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Startovací bod pro talenty 
8.9.2008    Mladá fronta DNES    str. 4   Kraj Plzeňský 

    HANA SÁDLÍKOVÁ         

Galerie Klatovy/Klenová hostí největší přehlídku “absolventského umění” v Evropě 
 
Klenová - Galerie Klatovy/Klenová hostí už šestý ročník největší přehlídky nejlepších absolventských prací 
evropských výtvarných škol nazvanou Start Point 2008. Letošního ročníku se účastní 28 škol ze čtrnácti zemí, 
čímž se výstava stala jednou z největších přehlídek současného umění v Evropě. Vidět ji můžete až do 21. září 
na třech místech - v Sýpce na Klenové, v Klatovech v Galerii U Bílého jednorožce a v kostele sv. Vavřince. 
 Iniciátorem ojedinělého nápadu je ředitel pořádající Galerie Klatovy/Klenová Marcel Fišer. 
 
* Můžete vysvětlit, co znamená název Start Point? 
 
 V překladu to znamená “startovací bod”- tedy okamžik, kdy mladí výtvarníci končí vysokou školu, což je 
pro ně vždy určitý zlomový moment. V prvním kole na každé škole vyberou tříčlenné jury, složené ze dvou 
zástupců poroty a jednoho místního pedagoga, nejlepší diplomové práce, které pak v Klatovech a na Klenové 
reprezentují jednotlivé školy. Zde v den vernisáže mezinárodní porota vybere konečného držitele ceny Start 
Point. Letos porota udělila poprvé i několik vedlejších cen. Každým rokem se výstava trochu rozrůstá. Loni to 
bylo 19 a letos už 28 vysokých škol ze čtrnácti zemí, včetně vůbec nejvýznamnějších v Evropě, jako jsou 
Mnichov nebo dvě londýnské školy, Goldsmiths a RCA. Dnes má projekt skutečně mezinárodní dimenzi. 
 
* Existuje podobná přehlídka nejlepších diplomových prací jinde v Evropě? 
 
 Start Point je zcela ojedinělým projektem a my ho můžeme pořádat právě proto, že máme zcela 
jedinečné výstavní možnosti - několik prostorů různých parametrů. 
 
* Jak nápad uspořádat Start Point na Klenové vznikl? 
 
 Založili jsme ho v roce 2003 s kolegou Janem Pelánkem (majitel zámku Týnec, kde nově vzniká 
centrum současného umění, pozn. aut.). Chtěli jsme vymyslet nějakou cenu pro mladé výtvarníky a zároveň se 
odlišit od cen stávajících. Nakonec jsme zvolili tento model, zprvu určený jen českým školám. Tenkrát byly čtyři, 
dvě tradiční - AVU a VŠUP Praha, k tomu přibyly v 90. letech FaVU Brno a IPUS Ostrava. V tomto formátu 
jsme přehlídku dělali první dva roky, v roce 2005 jsme přizvali VŠVU Bratislava. Najednou se ukázalo, že akce 
může mít mnohem větší rozsah. V roce 2006 už jsme se rozhodli pro radikální rozšíření na celou Evropu. 
 
* Kdo se stal držitelem vítězné ceny letošního ročníku Start Point? 
 
 Daniel Permanetter z mnichovské akademie, jehož práce je vystavena v kostele sv. Vavřince. Tato 
vítězná práce není na první pohled nijak nápadná, ale zážitek to je ohromný. Má v sobě zakódován moment 
postupného rozkrývání a překvapení, které bych nerad prozrazoval. Odměnou pro vítěze je měsíční rezidenční 
pobyt ve vile Paula na Klenové a dále možnost připravit následující rok samostatnou výstavu v naší galerii, 
doprovázenou reprezentativním katalogem. 
 
* A která práce vás nejvíc zaujala? 
 
