraj. 
 Divadelní část festivalu se tradičně odehrává v pátek a v sobotu. Pátek je určen spíše pro dospělé 
publikum. Myslím si ale, že představení LapoHádky aneb ledové techno hradeckého divadla DNO mohou vidět i 
děti a mládež. Ledově technologizované příhody z neposkvrněné severské přírody a záliba v poslechu 
internetového rádia Suomi přivedla divadlo DNO do Laponska. Laponský samorost jako loutka, japonská 
technologie jako princip. Také jste v dětství mysleli, že Laponec je Japonec? Jste z těchto informací zmatení? 
Po zhlédnutí představení budete třeba méně. Nebo více? 
 Po LapoHádkách budete moci v kulturním domě setrvat a sledovat animované filmy z Ostravské 
univerzity až do kuropění. 
 
Vzhůru na Cimburk 
 
V sobotu se potkáme na zřícenině hradu Cimburk. Od 16 hodin do noci tu bude maratón divadel pro děti i 
dospělé. Sobotní Trnfest zahájí soubor Zfleku Rakovník. Letos si pro nás připravili inscenaci Mauglí. Cimburk 
před sedmnácti lety Mauglího viděl. Tentokrát půjde o divadlo masek. Přijďte se podívat, jak chlapce Mauglího 
vychovávají ve vlčí rodině. Projděte se s ním v džungli spolu s Baghírou, hadem Ká, Baluem. A jak dopadne boj 
Mauglího a tygra Šér Chána? Přijďte a uvidíte. 
 
Hliněné divadlo 
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Hanka Voříšková do Trnávky přijede s pohádkou O zlaté rybce. Příběh je volně inspirován pohádkami “O rybáři 
a jeho ženě” bratří Grimmů a “Pohádkou o rybáři a rybce” A. S. Puškina. Uvidíte hliněné modelované divadlo, 
odehrávající se původně v lese, v kaluži a v blátě, později přenesené s vodou a hlínou do vany. Pokud jste si 
mysleli, že jste od Hanky Voříškové po jejím divadle pro jednoho diváka, minicirkuse, minicestopise po Francii, 
viděli opravdu všechno, tak jste se mýlili. Hanka vás znovu překvapí a nadchne! 
 
Pantomima poprvé 
 
Poprvé se letos na Trnfestu objeví pantomima. Půjde o autorské představení Theatra Pantomissima z Prahy. V 
inscenaci Mime must go on! jde o spojení tradice a nové vlny světové moderní pantomimy. Představení boří 
nejen hranice mezi národnostmi, jazyky a věkovými skupinami, ale i mezi fantazií a realitou, imaginárním 
světem tiché pantomimy a dynamikou jedenadvacátého století. 
 
Stínohra na závěr 
 
Poslední divadelní představení dne – stínohra Sávitrí – je určeno širokému okruhu publika a všem věkovým 
kategoriím. Protože se sobotní program bude odehrávat venku na Cimburku, budeme muset čekat, až se setmí. 
Budete se sice moci ohřát u ohně, ale radši si vezměte deku nebo teplé oblečení. V případě deště se 
představení Sávitrí odehraje v kulturním domě. Příběh na motivy staroindické báje z Mahábháraty pojednává o 
lásce a síle princezny Sávitrí, která vysvobodí svého muže ze zajetí smrti. 
 Vizuálně silný obraz barevných pohyblivých stínů na velkém plátně je doprovázen zvukově stylizovaným 
projevem vypravěče a hudebníka v jedné osobě. Ten ovládá také soubor originálních, vlastnoručně vyrobených 
netradičních hudebních nástrojů. Výtvarná složka i zvuk a hudba jsou inspirovány orientálním divadlem, ovšem 
jen velmi volně. 
 Inscenace se od svého vzniku s úspěchem účastní festivalů u nás i v zahraničí. Na celostátní přehlídce 
Přelet nad loutkářským hnízdem v roce 2000 získala první místo v divácké anketě a putovní cenu Erik. V roce 
2007 získala na mezinárodní přehlídce King Fairy-Tale v ruském Velikém Novgorodu cenu za nejlepší 
představení festivalu. 
 
