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Ostravská univerzita Ostrava 
 
 
1.7.2008 

Havířovští chemici na Slezskoostravském hradě 
1.7.2008    Týdeník Havířovsko    str. 2   Týden v regionu 

    (ld)         

OSTRAVA – Minulý týden ve středu se konala akce Chemie na Slezskoostravském hradě s podtitulem Chemie 
– život je. Tato akce se konala již druhý rok a skýtala návštěvníkům zábavu i poučení. 
 
Mimo pódium, kde se odehrával hlavní program, bylo možné si projít stánky s různými chemickými a fyzikálními 
pokusy. Ty připravili studenti ze středních a vysokých škol z Ostravy a okolí; z katedry chemie 
Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB – TU, SPŠ 
chemické, akademie Heyrovského, Gymnázia v Ostravě Zábřehu a Gymnázia Komenského Havířov. Hlavním 
organizátorem se stala Česká společnost chemická. 
 Program, který mohli návštěvníci zhlédnout, byl bohatý a skládal se především z představení kapel, 
které se účastnily roku minulého, tak i nových, jako Kabaret “Ozíci a Sladkoobr”, Kelti, Ptačoroko, a vystoupení 
sboru havířovského Gymnázia Komenského. Zpestření poskytly ukázky práce šenovských dobrovolných hasičů, 
kteří se zaměřili například na situaci úniku nebezpečné chemické látky. Podle jednoho z pořadatelů celková 
příprava Chemie na hradě zabrala přibližně půl roku a měla by proběhnout i v následujícím roce, ale vše závisí 
na podpoře sponzorů. 
 
Foto popis| Den chemických a fyzikálních pokusů na Slezskoostravském hradě. 
Foto autor| foto: LENKA DAMAŠKOVIČOVÁ 
 
 
 
30.6.2008 

Nejlepšími sportovci se může pochlubit Masarykova univerzita 
30.6.2008    novinky.cz    str. 0   Vzdělávání 

             

České akademické hry, každoroční vrcholná sportovní akce českých vysokoškoláků, se nesla ve znamení 
dominance Masarykovy univerzity v Brně. Její studenti využili téměř domácího prostředí k zisku nejvyššího 
počtu bodů. Za sebou zanechali na druhém místě kolegy z Univerzity Karlovy a třetí Vysoké učení technické, 
pro letošní rok pořadatelskou školu. 
 
"Z prvenství mezi univerzitami a vysokými školami v ČR máme radost. Je to výsledek naší systematické práce, 
která je založena na podchycení studentů, kteří mají zájem o sport už od příchodu na Masarykovu univerzitu," 
sdělil Michal Charvát, děkan Fakulty sportovních studií MU, portálu vysokoskolskysport.cz. 
 
O úspěchu může hovořit i Ostravská univerzita v Ostravě. Přestože na hry vyslala pouze 60 sportovců, 
umístila se na sedmém místě. Oproti tomu první tři školy v pořadí byly reprezentovány více než třemi sty 
účastníky. Hry připravily divákům i obdivuhodné individuální výkony. Nejlepší z jednotlivců si totiž odvezli až 
sedm medailí. 
 
Letošní České akademické hry byly výjimečné svým termínem konání. Dříve vysokoškoláci sportovali na 
začátkem května, tentokrát se Vysoké učení technické v Brně ujalo pořadatelství až ve druhé polovině června. 
 
Jméno pořadatele příštího ročníku zatím není známo. Původně se počítalo s Plzní. Představitelé Západočeské 
univerzity se však přiklánějí k tomu, aby se hry konaly v květnu. Červen podle nich nepřeje nejkvalitnějším 
výkonům, neboť řada vysokoškoláků z pochopitelných důvodů upřednostňuje přípravu na zkoušky před 
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sportem. Otázka pořadatele Českých akademických her 2009 tak zůstává otevřena.Pořadí VŠ na Českých 
akademických hrách 2008: 
 
1. Masarykova univerzita v Brně 176 bodů, 2. Univerzita Karlova v Praze 150, 3. Vysoké učení technické v Brně 
137, 4. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 133, 5. Univerzita Palackého, Olomouc 72, 6. 
Západočeská univerzita v Plzni 64, 7. Ostravská univerzita v Ostravě 60, 8. Česká zemědělská univerzita v 
Praze 50, 9. Vysoká škola ekonomická v Praze 57,5, 10. České vysoké učení technické, Praha 56,8. 
 