 Z celkového počtu je jich asi deset opravdu mimořádných. Divákům bych doporučil práci Japonky 
Michiko Isogai z Helsinek v druhém patře Jednorožce, která určitě zaujme i toho, kdo má k současnému umění 
výhrady. Zkombinovala akvarelovou techniku, počítačovou animaci a vlastní zpěv a výsledek je naprosto 
fascinující. 
 
* Prozradíte, kam by měl Start Point směřovat v dalších letech? 
 

 



 Našim cílem je z projektu Start Point vytvořit skutečně akci celoevropského významu, kam by měl za 
povinnost přijet každý galerista obhlédnout mladé talenty. Proto jsme letos hodně úsilí věnovali i propagaci v 
zahraničí. Zároveň to znamená projekt ještě dále rozšířit a pokrýt všechny akademie alespoň v hlavních 
evropských městech. 
 
* Mýlíte pozvat ještě víc evropských výtvarných škol? 
 
 Když zapojíme přízemí Sýpky, které bude třeba ještě upravit, máme prostor pro zhruba dalších pět 
účastníků. V budoucnosti by se projekt mohl rozšířit i na zámek, což by znamenalo dalších patnáct. Myslím, že 
50 škol by se dalo zvládnout a je to náš cíl zhruba do dvou tří let. Dnes spíše narážíme na organizační a 
personální meze, což ovšem také není neřešitelné. Důležité bude i to, zda se nám do financování podaří zapojit 
vedle ministerského grantu a našeho rozpočtu také evropské a sponzorské peníze. Pak by projekt už stál na 
čtyřech nohou a byl by tak mnohem stabilnější. 
 
*** 
 
“Start Point je zcela ojedinělým projektem a naším cílem je vytvořit z něj akci celoevropského významu.” 
 
Foto popis| HLAVNÍ CENA. Vítězem letošního ročníku přehlídky nejlepších absolventských prací v Klenové se 
stal Daniel Permanetter z mnichovské akademie, jehož práce je vystavena v kostele sv. Vavřince. 
Foto autor| FOTO: HANA SÁDLÍKOVÁ 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj 
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Sochaři pod Landekem úžasně finišují 
6.9.2008    Moravskoslezský deník    str. 32   Kultura regionu 

    BŘETISLAV UHLÁŘ        

Na mezinárodním sympoziu v Hornickém muzeu v Ostravě-Petřkovicích už se rýsují velmi působivá sochařská 
díla, která ozdobí okolí 
 
Ostrava/ Je téměř páteční poledne pátého zářijového dne letošního roku. Pod Landekem finišují umělci na 
Mezinárodním sochařském sympoziu Landek 08. 
 A opravdu - nemají se za co stydět. Během necelého měsíce vytvořili kumštýři z celého světa úctyhodné 
opusy a dovedli svým jedinečným způsobem vdechnout život kameni. “Prožil jsem u vás nádherný měsíc. 
Ostrava je sice proti Káhiře malé město, ale poznal jsem zde báječné lidi, kteří rozumějí výtvarnému umění, 
dovedou se bavit, jsou přátelští. Budu na Ostravu hodně dlouho vzpomínat,” rozplýval se včera Salah Hammad 
z Egypta, též vysokoškolský profesor, kterému se podařilo vytvořit abstraktně geometricky laděnou sochu, která 
vyjadřuje, co cítí její autor právě v prostředí, kde se momentálně nalézá. Působivá záležitost zřejmě ozdobí 
některý z ostravských parků. 
 Také náš už dobrý známý, László Lugossy z Maďarska, ten pohodový člověk, se skromně schovává za 
svá mistrovsky vytvořená díla, která jsou mementem o tom, abychom nezapomínali na civilizaci a přírodu, v níž 
se pohybujeme, a nechovali se k ní barbarsky. 
 Co osud nechtěl... Ani při své druhé návštěvě jsme nezastihli při práci velmi společenského Donalda 
Buglase z Nového Zélandu. 
 Zato jediný ostravský zástupce na sympoziu Jan Schneberger, který studuje na Fakultě umění 
Ostravské univerzity u Maria Kotrby, dokončoval sochařskou kompozici dvou postelí. 
 “Jsem moc rád, že jsem zde mohl být a sbírat zkušenosti u renomovanějších kolegů,” skromně přiznal 
Jan Schneberger. Jaromír Švaříček se svým bratrem Dušanem se sice zatím slibované návštěvy profesora 
Jana Hendrycha v Ostravě nedočkali, zato byli rádi, že se jim jejich záměry tvořit kompozici Anděla z kůlny - 
podařilo vytvořit. Jediná žena-sochařka pod Landekem Marie Šeborová je už se svojí stélou také už téměř 
hotová. “Dneska vám asi toho moc neřeknu. Jsem ještě plná dojmů z toho, jak jsme včera fárali pod zem ve 
Stonavě. 
 Je to zážitek na celý život, takže ještě se z toho vzpamatovávám,” vyznala se plná optimismu a energie, 
Marie Šeborová. Spokojen se svým kalendářem a další abstraktní kompozicí vytvořenou do kamene může být 