Tvůrčí dílny pro školáky 
 
Pro žáky místní základní školy budou uspořádány dvě tvůrčí dílny. Ve čtvrtek a v pátek se budou moci účastnit 
herecko-pohybové dílny a dílny tvůrčího psaní. Lektory budou herci souboru Zfleku Rakovník. 
 Po oba dny nebude chybět tradiční občerstvení. Na Cimburku opět postavíme cirkusové šapitó. 
Novinkou sobotního dne bude pro zájemce z řad dětí i dospělých malování na tvář. Přijďte! Těšíme se na vás. 
 
*** 
 
Žáci Borise Hybnera, Miřenka Čechová a Radim Vizváry, prohlašují rozhodně: Pantomima je krásná, magická a 
sexy. 
 
Foto popis| SPOJENÍ TRADICE A NOVÉ VLNY moderní pantomimy v jedinečném představení, které bude k 
vidění na Trnfestu. 
Foto autor| Foto: archiv Trnfestu 
 
Foto popis| SÁVITRÍ LETÍ VESMÍREM. Výjev ze stínohry na motivy staroindické báje. 
 
Foto autor| Foto: archiv Trnfestu 
O autorovi| ZDEŇKA SELINGEROVÁ, občanské sdružení Trnka 
Region| Východní Čechy 
 

15:54 
24.4.2008    tyden.cz    str. 0   Domácí 

    ČTK        

V Ostravě otevřeli nový výzkumný institut sociální práce. 
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V Ostravě dnes zahájil činnost Evropský výzkumný institut sociální práce, který bude nejen výzkumným, ale i 
vzdělávacím centrem. Jde o společný projekt Ostravské univerzity a dalších šesti evropských univerzit, které 
se tak budou společně podílet na výzkumech v sociální oblasti, řekl dnes novinářům rektor Ostravské 
univerzity Jiří Močkoř. 
 
"Hlavním cílem je spojit vědecké kapacity jednotlivých univerzit pro výzkum a řešení takových součástí života 
moderní společnosti, jakými je například poskytování sociálních služeb či projekty pro pomoc nezaměstnaným, 
nemocným a podobně," uvedl Močkoř. 
 
Sídlem institutu bude Ostravská univerzita. Institut předpokládá, že by zakázky pro své výzkumné projekty 
mohl získávat nejen od vlády, ale například i od výzkumných agentur. Financován tak bude z grantů získaných 
na projekty a ze získaných zakázek. V případě potřeby se na jeho financování budou podílet i jednotlivé 
univerzity. Institut by chtěl navíc připravovat vzdělávací materiály pro studijní programy zaměřené na sociální 
práci. 
 
 
URL| http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/15-54_56008.html 
 
 
Regionální mutace| Právo - Olomoucký kraj 
 
 
 
 
23.4.2008 

Výstava sochaře Jaroslava Koléška 
23.4.2008    ČT 1    str. 5   06:30 Regiony - Ostrava 

           

 
Martin MUSIAL; redaktor 
-------------------- 
Čtyřiatřicetiletého sochaře Jaroslava Koléška vždy fascinovaly materiály, jejich možnosti a netypické 
konfrontace. Dokládá to také jeho nová výstava ve frýdecké galerii Langův dům nazvaná Glass waves. 
 
; redaktorka 
-------------------- 
Sochař Jaroslav Koléšek, absolvent ateliéru Mária Kotrby na katedře výtvarné tvorby Ostravské 
univerzity, vždy rád experimentoval a vydával se do neprobádaných oblastí umění. To o něm alespoň tvrdí 
malíř Aleš Hudeček, který spolu s ním a malířkou Katarínou Szanyiovou už od studentských let funguje ve 
výtvarné skupině Vy tři. 
 
Libuše OLŠÁKOVÁ; galeristka 
-------------------- 
A protože dva malíři u mě již výstavu v předcházejících letech měli,  tak jsem měla jakýsi galerijní přátelský dluh 
vůči Jardovi, takže proto jeho výstava, která obnáší především sklo. 
 
; redaktorka 
-------------------- 
Jádrem výstavy Glass waves je jeho nejnovější tvorba. Jde o výběr z variabilní sestavy čtyřiceti skleněných 
objektů, v níž autor zkoumá možnosti propojení forem pocházejících z vojensko-industriální oblasti a morfologie 
organického světa. 
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