 
URL| http://www.novinky.cz/clanek/143768-nejlepsimi-sportovci-se-muze-pochlubit-masarykova-univerzita.html 
 
 
Každý rok dohlížejí nad rekreanty u Těrlické a Žermanické přehrady vodní 

záchranáři. 
30.6.2008    Opavský a hlučínský deník    str. 3   Opava 

    LIBOR BĚČÁK         

O tom, jak jsou připraveni na nadcházející sezonu, hovoří Petr Urbánek. 
 
* Kolik “vašich” vodních záchranářů v regionu aktivně působí a kde všude? 
 
 Členská základna čítá 50 členů včetně mládeže. Hlavní stanice VZSČČK je v nedávno získaném 
objektu bývalého rekreačního střediska Afrodita v Těrlicku a služebna je v rekreačním středisku Permoník, kde 
bude po dobu letní sezony od června do září přítomna hlídka záchranářů. Na Žermanické přehradě máme 
služebnu u rekreačního střediska Svazu vodáků Moravy a Slezska v bývalém rekreačním středisku Nové huti, 
kde čtyřčlenná hlídka zajišťuje službu o víkendech po dobu letních prázdnin. 
 
* Odkud se záchranáři rekrutují? 
 
 Vprvopočátcích to byli převážně vodní lyžaři a bývalí závodní plavci. Vsoučasné době je to hlavně 
mládež, která už dospěla a prošla kurzem “Mladý vodní záchranář.” Začali jsme spolupracovat s Ostravskou 
univerzitou, fakultou Zdravotně sociální, se studenty oboru zdravotní záchranář. 
 
* S jakými nešvary se na vodě setkáváte nejčastěji? Lepší se v něčem lidé, nebo naopak zhoršují? 
 
 Je to stále stejná písnička. Přecenění vlastních sil, alkohol, nepoužívání záchranných vest na 
plavidlech, a to jsou ty nejčastější. Přitom stačí relativně málo pro zvýšení vlastní bezpečnosti a tím je 
dodržování desatera bezpečného pobytu u vody. 
 
* Jak se vyvíjela činnost VZS Těrlicko? 
 
 Od roku 1999 do současnosti se udělal velký kus práce a činnost již není jen o hlídkách, přestože 
představuje tu nejpodstatnější část naší činnosti v době letní sezony, ale zasahuje do činnosti skupiny 
celoročně. Můžeme jmenovat ty hlavní, záchranářský sport, práce s mládeží, činnost v rámci integrovaného 
záchranného systému. Uskutečnili jsme odborné semináře, například letos v únoru seminář záchrana ze 
zamrzlé vodní plochy nebo cvičení v různých podmínkách, jako bylo cvičení na řece Olši. Dobrým počinem bylo 
i navázání spolupráce s polským WOPR,což je obdoba naší VZS. 
 
* Budete činnost dále rozšiřovat? 
 
 Spíše než na rozšíření činnosti se zaměříme na zlepšení stávající činnosti. Hlavně na práci s mládeží a 
pořádání odborných kurzů a školení, například v oblasti první pomoci. 
 
* Jsou záchranáři skutečně dobře připraveni pomoci lidem v nouzi? Upravují jejich činnost předpisy? 
 
 Ano jsou. Každý záchranář musí projít kurzem, kde získá potřebnou kvalifikaci. Veškeré kurzy pořádané 
VZS ČČKse řídí “Vzdělávacím programem VZSČČK”akreditovaným uMŠMT. Vtomto programu je přesně 
stanoven rozsah potřebných dovedností a znalostí ze všech oblastí potřebných pro výkon činnosti plavčíka. 
 
* Mají vodní záchranáři ke své práci dobré podmínky, jako zázemí, finanční prostředky a vybavení? 
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 Pokud budu mluvit pouze za VZS Těrlicko, tak mohu konstatovat, že hlavně díky přístupu města 
Havířova je situace dobrá. Mikroregion Těrlické a Žermanické přehrady i město Karvinánám rovněž pomohlo při 
získání finančních prostředků. Každoročně před zahájením sezony je určena priorita pro nákup nového či 
obměnu starého vybavení potřebného pro výkon činnosti. Z prezídia VZS jsme v průběhu doby naší činnosti 
obdrželi zdravotní vybavení pro první pomoc, a hlavně dva motorové čluny. 
 
