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Hrad oživí duch poezie 
25.6.2008    Mladá fronta DNES    str. 5   Kultura - kraj Moravskoslezský 

    MARTIN JIROUŠEK         

Festival zaměřený na Janáčkovo dílo nabídne také jazz, cimbálovku či chorály 
 
Hukvaldy - Lidová poezie v písních, opera pod širým nebem, gregoriánské chorály, cimbálovka a další 
překvapení chystá 15. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy. 
 Festival zasvěcený především tvorbě Leoše Janáčka začne tuto sobotu a potrvá až do 3. srpna v 
prostorech zříceniny hradu Hukvaldy a blízkém okolí. 
 Letošní ročník bude především ve znamení 80 let od úmrtí významného skladatele “Po deseti letech 
hodláme vrátit zpět do programu velkou operu Kaťu Kabanovou. Dále chceme uvádět i něco z komorní tvorby 
Leoše Janáčka. Navážeme na loňský kvartet podle Kreutzerovy sonáty. Janáčka bude letos rozhodně dost,” 
říká ředitel festivalu Jaroslav Slaný. Kromě jiného zazní rovněž po několika letech Zápisník zmizelého, árie 
Jenůfy z Její pastorkyně nebo suita z opery Liška Bystrouška. Právě při této skladbě se loni na Hukvaldech stala 
tragická událost smrtelného pádu fotografa Františka Řezníčka. Festival rovněž uctí jeho památku. “Na závěr 
festivalu bychom rádi připomenuli jeho podíl na uplynulých festivalových ročnících. Vhodnou formu ještě 
hledáme,” prozradil Slaný. 
 Janáčkovy Hukvaldy se stejně jako loni chtějí prezentovat v novém světle a razí cestu multižánrového 
festivalu, což se právě loni velmi osvědčilo. “Zaznamenali jsme návštěvnost 20 tisíc diváků, největší ohlas 
zaznamenal Nohavicův koncert, na který jich přišlo 10 tisíc,” uvedl sekretář fondu Janáčkovy Hukvaldy Pavel 
Bernatský. 
 Kromě vážné hudby se tak diváci mohou těšit například na cimbálový koncert Hradišťanu, recitál Alfréda 
Strejčka, jazzový koncert nebo gregoriánské chorály v rychaltickém kostele. 
 Mezinárodní zastoupení na hukvaldském festivalu bude reprezentovat Státní opera z Bánské Bystrice, 
která přiveze Verdiho Trubadúra (sobota 5. července). “Rádi bychom samozřejmě pozvali i jiné zahraniční 
umělce, ale rozpočet festivalu nám to neumožňuje,” uvedl ředitel festivalu a upozornil, že v rámci Janáčkových 
děl by bylo rozhodně z čeho vybírat. “Přesto budeme mít ještě jednoho zahraničního hosta. Bude jím italský 
skladatel Diego Conti, který bude osobně přítomen u provedení svého Koncertu pro violoncello a smyčce,” 
dodal Pavel Bernatský. Hukvaldy se také po delší pauze vracejí k tradici uvádění inscenací šitých přímo na míru 
pro zdejší prostředí. Letos se tak v nabídce objeví původní dílo v nastudovaní Národního divadla 
moravskoslezského I Cavaliere Errante (Potulný rytíř) v režii hostujícího Ilji Racka. Komický příběh měl již 
premiéru ve zkušebně Divadla Antonína Dvořáka. 
 Slavnostní zahájení festivalu se uskuteční ve 14.00 hodin v hradní věži za účasti manželky prezidenta 
republiky Livie Klausové. O půl hodiny později se ke slovu dostane Kubínovo kvarteto. Publiku nabídne 
například Janáčkovy Listy důvěrné. 
 Večerní zahajovací program v malebném prostředí amfiteátru obstará Severočeské divadlo opery a 
baletu Ústí nad Labem s Káťou Kabanovou (ve 21.00 hodin). 
 Lidová nota ovládne hradní věž o den později, kdy se zde představí studenti Ostravské 
univerzity. V jejich programu mimo jiné zazní Janáčkova Moravská nebo Hukvaldská lidová poesie či 
výběr ze Slezských písní. Pestrost repertoáru ale také doplní skladby Antonína Dvořáka, Jaroslava 
Ježka nebo Bedřicha Smetany. 
 Vstupné na letošní akce festivalu bude jednotné 100 korun, akce v amfiteátru za 150 korun. Prodej 
vstupenek bude zahájen vždy jeden a půl hodiny před zahájením. V případě špatného počasí se program 
přesune do prostor společenského sálu. Na hrad bude již tradičně zajištěna doprava. Bližší program je 
uveřejněn na internetovém serveru www.janackovy-hukvaldy.cz. 
 
