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Ostravská univerzita Ostrava 
 
 
23.9.2008 

Mittal podpoří Filozofickou fakultu 
23.9.2008    Frýdecko-místecký a třinecký deník    str. 3   Z okolí regionu 

    (map)         

Ostrava/ Přestože Česká republika patří k zemím s extrémně nízkým podílem vysokoškolsky vzdělané 
populace, ministerstvo školství letos prudce snížilo kvóty studentů k přijetí. Děkanka Filozofické fakulty 
Ostravské univerzity Eva Mrhačová oslovila v této situaci největší podniky regionu s prosbou o finanční 
pomoc, aby fakulta mohla přijmout více studentů zejména hospodářských jazyků. Na prosbu reagoval prozatím 
jediný podnik – hutní gigant ArcelorMittal Ostrava (AMO). “Vedení tohoto podniku pochopilo, že bez znalosti 
jazyků se nemůže rozvíjet zahraniční obchod regionu a finančně podpořilo tříleté bakalářské studium dvaceti 
studentů hospodářské angličtiny a hospodářské francouzštiny, které tak fakulta mohla přijmout navíc,” sdělila 
Deníku Mrhačová s tím, že AMO přispěje fakultě dvěma a půl miliony korun. Hutní gigant se tak stal největším 
sponzorem Filozofické fakulty. 
 
Region| Severní Morava 
 
 

Mittal podpoří Filozofickou fakultu 
23.9.2008    Moravskoslezský deník    str. 3   Ostrava 

    (map)         

Ostrava/ Přestože Česká republika patří k zemím s extrémně nízkým podílem vysokoškolsky vzdělané 
populace, ministerstvo školství letos prudce snížilo kvóty studentů k přijetí. 
 Děkanka Filozofické fakulty Ostravské univerzity Eva Mrhačová oslovila v této situaci největší 
podniky regionu s prosbou o finanční pomoc, aby fakulta mohla přijmout více studentů zejména hospodářských 
jazyků. Na prosbu reagoval prozatím jediný podnik – hutní gigant ArcelorMittal Ostrava (AMO). 
 “Vedení tohoto podniku pochopilo, že bez znalosti jazyků se nemůže rozvíjet zahraniční obchod 
regionu, a finančně podpořilo tříleté bakalářské studium dvaceti studentů hospodářské angličtiny a hospodářské 
francouzštiny, které tak fakulta mohla přijmout navíc,” sdělila Deníku Mrhačová s tím, že AMO přispěje fakultě 
dvěma a půl miliony korun. Hutní gigant se tak stal největším sponzorem filozofické fakulty. “Máme zájem 
podporovat vzdělávací aktivity ve svém okolí a chápeme jazykovou vybavenost jedince jako nezbytnost pro jeho 
uplatnění na trhu práce,” vyjádřil se šéf AMO Sanjay Samaddar. 
 
Region| Severní Morava 
 
 
22.9.2008 

Výstava malíře Daniela Balabána 
22.9.2008    ČT 2    str. 5   07:30 Zprávy - Ostrava 

             

 
Eva LANKOČÍ, redaktorka 
-------------------- 
Provokativní otázku, tak co, zvolil ostravský malíř Daniel Balabán pro titul své výstavy v galerii Beseda. 
Vedoucí katedry malby na Fakultě umění Ostravské univerzity zůstal i v poslední době věrný figurativní 
tvorbě i závěsnému obrazu. Námětově těží z klasických témat malířské moderny přelomu devatenáctého století 
ve dvacáté. 
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Alžběta v Chagallu 
22.9.2008    Frýdecko-místecký a třinecký deník    str. 8   Čtenář - reportér 

    JAROSLAV KUNZ         

Galerie Výtvarného centra Chagall v Národním domě Brušperk přivítala výstavu obrazů Alžběty Dirnerové. 
 
Alžběta Dirnerová (1982) studovala u P. Kvíčaly na FaVU VUT v Brně a malbu u D. Balabána na Institutu pro 
umělecká studia Ostravské univerzity. 
 V současné době je vedoucí výtvarného oboru ZUŠ B. Martinů v Havířově. 
 Ve volné tvorbě se věnuje malbě a fotografii. V pracích se objevuje tělesnost, prostřednictvím obrazů i 
fotografií řeší také své osobní problémy, zobrazuje své pocity a zkušenosti, které jsou často rozporuplné. 
 Doprovodný program předvedli žáci hudebního oboru ZUŠ v Brušperku. Vernisáže se zúčastnila řada 
občanů města. 
 Výstava potrvá do 19. listopadu 2008. 
 