Region| Severní Morava 
 
 
 
28.6.2008 

Vznik lékařské fakulty v Ostravě 
28.6.2008    ČRo - Ostrava    str. 3   17:00 Události regionu 

           

 
David PACLÍK, moderátor 
-------------------- 
Ostravská univerzita hledá kvalifikované pedagogy pro novou lékařskou fakultu. Podle očekávání dnes městští 
zastupitelé schválili pětimilionový příspěvek na činnost přípravného výboru, který se bude zároveň snažit o 
dotace z evropských fondů. Jednou z podmínek je zhruba půl miliardy korun na opravu budovy bývalé 
porodnice v Ostravě-Zábřehu. Primátor města Petr Kajnar potvrdil, že vznik lékařské fakulty je jasnou prioritou. 
 
Petr KAJNAR, primátor Ostravy 
-------------------- 
Já jsem přesvědčen, že i univerzita do toho dá vlastní volné zdroje. Ale kdyby záleželo na milionu a měl ten 
milion rozhodnout, jestli ta lékařská fakulta vznikne nebo ne, tak určitě ho uvolníme. Jednak podporujeme 
založení lékařské fakulty v Ostravě a jednak chceme, aby fakultní nemocnice dostala takovou podporu od státu, 
aby měla nejvyšší statut nemocnice, který v zemi může být. 
 
David PACLÍK, moderátor 
-------------------- 
Rektor Jiří Močkoř potvrdil, že přípravný výbor teď začne mimo jiné hledat kvalifikované docenty a profesory. 
 
Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity 
-------------------- 
Bude analyzovat prostorové požadavky, bude vytvářet projekty pro přístrojové vybavení a bude vlastně dělat i 
jakousi přípravu pro naši účast v operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace, v rámci něhož chceme 
rekonstruovat budovu bývalé porodnice gynekologie v Ostravě-Zábřehu, která by měla sloužit jako sídlo tady 
této fakulty. 
 

Ostravští zastupitelé schválili dotaci pro Ostravskou univerzitu 
28.6.2008    ČT 1    str. 3   19:25 Události v regionech - Ostrava 

             

 
Linda BENDOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Ostravští zastupitelé dnes schválili pětimilionovou dotaci pro Ostravskou univerzitu na přípravu lékařské 
fakulty. Peníze budou mimo jiné použity na vybavení univerzitních bytů, nákup přístrojů a zařízení a na platy 
odborníků. Univerzita teď musí získat nejen odborníky pro výuku, ale i zahájit proces akreditace nebo připravit 
rekonstrukci budovy bývalé porodnice v Ostravě-Zábřehu, kde by fakulta měla sídlit. 
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Vypuklo pestré hudební léto 
28.6.2008    Mladá fronta DNES    str. 5   Kraj Moravskoslezský 

    MARTIN JIROUŠEK         

SERVIS NA LÉTO Pestrá nabídka hudebních koncertů v kraji. Naučnou stezkou nivou Morávky 
 
Třinec, Kravaře - Leoš Janáček. Aneta Langerová, Cocotte Minute, Death Angel, čili od vážné hudby až po 
metalový nářez, tak pestrá paleta hudebních rozmanitostí zazní dnes a zítra v kraji. 
 Dnešek bude patřit především rokovým fanouškům, kteří mohou zavítat na Noc plnou hvězd v Třinci 
nebo na kravařský Rockfest. 
 Noc plná hvězd se rozzářila již včera za účasti rockových matadorů Nazareth, dnešním dnem se tak 
dostává na svůj vrchol. “Posluchači technického thrash metalu s mnoha inovacemi určitě ocení show 
amerických Death Angel (22.30). Příznivce melancholických nálad se pořadatelé rozhodli potěšit přítomností 
Angličanů Serotonal (17.50) kapely složené z bývalých členů Anathemy a The Blood Divine. Fandy moderního 
metalu s prvky elektroniky, industrialu a apokalyptických vizí jistě zaujmout Deathstars (00.10),” říká za 
organizátory akce Radek Bubeníček. Festival zaujme i svou letitou tradicí a pohodovou atmosférou. 
 Kravařský rockfest dnes v 18.00 pokračuje již druhým ročníkem. V nabídce jsou úspěšné domácí 
formace středního proudu. Program zahájí hlučínská kapela Lybar band., poté budou následovat pražští 
Toxique (19.30). Jedním z vrcholů programu budou Cocotte Minute, zahrají zde ale také Kofe In, Airfare a další. 
Akce se koná v areálu Kynologického svazu. 
K oběma rockovým akcím bude v protikladu prestižní Mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy, který 
se dočká slavnostního zahájení ve 14.00 hodin na hukvaldském hradě. 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. 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 Ukvalská lidová poesie či výběr ze Slezských písní. 
Pestrost repertoáru ale také doplní skladby Antonína Dvořáka, Jaroslava Ježka nebo Bedřicha Smetany. 
 Vneděli ve 20.30 hodin se na koupališti Sluníčko na Ostravici uskuteční samostatný koncert 
dvojnásobné zpěvačky roku - Anety Langerové. Zahájí tak již pátý rok letních koncertů nazvaný Beskydské 
hudební léto. 
 