 



vysokoškolský pedagog z Lodže Janusz Czumaczenko. “Doufám, že sochy, které jsem v Ostravě udělal, potěší 
také širokou veřejnost v exteriéru,” míní stále usměvavý polský sochař. 
Radko Mačuha ze Slovenska chtěl původně vytvořit pietu pro nějaký ostravský hřbitov. “Nakonec z piety sešlo a 
je z toho abstraktní socha, která může sloužit také jinému účelu. Sešla se tady úžasná parta lidí z celého světa. 
Jistě, jsme také normální lidé, takže i nám se ponorková nemoc nevyhnula, ale nebylo to vážné. Martin Kuchař, 
který nás sem pozval, nám vytvořil také bezvadný oddechový program, takže ponorka velmi brzy zmizela,” 
usmívá se Radko Mačuha. 
 Po dvanáctém září se sochaři z Hornického muzea rozjedou do svých domovů. Ale zbude po nich 
několik pozoruhodných sochařských děl, která by měla zpříjemnit prostředí na Ostravsku, ale také v Těrlicku. 
 
Foto popis| JAROMÍR A DUŠAN ŠVAŘÍČKOVI jsou se svým Andělem z kůlny spokojeni. 
Foto popis| SALAHHAMMADpotvrdil své umělecké kvality. 
Foto popis| JAN SCHNEBERGER, ostravský zástupce, na sympoziu pod Landekem. 
Foto popis| LÁSZLÓ LUGOSSY se svým impozantním dílem. 
 
Foto autor| Snímky: Deník/Miroslav Kucej 
Region| Severní Morava 
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Luk na rameni a s vlajkou do “Ptačího hnízda” 
4.9.2008    Brněnský deník    str. 19   Sport 

    FILIP GRIM         

Lukostřelkyně Markéta Sidková povede zítra peloton českých paralympiků. 
 