Foto popis| 
Region| Severní Morava 
 

Vzdělávací program CIMA opět v Ostravě 
22.9.2008    Moravskoslezský deník    str. 2   Zpravodajství 

    (jiz)         

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT 
 
Ostrava/ Společnost Hertin Ostrava pořádá na podzim kurz Marketing CIMA-A. Po delší době se tak základní 
kurz vzdělávacího programu CIMA vrací do Ostravy. Jeho program je zaměřený jak na získání základních 
marketingových znalostí a dovedností v rovině teoretické, tak i praktické. Kurzje určen pracovníkům 
průmyslových podniků, obchodních organizací, organizací zabývajících se službami, pracovníkům 
marketingových oddělení i soukromým podnikatelům -zkrátka všem, kteří potřebují získat komplexní obraz o 
marketingovém přístupu k podnikání. Kurz je zakončený zkouškou a mezinárodně uznávaným certifikátem 
CIMA, platným po dobu pěti let v zemích Evropské unie. Na kurz, který proběhne v době od 23. říjnado15. 
ledna, se zájemci mohou přihlásit do 3. října na adresu: Hertin, s. r. o., Hlávkova 5, 702 00 Ostrava-Přívoz, 
telefonní číslo 596 111 487, e-mail: cima@hertin.cz, www.hertin. cz. nebo zoja.skopalova@hertin.cz, mobil: 604 
284 331. Agentura Hertin působí na trhu již patnáct let, spolupracuje s Asociací trenérů a konzultantů 
managementu, VŠB-TU Ostrava, Ostravskou univerzitou, CzechInvestem, či Krajskou hospodářskou 
komorou. 
 
Region| Severní Morava 
 
 

20. 9. 2008 

Centrum Pyramida pomůže handicapovaným studentům 
20.9.2008    Moravskoslezský deník    str. 2   Zpravodajství - Ostrava 

    MIRKA CHLEBOUNOVÁ         

Ostravská univerzita otevřela Centrum Pyramida pro studenty se speciálními potřebami. 
 
Ostrava/ Studenti s vadami sluchu, zraku nebo těžce tělesně postižení tak mají možnost studovat v prostředí 
vybaveném kompenzačními pomůckami a technickým zařízením, které jim usnadní studium. Centrum sídlí v 
prostorách univerzitní knihovny na Bráfově ulici v Ostravě. “Budova prošla částečnou rekonstrukcí. 
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Nainstalovány byly vodicí lišty pro slabozraké a nevidomé, automatický hlásič před budovou i ozvučení výtahu. 
Samozřejmostí je bezbariérový přístup do budovy a parkovací místo pro vozíčkáře. Pyramidu ale nedělají jen 
úpravy budovy. Museli jsme odborně proškolit personál, to bylo nejnáročnější. Znakovou řeč se člověk nenaučí 
za týden. Nemluvě o správných postupech komunikace s lidmi se speciálními potřebami,” uvedla ředitelka 
univerzitní knihovny Jarmila Krkošková. V letošním akademickém roce bude na Ostravské univerzitě studovat 
pravděpodobně třináct studentů se zvláštními potřebami. Konečný počet bude znám po ukončení dodatečného 
přijímacího řízení. “Rekonstrukce budovy a vybavení Centra Pyramida byly financovány z prostředků Ostravské 
univerzity a z centralizovaného projektu ministerstva školství. Dosud tak bylo investováno 1,3 milionu korun. 
Centrum by nemělo sloužit jen studentům, ale také široké veřejnosti,” uvedla mediální zástupkyně Ostravské 
univerzity Eva Kijonková. 
 
Region| Severní Morava 
 

Babí léto na Soláni patřilo nejen umělcům 
20.9.2008    Novojičínský deník    str. 8   Čtenář - reportér 

    JANA KŘENKOVÁ         

Soláň a umělci, to vždy patřilo k sobě. Krásné prostředí Beskyd a slunečné počasí přilákalo v sobotu 13. září 
nejen výtvarníky, ale i náhodné kolemjdoucí. 
 