Foto popis| NA HRADĚ. Mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy v atraktivním prostředí. 
Foto autor| FOTO: MAFA - JAROSLAV OŽANA 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severní Morava a Slezsko 
 

 



 

24.6.2008 

Petr Raška hledá inspiraci na jihu Moravy 
24.6.2008    Moravskoslezský deník    str. 26   Kultura regionu 

    BŘETISLAV UHLÁŘ         

Ve Výtvarném centru Chagall se koná v současné době několik pozoruhodných výstav výtvarníků několika 
generací, které lákají diváky 
 
Ostrava/ Jednotlivé výstavní síně Výtvarného centra Chagall nabízejí v současné době několik pozoruhodných 
výstav. Zatímco v Zámecké galerii Chagall v Karviné obdivují návštěvníci v hojném počtu už bohužel uzavřené 
dílo známého sochaře Jindřicha Wielguse a výtvarné práce jeho syna Martina, který žije a tvoří v Praze, ve 
výstavní síni na Repinově ulici v Ostravě se prezentuje svými obrazy Petr Raška. Letos šestadvacetiletý autor 
studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti a poté v ateliéru malby u Daniela Balabána 
na katedře výtvarné tvorby Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity v Ostravě. Odborné vzdělání 
na obou uměleckých institucích a také rodinné umělecké prostředí mu daly dobrou průpravu pro malířskou 
práci. V současnosti se vedle tvůrčí práce věnuje také pedagogické činnosti. “Kolekce olejomaleb a akrylů, 
kterou se představuje ve Výtvarném centru Chagall v Ostravě, nacházela inspiraci v jihomoravské krajině, 
zdejších zvycích a událostech, a také v osobních prožitcích mladého umělce,” říká Petr Pavliňák, kurátor 
výstavy z Výtvarného centra Chagall. 
 
Foto popis| PETR RAŠKA u svých obrazů na současné výstavě ve Výtvarném centru Chagall. 
Foto autor| Foto: Petr Pavliňák 
Region| Severní Morava 
 
 
23.6.2008 

V Galerii Pod Svícnem vystavuje malířka, která je nyní na mateřské 
23.6.2008    Frýdecko-místecký a třinecký deník    str. 2   Frýdecko-Místecko a Třinecko 

    (sru)         

Frýdek–Místek/ V salonku Pavlač v Galerii Pod Svícnem ve Frýdku–Místku začala v sobotu výstava obrazů Evy 
Jurčové s názvem Svědectví obyčejného života. Malby budou v galerii k vidění až do 25. července. Eva Jurčová 
o své výstavě říká: “Východiskem pro mou práci se mi stala má vlastní rodina, tedy lidé mně nejbližší a 
nejmilovanější, domov, každodennost. Skrze malířské plátno se snažím zachytit realitu vlastního rodinného 
života způsobem, který by přesáhl v obecně platnou výpověď o mezilidských vztazích. Určitou hodnotu 
přiznávám také místu, kde tyto vztahy fungují – anebo naopak nefungují. Záznamem obyčejných věcí, 
každodenních událostí, drobných radostí i smutků bych chtěla podat svědectví všedního dne člověka, ženy a 
matky.” Osmadvacetiletá autorka, která se narodila v Ostravě, v letech 1994 – 1995 studovala Střední školu 
uměleckých řemesel v Ostravě, následně absolvovala obor modelářství a návrhářství oděvů 1995 – 1999 na 
Střední umělecko-průmyslové škole v Ostravě. V roce 2006 dokončila studia užité malby na Ostravské 
univerzitě a Pedagogickou fakultu, KVV/KVT– ateliér malby u Daniela Balabána. 
 
Region| Severní Morava 
 

Ostrava chce mít lékařskou fakultu 
23.6.2008    Haló noviny    str. 3   Z domova 

    (ca)         

OSTRAVA -Ostravská univerzita (OU) a Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) podepsaly v těchto dnech 
memorandum,které má přispět ke vzniku nové lékařské fakulty v tomto krajském městě. 
 V textu obě strany deklarují,že mají společný zájem na vzniku zmíněné fakulty,která dosud v regionu 
chybí,a budou společně vytvářet podmínky pro její akreditaci.»Podle mého názoru tím jasně dáváme najevo,že 
personální i organizační kroky společně zvládneme. Je to další krok na cestě k tomu,aby Ostrava měla 

 