Praha/ Pamatujete na toho blonďáka s lukem přes rameno, co provázel Bilba Pytlíka do Mordoru? 
 Markétu Sidkovou inspiroval k lukostřelbě elf Legolas. Kvůli nemoci znala jen špitály, sport ji vrátil do 
života. 
 “Při koukání na film o hobitech jsem si vzpomněla na dětství, kdy jsme na zahradě dělali luky z proutků,” 
říká. “Měla jsem touhu střílení si znovu zkusit. Ani v nejmenším jsem si ale nepředstavovala, že bych se mohla 
dostat na takovou úroveň.” Jednadvacetiletá hendikepovaná vicemistryně světa z roku 2005 startuje na druhé 
paralympiádě. 
 V Pekingu obhajuje sedmé místo v jednotlivcích a o příčku lepší týmové umístění. 
 To nejdůležitější místo ale zaujme hned při zahajovacím ceremoniálu v “Ptačím hnízdě”. Na čele 
pelotonu české výpravy ponese národní zástavu. 
 “To je překvapení, vážně jsem to nečekala,” povídala, když se novinu dozvěděla. “Moc si toho cením!” 
 Svátek paralympiků sice startuje až zítra, Sidková je ale hvězdou už dávno. Anejen díky výsledkům od 
tětivy. 
Přes televizní obrazovky hlásala (stejně jako cyklista Jiří Ježek, pozn. red.), že jede bojovat do Číny. O zlato! 
 V upoutávce střílela z bambusových nosítek, jejichž “motorem” byli dva Číňané, na terč. Do černého, jak 
jinak. 
 “Nebylo to ale tak jednoduché, jak to vypadá,” říká Sidková, studentka ruštiny na Ostravské univerzitě. 
 I vinou počasí. Točilo se totiž nadvakrát. 
 “Poprvé natáčení zrušili, protože pršelo. Podruhé byla zase docela zima,” otřásá se při vzpomínce na 
loňský říjen. “Nejvíc jsem ale litovala ty moje “sluhy”, kteří všechno absolvovali naboso. Navíc já vážím 
pětačtyřicet kilo. Chudáci skoro nemohli. Výsledek ale stojí za to.” 
 
Foto popis| TREFA DO ČERNÉHO. Markéta Sidková točila upoutávku na paralympiádu v Pekingu. 
Foto autor| Foto: archiv ČPV 
Region| Jižní Morava 
Publikováno| Brněnský deník; Sport; 19 
Publikováno| Vyškovský deník; Sport; 19 
Publikováno| Břeclavský deník; Sport; 19 
Publikováno| Blanenský deník; Sport; 19 
Publikováno| Hodonínský deník; Sport; 19 
Publikováno| Znojemský deník; Sport; 19 
ID| c26ddab6-6c97-457a-86de-7053718a1c59 

 



 

Lékařská fakulta by v Ostravě mohla být už za dva roky 
4.9.2008    ČRo - ostrava.cz    str. 0   ostrava / aktualne 

    Silvie Mikulcová         

Už za dva roky by v Ostravě mohli usednout do lavic první medici. Město chystá memorandum o spolupráci s 
Ostravskou univerzitou. Obě instituce chtějí, aby už v akademickém roce 2010/2011 v krajské metropoli 
vznikla Lékařská fakulta. 
 
O studiu medicíny se v Ostravě mluví už dlouho, přípravy se ale v poslední době zintenzívnily. Jedním z důvodů 
je i obava, že by ostravská fakultní nemocnice mohla přijít o svůj statut univerzitního pracoviště. Radnice už 
dala dříve vysoké škole pět milionů korun na přípravu projektu lékařské fakulty.Teď se chce zavázat, že bude 
pomáhat i nadále. Podle náměstka primátora Lukáše Ženatého město prostě stojí o to, aby se v Ostravě 
budoucí lékaři vychovávali. Kolik peněz ale na přípravu fakulty uvolní, zatím není jasné."Například přístrojové 
vybavení takové lékařské fakulty jsou náklady, které asi těžko může na začátku nést Ostravská univerzita a je 
poměrně přijatelné pro město, kdyby se mohlo podílet na tom nákladu. Takže si dovedu představit spíše 
takovou technickou pomoc, než že bychom platili učitele," upřesnil Ženatý.Budoucí lékařská fakulta by v Ostravě 
měla působit v areálu bývalé zábřežské nemocnice. Univerzita kromě zázemí a přístrojového vybavení musí 
získat i učitele. Se zhruba polovinou potřebných odborníků je už v kontaktu."Ostrava je určitým lákadlem pro 
odborníky, možná i třeba pro ty mladší, protože samozřejmě nabízí jako nová lékařská fakulta šanci uplatnit se v 
oborech, kam třeba na svých dosavadních mateřských působištích tito odborníci dosáhnout nemohli. Náš region 
leží na spojnici se Slovenskem a Polskem, kam mohou snadno přicestovat odborníci právě z těchto sousedních 
zemí," upřesnila mluvčí Ostravské univerzity Eva Kijonková.Ostravská univerzita musí pro lékařskou fakultu 
získat i potřebnou akreditaci. Pokud se to podaří, první zájemci by mohli v Ostravě začít se studiem 
všeobecného lékařství už v roce 2010. 
 