Návštěvníci Soláně vytvořili příjemnou atmosféru, ve které proběhla národopisná slavnost s názvem Soláň 2008 
- babí léto na Soláni. Ta byla plná hudby, tance i výtvarného umění. 
 Již v pátek 12. září uvítalo několik desítek posluchačů studenty a absolventy Fakulty umění 
Ostravské univerzity, kteří pod vedením Drahomíry Míčkové svým jedinečným výkonem přiblížili tvorbu 
Leoše Janáčka. Lidová slovesnost ve verších a zpěv uchvátily posluchače natolik, že závěrečný aplaus neměl 
konce. Ukázkou toho, že umění je stále součástí života na Soláni, nádherného koutu Valašska, byla v sobotu 
národopisná slavnost, přehlídka tradičního lidového umění. Krásné melodie cimbálové muziky Světlina 
z Hutiska Solance již v dopoledních hodinách vítaly u Zvonice první návštěvníky Soláně. Valašští portáši 
upoutali pozornost návštěvníků svým vystoupením. Významným momentem dne bylo slavnostní odhalení sochy 
“Pocta valachům”, kterou vytvořil Bořek Zeman. Nebyla jedinou sochou, v okolí Zvonice bylo vystaveno několik 
dalších soch, které jsou výsledkem sochařského sympozia probíhajícího v září na Soláni. Slavnostního odhalení 
se ujal vedle autora sochy a předsedy Sdružení pro rozvoj Soláně Kotáska i náměstek hejtmana Zlínského kraje 
Josef Slovák, který popřál symbolu Valašska, aby se stal místem setkávání všech, kteří mají Soláň rádi. 
 Otevřením III. valašského salonu byla zahájena již tradiční přehlídka výtvarných děl valašských 
výtvarníků. Cimbálové muziky Soláň a Světlina, ženský sbor Karlovjanky, dětské taneční soubory z N. 
Hrozenkova a Velkých Karlovic. Tanečníci odzemku předvedli svůj um v odpoledním programu v hotelu Čarták. 
Dramaturgické spolupráce se ujal známý folkloristik Jan Rokyta. Zkušený hlas moderátorky Dagmar Misařové 
provázel celé odpoledne věnované lidové tvorbě. 
 V prostorách kolem Zvonice měli návštěvníci možnost obdivovat okolní přírodu, výtvarná díla i zručnost 
drobných výrobců, kteří své výrobky nabízeli v malých stáncích. Závěr dne patřil cimbálovým muzikám Světlina 
a Soláň, které večer hrály pro vytrvalé milovníky lidové hudby v hotelu Čarták . Národopisná slavnost proběhla 
díky podpoře Zlínského kraje a pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a ministerstva pro místní rozvoj. 
 Všichni návštěvníci strávili krásný den. Věříme, že i v příštích letech se přehlídka lidové tvorby a umu 
stane nedílnou součástí života všech, kteří na Soláň zavítají. 
 
Region| Severní Morava 
 
 
 
19.9.2008 

Hranické Synagoze vládne abstrakce 
19.9.2008    Hranický týden    str. 6   Kultura 

    (red)        

Hranice/ Barvitě, plně, a přitom intimně působí na diváka obrazy Milana Cieslara, který od minulého čtvrtka 
vystavuje v prostorách hranické Synagogy. Odborný asistent na katedře výtvarné výchovy Pedagogické 
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fakulty Ostravské university představuje na výstavě na třicet čerstvých, loňských a letošních maleb, které 
pohladí nejen přirozeným souladem barev, jaký je k nalezení i v krajině, ale také názvy jako Zámotek, Míchání, 
Víry, Vznášení, anebo Průhled. Výstava potrvá do 2. listopadu. 
 