Foto popis| ANETA LANGEROVÁ. V Ostravici se mohou těšit návštěvníci koupaliště Sluníčko na koncert Anety 
Langerové. Do kraje míří i další hvězdy. 
Foto autor| FOTO: ARCHIV - MAFA 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severní Morava a Slezsko 
 

Ondřej Kahánek se stal akademickým vicemistrem ČR 
28.6.2008    Novojičínský deník    str. 21   Sport Novojičínska 

    (cas)         

Závišice/ Závišický judista, posluchač VŠB Ostrava Ondřej Kahánek, se skvěle představil na Akademickém 
mistrovství České republiky v Brně. V kategorii do 60 kg se mu podařilo bojovat o příčky nejvyšší. V zápase o 
finále si poradil se Zdeňkem Hofmanem z VUT Brno a zvítězil na ipon. V souboji o titul byl ale aktivnější Jakub 
Horák z Ostravské univerzity, který si vítězstvím zajistil titul. Závišický judista Ondra Kahánek si tak na 
akademickou půdu do Ostravy přivezl stříbrnou medaili a titul vicemistra. 
 
Region| Severní Morava 
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Opavští judisté se neztratili 
28.6.2008    Opavský a hlučínský deník    str. 21   Sport Opavska a Hlučínska 

    (val)         

Opava/ Minulý týden proběhlo v Brně Akademické mistrovství České republiky v judu, kterého se zúčastnil v 
silném zastoupení i Moravskoslezský kraj. Všichni opavští závodníci dosáhli na medaile a dokonce ve váze do 
57 kg se naše závodnice potkaly ve finále. Po 5 minutách boje vyšla vítězně studentka Ostravské univerzity 
Michaela Boháčová (1. Judo klub Baník Ostrava), vícemistryní se stala Hanka Jamborová (Slezan Opava) 
studentka VŠB-TU Ostrava. Další stříbrnou medaili ve váze do 70 kg připsala na konto Moravskoslezského 
kraje Terezka Lazařová (Mittal Ostrava) studentka Veterinárněfarmaceutické univerzity. Mezi muži se ve velké 
konkurenci neztratil student VŠB-TU Ostrava Ondřej Kmec (Judo klub Baník Karviná), který porazil ve finále 
reprezentanta ČR a stal se tak akademickým mistrem ČR ve váze do 90 kg. 
 
Foto popis| 
Region| Severní Morava 
 
 
 
 
 
26.6.2008 

Projekt na pomoc dětem na život mimo ústavní zařízení 
26.6.2008    ČT 1    str. 4   19:25 Události v regionech - Ostrava 

             

 
Markéta PERNICKÁ, moderátorka 
-------------------- 
Jak žít život mimo ústavní zařízení? V tom se dětem z dětských domovů, diagnostických a výchovných ústavů 
snažili pomoc tvůrci stejnojmenného projektu z Ostravské univerzity. Projekt probíhal od roku 2006 a právě 
končí. Podle odborníků mají tyto děti problém začlenit se do běžného života hlavně proto, že jim chybí správné 
životní vzory. 
 
Eva LANKOČÍ, redaktorka 
-------------------- 
Lubomírovi je osmnáct let, ve výchovném ústavu v Ostravě-Hrabůvce žije dva roky, předtím byl v diagnostickém 
ústavu. Je vyučený kuchař, ve studiu ale pokračuje, až školu dokončí, ústav bude muset opustit a osamostatnit 
se. 
 