 
URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/491037 
 

Nedostali jste se na vysokou školu? Máte druhou šanci 
4.9.2008    Moravskoslezský deník    str. 4   Ostrava a okolí 

    LUCIE LETÁČKOVÁ         

Při přijímacím řízení řadě uchazečů o studium selžou nervy a nesplní limit pro přijetí, jiní se důkladně nepřipraví. 
Právě pro ně je tady druhá šance. Některé vysoké a vyšší školy totiž ještě přijímají ke studiu. 
 
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT 
 
Ostrava/ A nejedná se vždy jen o školy soukromé. S naplněním některých oborů má problémy také Ostravská 
univerzita v Ostravě. Tamější fakulta umění vypsala dodatečné přijímací řízení do bakalářského studijního 
programu Výtvarná umění. Přihlásit se můžete na obory Grafika, Kresba a Malba, jejichž výuka bude probíhat 
na detašovaném pracovišti ve Zlíně. Elektronickou přihlášku je možno podat až do 10. září. O pět dní déle, tedy 
do 15. září, budou probíhat pohovory na Vysoké škole podnikání ve Slezské Ostravě. 
 “V podstatě by se dalo říci, že přijímáme na všechny studijní obory, protože až ve druhém ročníku si u 
nás teprve studenti vybírají zaměření,” informoval Deník tiskový mluvčí školy Pavel Šmíd. Podmínkou pro přijetí 
je jen úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou a absolvování ústního pohovoru. Týden před ním 
musejí také uchazeči odeslat přihlášku ke studiu. 
 Obdobně bez přijímacích zkoušek probíhá přijetí na AHOL - Vyšší odbornou školu v Ostravě-Zábřehu. 
 “Přijímáme studenty na všechny vzdělávací obory, po jejichž absolvování získají titul diplomovaný 
asistent, a to v neomezeném počtu. V současné době máme v každém oboru tak deset studentů, což není 
mnoho,” uvedla ředitelka školy Pavla Sztulová. Studovat tak můžete například Cestovní ruch, Finanční 
poradenství, Sociální pojišťovnictví a další atraktivní obory. “Přijímací řízení pro všechny obory v denní i dálkové 
formě vzdělávání se uskuteční na základě podání přihlášky a našeho telefonického upřesnění, kdy se uskuteční 
vždy v budově školy na Petruškově ulici od 8 do 16 hodin po celou dobu prázdnin i během září. Jedná se o čistě 
administrativní záležitost,” upřesnila Sztulová. 

 



Při hledání volných míst najdou zájemci pomoc také na úřadu práce. “Pokud za námi někdo přijde, odkážeme 
ho na portál www.vysokeskoly.cz nebo mu zapůjčíme Učitelské noviny, ve kterých může najít aktuální informace 
o stavu volných míst v dané škole. Všem radíme, aby si školy také obvolávali, místo se může uvolnit kdykoli,” 
vysvětlil jeden ze zaměstnanců Petr Mariánek. Pokud se na vysoké škole místo neuvolní, není podle něj nic 
ztraceno. “Vyšší odborná škola není vůbec špatnou volbou, pokud nevyjde přijetí na vysokou. Mnohé vyšší 
školy dosahují takřka stejné úrovně jako vysoké a jejich absolventi se pak dobře uplatňují na trhu práce. 
Doporučujeme také jednoleté pomaturitní studium jazyka, při kterém zůstane člověku status studenta a má tedy 
placeno zdravotní pojištění,” dodal. 
 