Foto popis| VERNISÁŽ. Zahájení výstavy obrazů Milana Cieslara přilákalo minulý čtvrtek hranické milovníky 
výtvarného umění. 
Foto autor| Foto: Martin Pjentak 
 
 
18.9.2008 

Pyramida pomůže postiženým studentům 
18.9.2008    Lidové noviny    str. 6   Morava a Slezsko 

    čtk        

OSTRAVA Centrum Pyramida pro studenty se speciálními potřebami otevřela včera Ostravská univerzita. 
Studenti s vadami sluchu, zraku nebo těžce tělesně postižení tak mají možnost studovat v prostředí vybaveném 
různými kompenzačními pomůckami a technickým zařízením, které jim usnadní studium. 
 Centrum sídlí v prostorách univerzitní knihovny, jejíž budova podstoupila částečnou rekonstrukci. 
Nainstalovány byly například vodicí lišty pro slabozraké a nevidomé nebo ozvučení výtahu. Přístup do budovy je 
bezbariérový a nechybí parkovací místo pro vozíčkáře. “Pyramidu ale nedělají jen úpravy budovy. Museli jsme 
odborně proškolit personál a to bylo nejnáročnější. Znakovou řeč se člověk nenaučí za týden. Nemluvě o 
správných postupech komunikace s lidmi se speciálními potřebami,” uvedla ředitelka univerzitní knihovny 
Jarmila Krkošková. 
 Dosud bylo do vybudování centra, pomůcek, počítačového vybavení a rekonstrukce předsálí vloženo 
1,3 milionu korun. Centrum by nemělo sloužit jen studentům univerzity, ale také veřejnosti. 
 
Vydání| Tato zpráva vyšla v prvním vydání 
 
Regionální mutace| Lidové noviny - Morava 
 

Centrum pomůže studentům 
18.9.2008    Mladá fronta DNES    str. 2   Kraj Moravskoslezský 

    MARKÉTA RADOVÁ         

Ostravská univerzita otevřela centrum Pyramida, jehož služby využijí studenti i lidé s handicapem 
 
Ostrava - Kdo by si myslel, že zdravotní handicap je vždy současně překážkou v možnosti studovat na vysoké 
škole, velmi by se pletl. 
 Například na Ostravské univerzitě v současnosti studuje zhruba šestnáct mladých lidí se speciálními 
potřebami. A právě pro ně, ale i pro další handicapované občany škola včera slavnostně otevřela centrum 
Pyramida. Nové středisko by mělo být jakýmsi svorníkem všech aktivit, které škola handicapovaným studentům 
nabízí. 
 “První sluchově postižení studenti na univerzitu přišli v roce 1998. Snažili jsme se jim co nejvíc vyjít 
vstříc, a tak vznikl distanční bakalářský obor aplikovaná informatika, který mohli tito lidé absolvovat zejména 
díky komunikaci přes internet, prostřednictvím e-learningu,” přibližuje Zdeňka Telnarová, koordinátorka projektu 
Integrace handicapovaných studentů do studia na Ostravské univerzitě, díky němuž škola získala peníze od 
ministerstva školství a mohla tak spolufinancovat vznik centra Pyramida. 
 Lze shrnout, jakými způsoby univerzita dnes vychází handicapovaným studentům vstříc? “V první řadě 
nabízíme služby. V centru Pyramida mohou tito studenti požádat o osobního asistenta či třeba o zápisovou 
službu, díky níž získají zápisky z přednášek a seminářů,” uvádí Zdeňka Telnarová. 
 
Zaměstnanci se v kurzech učí znakovou řeč Stále lépe komunikovat se s handicapovanými studenty učí i 
zaměstnanci univerzity. Účastní se například kurzů znakové řeči. “Centrum Pyramida se dnes stává jakýmsi 
středobodem všech aktivit školy pro handicapované studenty,” říká Zdeňka Telnarová. Jaké vybavení studenti v 
Pyramidě naleznou? Vodící lišty pro slabozraké a nevidomé, automatický hlásič před budovou či třeba ozvučení 
výtahu. Samozřejmostí je parkovací místo pro vozíčkáře a bezbariérový vstup. 
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 Při včerejším slavnostním otevření centra si lidé mohli prohlédnout ale například i počítač vybavený 
kamerovou lupou nebo speciálním hlasovým výstupem. “Díky němu nevidomí mohou číst texty nebo surfovat na 
internetu. Místo myši používají klávesové zkratky,” vysvětluje Hana Nohavicová z ostravského TyfloCentra, 
které se věnuje práci se slabozrakými a nevidomými. Přítomny byly i její kolegyně z Tyfloservisu, který rovněž 
nabízí služby zrakově postiženým. Návštěvníci centra mohli zkusit i videotelefon či se třeba projít s bílou holí po 
budově a vyzkoušet orientaci pomocí zvukových hlásičů a vodících lišt. “Centrum Pyramida by mohlo být 
místem, které handicapované uchazeče o studium na univerzitě podnítí k podání přihlášky,” uvažuje prorektor 
Ostravské univerzity Cyril Klimeš. 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES – severní Moravava a Slezsko 
 