 

lékařskou fakultu. V Moravskoslezském kraji zatím žádná alternativa lékařské fakulty není,proto ji logicky chce 
vybudovat naše univerzita, sdělil novinářům rektor OU Jiří Močkoř. 
 OU už nyní vyučuje medicínské obory,a to na zdravotně sociální fakultě (ZSF). Studia zahrnují 17 
medicínských a zdravotnických oborů, 11 kateder a ústavů. Studovat lze např.radiologii,zdravotnickou záchranu 
životů, fyzioterapii, hygienu či porodní asistenci. 
ZSF OU existuje od roku 1993. Letos otevřela pětkrát více medicínských oborů než v prvním roce fungování. 
Počet studentů na tomto typu oborů se zvýšil na dvojnásobek proti roku 2000,konkrétně z 550 na 1100 
studujících. Zázemí vyučujících odborníků,kteří jsou z části klinickými specialisty FNO,v tuto chvíli čítá celkem 
85 profesorů,docentů a doktorů s titulem PhD.»Toto personální zázemí špičkových specialistů se budeme 
společně s FNO snažit posilovat,«ujistil rektor. OU se pokusí získat např.i odborníky z lékařských fakult v Polsku 
a na Slovensku. 
Podepsání memoranda předcházela řada přípravných jednání s dalšími zainteresovanými institucemi. OU tak 
mj.získala podporu Moravskoslezského kraje pro vznik plnohodnotné lékařské fakulty. Zastupitelé statutárního 
města Ostrava např. rozhodli o tom,že přípravu fakulty podpoří pěti miliony korun. Město univerzitě také 
převedlo budovu bývalé porodnice v Ostravě-Zábřehu. Nyní se pavilon musí opravit a vybavit zhruba za 500 
milionů korun, o něž chce Ostravská univerzita žádat z programů EU. 
 

Ostravský sbor vyrazí na turné, písní potěší krajany na Ukrajině 
23.6.2008    Právo    str. 15   Severní Morava a Slezsko 

    Aleš Honus         

Na turné po Ukrajině vyrazí koncem týdne Pěvecké sdružení Slezská Ostrava. Známý smíšený sbor, který 
během své existence koncertoval už v mnoha evropských zemích, bude zpívat mimo jiné pro české krajany v 
Užhorodě, v Koločavě, v Tjačevu a také ve Lvově, kde se na přípravě koncertu podílí i český konzulát. 
 Na Ukrajině ostravští pěvci představí české lidovky, duchovní písně, spirituály, ale také tvorbu Jaroslava 
Ježka. 
“Ukrajina je pro mnohé z nás ještě exotickou zemí. Už jsme vystupovali například v Mexiku, Peru či v Thajsku. 
Tentokrát jsme zvolili takovou bližší exotiku,” řekl sbormistr Jan Spisar, který mimo jiné vyučuje sbormistrovství 
na Ostravské univerzitě. 
 
Leoš Janáček i Jaroslav Ježek 
 
Ukrajinské turné dostalo název Podkarpatské zpěvohry. “Do programu jsme zařadili i díla Leoše Janáčka či 
Antonína Dvořáka. Zazpíváme také spirituály Lord I know, Swing low a An Irish blessing,” doplnil sbormistr. 
 Z lidových písní návštěvníci koncertů uslyší Ja keď sa Janoško, Prší, prší či ruskou S nami Bog. Dílo 
Jaroslava Ježka budou prezentovat písně V domě straší duch a David a Goliáš. 
 Pěvecké sdružení Slezská Ostrava vzniklo na podzim roku 1989 jako smíšený sbor čtyřiceti mladých 
lidí. 
 V repertoáru má skladby všech hudebních slohů, skladby starých mistrů i experimentální úpravy 
současných autorů. 
 
Regionální mutace| Právo - Severní Morava 
 
 
 
21.6.2008 

Memorandum má pomoci vzniku lékařské fakulty 
21.6.2008    Moravskoslezský deník    str. 3   Ostrava 

    (mch)         

Ostrava/ Vedení Ostravské univerzity a ostravské fakultní nemocnice podepsalo memorandum, které má 
přispět ke vzniku lékařské fakulty v krajském městě. V textu obě strany deklarují, že mají společný zájem na 
vzniku této fakulty, která dosud v regionu chybí, a budou společně vytvářet podmínky pro její akreditaci. “Podle 
mého názoru tím jasně dáváme najevo, že personální i organizační kroky společně zvládneme. Je to další krok 
na cestě k tomu, aby Ostrava měla lékařskou fakultu,” uvedl rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř. 

 



 

 Podepsání memoranda předcházela řada přípravných jednání se všemi zainteresovanými institucemi. 
Ostravská univerzita mimo jiné získala podporu Moravskoslezského kraje i města Ostravy pro vznik 
plnohodnotné lékařské fakulty. Městští zastupitelé přípravu podpořili i finančně – pěti miliony korunami, na 
univerzitu převedli pro potřeby nové fakulty také budovu bývalé porodnice v Zábřehu. “Nyní se pavilon musí 
opravit a vybavit za zhruba půl miliardy korun, o něž chce Ostravská univerzita žádat v rámci operačních 
programů Eropské unie,” uvedla mediální zástupkyně Ostravské univerzity                
Eva Kijonková. 
 