Region| Severní Morava 
 

Ostrava chce lékařskou fakultu 
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    MARTIN PLEVA         

Krajské město má fakultní nemocnici, ale přitom stále nemá lékařskou fakultu. 
 
Ostrava/ Tento paradox by se ale měl už brzy změnit. Budoucí medici by mohli začít studovat na Ostravské 
univerzitě od září roku 2010. Už čtyřicet let trvají podle rektora Ostravské univerzity Jiřího Močkoře snahy o 
to, aby se v krajském městě vzdělávali budoucí doktoři. A teď je k tomuto cíli opravdu blízko. Vysoká škola se 
totiž dohodla s městem ve společném memorandu na spolupráci, která by měla významně pomoci ke vzniku 
kýžené lékařské fakulty. Memorandum nyní prošlo radou města a míří ke schválení do zastupitelstva. “Je 
nepřijatelné pro město takového významu, aby nemělo lékařskou fakultu. Chceme se proto na jejím vzniku 
finančně podílet. Univerzita už od nás za tímto účelem například získala bývalý porodnicko-gynekologický 
pavilon zábřežské nemocnice, kde by měla nová fakulta v budoucnu sídlit,” vysvětlil náměstek primátora Lukáš 
Ženatý a dále zdůraznil, že důležitá bude nejen další finanční výpomoc města, ale také spolupráce ze strany 
fakultní nemocnice. Prvních 80 studentů by podle plánu mělo nastoupit ke studiu na lékařskou fakultu Ostravské 
univerzity září roku 2010. 
Pokračování na straně 3 Ostrava chce lékařskou fakultu 
 
Dokončení ze strany 1 
 Stále však ještě zbývá zařídit mnoho záležitostí počínaje akreditací studijního programu Všeobecné 
lékařství až třeba po úpravy a vybavení prostor, kde se medici budou vzdělávat. “Žádost o akreditaci budeme 
podávat v průběhu příštího roku. Personální obsazení je dohodnuto zhruba z padesáti procent, zpracováváme 
také například harmonogram na postupné pořizování přístrojů nutných k výuce,” uvedl rektor Jiří Močkoř. 
 Sedmá fakulta Ostravské univerzity bude podle něj důležitá hned ze dvou aspektů. Jednak přinese 
kraji vlastní základnu pro lékařskou péči i výzkum na poli medicíny, jednak obecně zvýší prestiž tohoto regionu. 
“Založit lékařskou fakultu je náročné a nákladné. Současná konstelace různých faktorů je ale příznivá. Díky 
vstřícnému přístupu města by se to mohlo podařit,” dodal Močkoř. 
 
Region| Severní Morava 
 

Vlajkonoškou paralympiků bude Ostravanka Markéta Sidková 
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    JIŘÍ TOMAŠKOVIČ FILIP GRIM         

Mladá lukostřelkyně se pokusí vylepšit v Pekingu sedmou příčku z Atén 
 
Ostrava/ Ve čtyřtisícovém moři sportovců celé planety tvoří český paralympijský tým pro Peking sotva jedno a 
půl procenta. Kdyby ovšem šestapadesátičlenná výprava získala stejný poměr cenných kovů, kterých se při 
hrách rozdělí 471 sad, šlo by o zklamání. Paralympici budou na XIII. letních hrách, které odstartují v Ptačím 
hnízdě tento pátek, obhajovat dvanácté místo v pořadí národů z Atén 2004. Tam vybojovali 31 medailí (16 
zlatých, 8 stříbrných a 7 bronzových - pozn. red.). 
 “Snad se nevrátíme s ostudou,” doufá Jaroslav Křeček, vedoucí výpravy. 
 I když medaile budou viset o něco výše než v minulosti. Hlavně vinou slučování kategorií s podobným 
handicapem. “Pak třeba ani to, že projedete první cílem, nemusí nakonec znamenat vítězství,” vysvětluje 