Konference pedagogů bude řešit aktuální problémy ve školství 
18.9.2008    Moravskoslezský deník    str. 2   Zpravodajství - Ostrava 

    (map)         

Ostrava/ Dvoudenní konferenci k aktuálním tématům výchovy a vzdělávání pořádá ode dnešního dne katedra 
pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (KP PdF OU). Mezinárodní setkání odborníků, které 
se uskuteční v Hotelu Petr Bezruč v Malenovicích, navazuje na předchozí ročníky, jež tato katedra pořádá 
pravidelně co dva roky už od počátku devadesátých let. “Podstatou konference je výměna názorů a informací a 
realizace společných domácích i mezinárodních výzkumných projektů v oblasti výchovy a vzdělávání,” vysvětlila 
Gabriela Bolková z KP PdF OU s tím, že název letošního ročníku je Pedagogická evaluace 08 / Socialia 2008. 
 Letos se podle jejích dalších slov budou řešit otázky prevence sociálních deviací, resocializace dětí s 
vážnými výchovnými poruchami, ale také například problémy resocializace dospělých. Další sekce se zaměří na 
hodnocení pedagogických institucí a změn v oblasti obsahu učení a vyučování. 
 
Region| Severní Morava 
 

Pomohou postiženým 
18.9.2008    Právo    str. 12   Severní Morava a Slezsko 

    (ČTK)         

OSTRAVA – Ostravská univerzita otevřela Centrum Pyramida pro studenty se speciálními potřebami. Studenti 
s vadami sluchu, zraku nebo těžce tělesně postižení tak mají možnost studovat v prostředí vybaveném různými 
kompenzačními pomůckami a technickým zařízením, které jim usnadní studium, řekla ČTK mluvčí univerzity 
Eva Kijonková. 
 Centrum sídlí v prostorách univerzitní knihovny, jejíž budova byla částečně rekonstruována. 
Nainstalovány byly například vodicí lišty pro slabozraké a nevidomé nebo ozvučení výtahu. Přístup do budovy je 
bezbariérový a nechybějí parkovací místo pro vozíčkáře. 
 “Pyramidu ale nedělají jen úpravy budovy. Museli jsme odborně proškolit personál, a to bylo 
nejnáročnější. Znakovou řeč se člověk nenaučí za týden. Nemluvě o správných postupech komunikace s lidmi 
se speciálními potřebami,” uvedla ředitelka univerzitní knihovny Jarmila Krkošková. Rekonstrukce budovy a 
vybavení Centra Pyramida bylo od roku 2007 financováno z prostředků Ostravské univerzity a ministerstva 
školství. Dosud bylo do vybudování centra, kompenzačních pomůcek, počítačového vybavení a rekonstrukce 
předsálí vloženo 1,3 miliónu korun. 
 Centrum by nemělo sloužit jen studentům univerzity, ale také veřejnosti. Pokud se podaří získat další 
peníze, chce univerzita v Centru Pyramida zřídit také speciální učebnu s částečně pohyblivým uspořádáním 
nábytku, v němž by se mohla současně konat výuka studentů s různým typem postižení. Počítá se také s 
pořízením Braillovy tiskárny pro tisk výukových materiálů pro nevidomé a slabozraké. 
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Drahomíra RAČÁKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Studenti s vadami sluchu, zraku nebo s těžkým postižením mají ode dneška na Ostravské univerzitě snadnější 
život. V univerzitní knihovně pro ně za milion tři sta tisíc korun otevřeli speciální centrum. K dispozici budou mít 
vodící lišty pro invalidní vozíky, zvětšovací lupy, videotelefon pro spojení s tlumočníkem do znakové řeči i 
speciálně vyškolený personál. 
 