Region| Severní Morava 
 
 
 
 
11.6.2008 

IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES PREVENCE NOZOKOMIÁLNÍCH NÁKAZ VE 
ZNOJMĚ 

11.6.2008    Sestra    str. 38   Tématický sešit 223 - dezinfekce, sterilizace 
    Doc. MUDr. Rastislav Maďar Ph. D., RNDr. Renata Podstatová        

KONGRES 
 
Již tradičně se poslední květnový víkend konal další ročník Mezinárodního kongresu prevence nozokomiálních 
nákaz. Jedno z nejvýznamnějších setkání svého druhu na území České a Slovenské republiky se tentokrát 
uskutečnilo v jihomoravském Znojmě, za účasti téměř 300 delegátů. 
Partnery hlavního organizátora, Společnosti prevence nozokomiálních nákaz (SPNN), byly Fakultní nemocnice 
v Motole, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a Zdravotně sociální fakulta Ostravské 
univerzity. V rámci 6 sekcí a 1 satelitního sympozia odeznělo 60 přednášek předních odborníků obou zemí. 
K tradičním tématům týkajícím se problematiky prevence nozokomiálních nákaz - surveillance, rezistence 
mikroorganismů, dezinfekce, vyšší stupeň dezinfekce, endoskopie, sterilizace, operační sály, JIP - byly i v 
letošním programu zařazeny účastníky vyžadované a vysoce hodnocené sekce o procesu akreditace ve 
zdravotnických zařízeních, kvalitě zdravotní péče a bezpečí pacientů. Napjatě byla letos očekávána nová sekce 
Kvalita péče, bezpečí pacientů, účastníky do této problematiky uvedli MUDr. Marx za Spojenou akreditační 
komisi ČR, zástupci MZ ČR, zdravotní pojišťovny a vedoucí pracovníci již akreditovaných nebo k akreditaci se 
připravujících nemocnic. Ti všichni poukázali na možná úskalí, problémy, chyby, omyly a mýty při přípravě ZZ k 
akreditaci i při jejím samotném průběhu. 
Mnozí autoři během všech sekcí kongresu poukázali na to, jak významná je při zlepšování kvality zdravotní 
péče a při zdokonalování surveillance a prevence nozokomiálních nákaz podpora ze strany nadřízených 
pracovníků a nejvyššího managementu zdravotnického zařízení. I letos zazněly v průběhu prezentací a při 
diskusích příspěvky zdůrazňující, že asepse je věc svědomí a profesionality zdravotnických pracovníků a že ani 
nejlépe vypracovaný program prevence nebude úspěšný bez osobní zodpovědnosti pracovníků, spolupráce a 
komunikace zaměstnanců na všech úrovních. 
Trendem v oblasti nozokomiálních nákaz je přesun rezistentní mikroflóry do komunitního nozokomiálního 
prostředí, do domovů pro seniory, sociálních ústavů apod. a stále aktuální jsou i novinky v problematice 
biofilmu. Mezi nejvíc diskutované problémy současné doby patří úloha germicidních zářičů ve zdravotnických 
zařízeních, novinky při používání endoskopů a v oblasti nízkoteplotní fyzikální sterilizace. 
Aktuálním problémům dnešní doby se věnovaly i posterové prezentace, mezi nimi byly uvedeny např í klad v 
ýhody a nevýhody out sourcingu a reprocessingu zdravotnických pomůcek, rotavirové nozokomiální epidemie 
nebo postupy k redukci tvorby biofilmu Klebsiella pneumoniae. Na základě ohlasů přítomných účastníků i podle 
vyplněných anonymních hodnotících dotazníků se domníváme, že IV. mezinárodní kongres prevence 
nozokomiálních nákaz po odborné, (a díky výborné kubánské kapele Carisma i po stránce společenské) naplnil 
očekávání většiny účastníků. 
Věříme, že možnost dalšího vzdělávání a výměny názorů u zdravotnických pracovníků naplní i CD s 
kongresovými přednáškami, které obdrží každý účastník kongresu, stejně jako i členové Společnosti prevence 
nozokomiálních nákaz. Zásluhu na úspěšném průběhu tohoto vědecko-odborného setkání mají také firemní 
partneři, v čele s generálním sponzorem Hartmann, kterým touto cestou jménem celého organizačního výboru 
děkujeme a těšíme se na spolupráci při plánování a realizaci dalšího pokračování kongresu v roce 2009. Rádi 
na něm uvítáme i všechny čtenáře a čtenářky časopisu Sestra. 
 

 



 

 

Foto popis| 
 
O autorovi| Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., RNDr. Renata Podstatová, Společnost prevence 
nozokomiálních nákaz 
 