 



cyklista Jiří Ježek. Existují totiž koeficienty, podle kterých se výsledky závodů v závislosti na kategorii sportovce 
přepočítávají. “Beru to ale s klidem,” usmívá se lukostřelkyně z Ostravy Markéta Sidková, která odjela už na 
druhou paralympiádu. Paralympijský tým má nejpočetnější zastoupení v atletice (25), cyklistice (8) a sedm jmen 
se zapíše v plaveckých soutěžích. 
Česká trikolora nasadí svoje naděje do osmi sportovních odvětví, novinkou je vzpírání a střelba. Čína obsazuje 
všech dvacet sportů! 
 Vlajkonoškou při zahajovacím ceremoniálu bude Markéta Sidková. “Z různých důvodů,” vysvětluje 
Křeček. “Jedním z kritérií výběru bylo i to, aby sportovec druhý den nestartoval ve svém závodě.” 
Jednadvacetiletá handicapovaná sportovkyně patří už několik let ke špičce české lukostřelby. Na letošní 
paralympijské hry se studentka Ruštiny v oboru podnikání na Filozofické fakultě Ostravské univerzity 
nominovala na základě dosažených výsledků v roce 2007. Především pak díky 14. místu na mistrovství světa 
handicapovaných sportovců v Koreji. “Členkou reprezentace v lukostřelbě handicapovaných jsem od roku 2003. 
Pravidelně se účastním republikových závodů se zdravými sportovci a většinou se ve společných závodech 
umísťuji do desátého místa,” pochlubila se Sidková. 
 Česká reprezentantka se může oprávněně pyšnit několika významnými úspěchy. Tituly z mistrovství 
republiky už na prstech rukou nespočítá. Přesto k jejím největším úspěchům patří překonání zákeřné nemoci. 
“Ve třinácti letech jsem v důsledku zákeřné nemoci během několika hodin ochrnula a od té doby jsem upoutána 
na invalidní vozík,” přiblížila Sidková. Lukostřelbě se členka Centra individuálních sportů v Ostravě (CISO) a 
oddílu TJ Mariánské Hory věnuje od roku 2002. Hned v prvním roce získala svůj premiérový domácí titul v 
terčové i halové lukostřelbě. “K lukostřelbě mě přivedla shoda různých okolností, ale počátečním impulzem bylo 
zhlédnutí prvního dílu trilogie Pán prstenů, který mi připomněl dětskou touhu střílet z luku,” vylíčila Sidková. 
 
*** 
 
PARALYMPIÁDA 2008 Termín: 6. - 17. září Výprava: 56 sportovců (celkem 4000 sportovců ze 135 zemí) 
Medailové naděje: Jiří Ježek (cyklistika), Roman Musil (atletika), Běla Hlaváčková (plavání) Nejnabitější 
program: cyklisté Ježek, Jiří Bouška, Tomáš Kvasnička, plavci Martin Štěpánek a Jan Povýšil -všichni pět startů. 
Obhajoba: z Atén přivezli Češi 31 medailí, nejúspěšnějším vystoupením bylo Sydney se 43 medailemi (15-15-
13) 
 
Foto popis| CYKLISTA JIŘÍ JEŽEK A LUKOSTŘELKYNĚ MARKÉTA SIDKOVÁ (vlajkonoška) předvádějí 
oblečení týmu na tiskové konferenci k odletu Českého paralympijského týmu na LPH do Pekingu. 
Foto autor| Foto: GetPhoto/M. Salajka 
Region| Severní Morava 
Publikováno| Moravskoslezský deník; Sport/Křížovka; 18 
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Lékařská fakulta možná už v roce 2010 
4.9.2008    Právo    str. 12   Severní Morava a Slezsko 

    (kij)         