Lubomír BEZECNÝ 
-------------------- 
Mám strach z toho hlavně najít si ještě práci to taky. 
 
Julius KOPČANSKÝ, zástupce ředitele, Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka 
-------------------- 
Děti většinou nepřiznávají, že mají strach z odchodu z ústavní péče, ale projevuje se to tak týden čtrnáct dnů 
předtím vlastním odchodem, můžou nastat i jisté krizové situace, kdy dítě má skutečně velký strach, že tu 
situaci venku nezvládne. 
 
Eva LANKOČÍ, redaktorka 
-------------------- 
Lubomír říká, že mu projekt pomohl některé věci z běžného života osvětlit. 
 
Lubomír BEZECNÝ 
-------------------- 
Nejvíc mě to dalo - mi vysvětlili, jak zajít na úřad, jak si vypsat papíry, zažádat o byt, zřídit si konto. 
 
Eva LANKOČÍ, redaktorka 
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-------------------- 
Rudolfa odchod z výchovného ústavu čeká nejdříve za dva roky, je mu totiž teprve šestnáct let, z budoucnosti 
ale má obavy už teď, i podle jeho slov je projekt užitečný. 
 
Rudolf NESPĚŠNÝ 
-------------------- 
Teďka sem tady rok, teď to bude čtvrtého července, a vlastně sem byl už od dvanácti v domově, konkrétně 
nejvíc mě asi pomohlo, jak říkali, jak se jako postarat o sebe. 
 
Lenka DIATKOVÁ, speciální pedagog, Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka 
-------------------- 
Mohli zjistit, kde všude je třeba e zaregistrovat na úřadech, jak se chovat při hledání zaměstnání, na co mají 
právo, na co právo nemají. Tady toto si myslím, že je určitě přínosem. 
 
Eva LANKOČÍ, redaktorka 
-------------------- 
Projekt probíhal v šestnácti zařízeních v Moravskoslezském, Olomouckém i Zlínském kraji. Zúčastnilo se ho sto 
dvacet dva dětí, praktické rady do života se mohli dozvědět od odborníků  z Ostravské univerzity, ale také ze 
speciální příručky. 
 
Martin MALČÍK, vedoucí projektu, proděkan PdF OU 
-------------------- 
Myslíme si, že nejdůležitější je jakési projevení zájmu o osudy těchto dětí a nejdůležitější pro jejich další vývoj 
je, aby oni se opravdu smířili samy se sebou, aby z nich byly prostě běžné, suverénní osobnosti, které se bez 
problémů zapojí do společenského života. 
 
Eva LANKOČÍ, redaktorka 
-------------------- 
Ostravská univerzita chce v projektech pro děti z dětských domovů, diagnostických a výchovných ústavů 
pokračovat, navazující projekt by měl začít lednu příštího roku. 
 

Janáčkovy Hukvaldy navštíví Peter Dvorský 
26.6.2008    Moravskoslezský deník    str. 27   Kultura regionu 

    BŘETISLAV UHLÁŘ        

Mezinárodní hudební festival v rodišti našeho hudebního génia letos nabídne řadu zajímavých projektů z 
domova, ale i ze zahraničí 
 