V Ostravě by mohla v roce 2010 začít fungovat Lékařská fakulta Ostravské univerzity. Její vznik by radnice 
výrazně podpořila. “Je nepřijatelné pro město a region našeho rozsahu, aby stále neměl lékařskou fakultu,” 
podotkl náměstek ostravského primátora Lukáš Ženatý (ODS). 
 V prvním školním roce 2010/2011 by mohla fakulta přijmout 80 studentů. Jejich konečný počet by se ve 
všech šesti ročnících mohl pohybovat kolem čtyř stovek. Škola bude mít jeden klíčový obor – všeobecné 
lékařství. Podle vyjádření rektora Ostravské univerzity Jiřího Močkoře, který vedení města projekt zřízení 
fakulty představil, má škola již zajištěno zhruba 50 procent pedagogů. Fakulta bude sídlit v bývalém porodnicko-
gynekologickém pavilónu v Ostravě-Zábřehu, jehož přestavba by měla stát přibližně půl miliardy. Významnou 
část finančních prostředků chce získat z evropských fondů. 

 



 Ostravská univerzita byla založena 28. září 1991. V současné době poskytuje vysokoškolské vzdělání 
celkem na šesti fakultách. Právě zřízení lékařské fakulty má pomoci docílit toho, aby se ostravská fakultní 
nemocnice dostala na seznam klíčových univerzitních nemocnic. 
 
Regionální mutace| Právo - Severní Morava 
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Už za dva roky by v Ostravě mohli usednout do lavic první medici 
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Michal SCHOFFER, moderátor 
Milan OPAVSKÝ, moderátor 
moderátor 
-------------------- 
Už za dva roky by v Ostravě mohli usednout do lavic první medici. Město chystá memorandum o spolupráci s 
Ostravskou univerzitou. Obě instituce chtějí, aby už v akademickém roce 2010/2011 v krajské metropoli 
vznikla lékařská fakulta. O podrobnosti se zajímala Silvie Mikulcová. 
 
Silvie MIKULCOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
O studiu medicíny se v Ostravě mluví už dlouho. Přípravy se ale v poslední době zintenzivnily. Jedním z důvodů 
je i obava, že by ostravská fakultní nemocnice mohla přijít o svůj statut univerzitního pracoviště. Radnice už 
dala dříve vysoké školy pět milionů korun na přípravu projektu lékařské fakulty. Teď se chce zavázat, že bude 
pomáhat i nadále. Podle náměstka primátora Lukáše Ženatého město prostě stojí o to, aby se v Ostravě 
budoucí lékaři vychovávali. Kolik peněz ale na přípravu fakulty uvolní, zatím není jasné. 
 
Lukáš ŽENATÝ, náměstek primátora Ostravy 
-------------------- 
Například přístrojové vybavení takové lékařské fakulty jsou náklady, které asi těžko může na začátku nést 
Ostravská univerzita a je poměrně přijatelné pro město, kdyby se mohlo podílet na tom nákladu. Takže já si 
dovedu představit, že spíš takové technické pomoci, než že bychom platili učitele. 
 
Silvie MIKULCOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Budoucí lékařská fakulta by v Ostravě měla působit v areálu bývalé zábřežské nemocnice. Univerzita kromě 
zázemí a přístrojového vybavení musí získat i učitele, se zhruba polovinou potřebných odborníků je už v 
kontaktu, upřesnila mluvčí Ostravské univerzity Eva Kijonková. 
 
Eva KIJONKOVÁ, mluvčí Ostravské univerzity 
-------------------- 
Ostrava je určitým lákadlem pro odborníky, možná i třeba pro ty mladší, protože samozřejmě nabízí jako nová 
lékařská fakulta šanci uplatnit se v oborech, kam třeba na svých dosavadních mateřských působištích tito 
odborníci dosáhnout nemohli. Náš region leží na spojnici se Slovenskem, s Polskem, kam mohou snadno 
přicestovat jak odborníci z Polska tak ze Slovenska. 
 
Silvie MIKULCOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Ostravská univerzita musí pro lékařskou fakultu získat i potřebnou akreditaci. Pokud se to podaří, první 
zájemci by mohli v Ostravě začít se studiem všeobecného lékařství už v roce 2010. 
 

 