Ostrava, Hukvaldy/ Už tuto sobotu bude zahájen jubilejní patnáctý ročník Mezinárodního hudebního festivalu 
Janáčkovy Hukvaldy. Již řadu let se tento festival koná pod záštitou manželky prezidenta republiky, paní Livie 
Klausové, která přislíbila svou účast na zahájení festivalu také v tomto roce. 
 “Základní dramaturgická koncepce festivalu se odvíjí od letošního 80. výročí úmrtí velkého 
hukvaldského rodáka - Leoše Janáčka. Proto v programu nechybí jedna z nejvýznamnějších Janáčkových oper 
Káťa Kabanova, tentokrát v nastudování Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad Labem, jež bude 
uvedena ve večerním programu zahajovacího festivalového dne,” říká za pořadatele festivalu Bohdana 
Rywiková, tisková mluvčí celé akce. “V hukvaldském amfiteátru zazní Janáček také v koncertním programu 
studentů Fakulty umění Ostravské univerzity. Janáčkovi bude věnován také komorní koncert houslistky Lady 
Fedorové v památníku Leoše Janáčka ve čtvrtek 3. července, stejně jako symfonický koncert Janáčkovy 
filharmonie Ostrava v neděli 6. července. Janáčkovy skladby samozřejmě zaznějí i v dalších festivalových 
koncertech,” dodává Rywiková. 
 K významným hostům budou letos na Hukvaldech nepochybně patřit svou interpretační kvalitou 
Kubínovo kvarteto, Janáčkův komorní orchestr Ostrava nebo vokální soubor Gentleman Singers, kteří ve svých 
koncertech nabízejí další skladby světového hudebního repertoáru. Festival Janáčkovy Hukvaldy od samého 
počátku své existence přeje jak hudbě, tak divadlu, proto v jeho programu ani letos nechybí řada divadelních 
inscenací jako například Káťa Kabanová. Se zájmem je očekáváno na hudební představení Těšínského divadla 
z Českého Těšína Těšínské niebo/Cieszynskie nebe, na jehož vzniku se podílela čtveřice známých uměleckých 
osobností: písničkář Jaromír Nohavica, básnířka Renata Putzlacher, režisér Radovan Lipus a hudebník Tomáš 
Kočko. Ze Slovenska zavítá na Hukvaldy opět Státní opera Banská Bystrica, která v podmanivém prostředí 
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hukvaldské přírody uvede Verdiho operní drama Trubadúr, a své publikum jistě najde i půvabná komická opera 
italského skladatele Tommasa Traetty Potulný rytíř v nastudování souboru opery Národního divadla 
moravskoslezského v Ostravě. Ten také neoficiálně zahájil letošní festival Janáčkovy Hukvaldy již v neděli 15. 
června operou pro malé i velké děti Václava Trojana Kolotoč, v níž spoluúčinkovaly děti ze Základní školy 
Hukvaldy. 
Milovníky opery však nepochybně potěší přítomnost jedné z velkých hvězd současného operního nebe - 
slovenského tenoristy Petera Dvorského (na snímku), který uvede v závěru patnáctého ročníku festivalu 
Janáčkovy Hukvaldy 3. srpna svůj pěvecký recitál . 
 V posledních letech se dramaturgie festivalu stále více přiklání k hudební “multižánrovosti”, což 
znamená, že v programu dostává svůj prostor i folklor, jenž k Janáčkovu Lašsku neodmyslitelně patří. Letos se 
mohou návštěvníci těšit na koncert cimbálové muziky Hradišťan, proslulé svým mimořádně širokým 
repertoárovým záběrem. Žánrovou pestrost festivalu rozšíří i koncert souboru Voctail, který uvede skladby 
jazzových klasiků, a recitátor Alfred Strejček se sdružením sólistů Lyra da Camera představí hukvaldskému 
publiku ve svém nastudování Šalamounovu Píseň písní. 
 
Foto popis| 
Region| Severní Morava 
 

 

Slavia už nevede, je druhá 
26.6.2008    Plzeňský deník    str. 17   Sport Plzeňska 

    (plz)         

Druholigové softbalistky uzavřely jarní část soutěže dvěma výhrami a dvěma porážkami 
 
Plzeň/ V dalších zápasech druhé softbalové ligy žen se hráčky Slavie VŠ Plzeň představily v domácím 
prostředí. 
 I přes tuto výhodu je čekal náročný víkend. Proti béčku Joudrs Praha a Slavii Ostravská univerzita jim 
totiž chybělo pět hráček základní sestavy. V prvním sobotním zápase čekalo slávistky utkání s Joudrs B. 
Celému zápasu však chyběla potřebná bojovnost, a tak byl stav dlouho nerozhodný 1:1. 
 Pak se ale po chybách Slavie a díky dobré pálce prosadily hostující hráčky a nakonec zvítězily 7:1. 
Druhý zápas prvního dne posledního předprázdninového kola se vyvíjel ve prospěch Plzně mnohem příznivěji. 
Zápas byl velice vyrovnaný. Domácí tým ale předvedl několik dobrých odpalů a hráčky se dokázaly dostat do 
pozic pro skórování.  
 Několik chyb při bězích po metách a nedovezené body však způsobily, že se z těsného vítězství 7:6 
radovaly Ostravanky. V neděli se Plzeňanky utkaly s oběma soupeři v obráceném pořadí. Po dvou sobotních 
prohrách nezbývalo slávistkám nic jiného, než do obou zápasů nastoupit se stoprocentním nasazením a vyhrát. 
I tak se první zápas vyvíjel zpočátku ve prospěch Ostravanek. Domácí hráčky se ale během třetí směny 
neuvěřitelně zvedly a skvělou hrou v poli i na pálce otočily zápas ve vítězství 12:8. 
 Velkou zásluhu na tom měla uzdravená nadhazovačka Michaela Kadaňková a posila z kadetského týmu 
Tereza Rábová. 
 Do druhého zápasu dne nastoupily Plzeňanky s Lenkou Ježkovou na nadhozu. Pražský tým 
převálcovaly v poměru 9:5. 
 Hráčky Slavie VŠ Plzeň tak po posledních zápasech jarní části opustily první příčku tabulky a klesly na 
druhé místo o bod za Altron Krč B. 
 Podzimní část začne plzeňským hráčkám 23. srpna v Kunovicích. 
 
Region| Západní Čechy 
Publikováno| Plzeňský deník; Sport Plzeňska; 17 
Publikováno| Plzeňský deník - Plzeň-sever; Sport Plzeňska; 17 
ID| ecfaf99a-73fc-4efc-bfe2-76501d1188df 
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Hukvaldy uctívají Janáčkovo výročí 
26.6.2008    Právo    str. 13   Severní Morava a Slezsko - kultura 

    Aleš Honus         

Patnáctý ročník hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy si letos velkou částí svého programu připomene 80. 
výročí úmrtí slavného hukvaldského rodáka. 
 Festival začne již tuto sobotu a až do 2. srpna nabídne celkem patnáct koncertních představení 
především vážné hudby. 
 Festival začne na hradě v sobotu ve 14 hodin slavnostním ceremoniálem a vystoupením Kubínova 
kvarteta, které mimo jiné zahraje Janáčkův Smyčcový kvartet číslo 2 – Listy důvěrné. Následovat bude od 21 
hodin v hradním amfiteátru představení jedné z nejlepších Janáčkových oper, Káti Kabanové, tentokrát v 
nastudování Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad Labem. “Janáček zazní také v koncertním 
programu studentů Fakulty umění Ostravské univerzity. Program má souhrnný název Ej, lásko, lásko a 
je plánován na neděli 29. června,” řekla členka Fondu Janáčkovy Hukvaldy Bohdana Rywiková. 
Velkým lákadlem patnáctého ročníku festivalu bude také koncert tenoristy Petera Dvorského, který je připraven 
na 3. srpna, nebo představení Verdiho operního dramatu Trubadúr v podání Státní opery Bánská Bystrica, které 
se uskuteční 5. července. 
 Operní soubor Národního divadla moravskoslezského v Ostravě letos potěší návštěvníky hukvaldského 
festivalu inscenací komické opery Tommaso Traetty Potulný rytíř, která bude k vidění 6. července. 
 Janáčkovy Hukvaldy ovšem nebudou ani letos pouze ve znamení takzvané vážné hudby. Folklór v 
moderním pojetí bude reprezentovat skupina Hradišťan, která v amfiteátru zahraje 26. července, jazzoví 
posluchači si zase přijdou na své 19. července při koncertu souboru Voctail. 
 Festival Janáčkovy Hukvaldy od samého počátku své existence přeje jak hudbě, tak divadlu, proto v 
jeho programu ani letos nechybí několik divadelních inscenací. “Můžeme se těšit třeba na úspěšné hudební 
představení Těšínské nebe v podání Těšínského divadla, na jehož vzniku se podílela čtveřice známých 
uměleckých osobností: písničkář Jaromír Nohavica, básnířka Renata Putzlacher, režisér Radovan Lipus a 
hudebník Tomáš Kočko. Recitátor Alfred Strejček se sdružením sólistů Lyra da Camera představí 
hukvaldskému publiku ve svém nastudování Šalamounovu Píseň písní,” dodala Rywiková. 
 
*** 
 
Ani letos nebude festival pouze ve znamení takzvané vážné hudby. Folklór v moderním pojetí bude 
reprezentovat skupina Hradišťan 
 
Regionální mutace| Právo - Severní Morava 
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