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Ostravská univerzita Ostrava 
 
 
1.10.2008 

Filharmonie a její sólisté 
1.10.2008    Moravskoslezský deník    str. 32   Kultura regionu 

    (hla, jk)         

Ostrava/ Skladby z tvorby Bartóka, Mozarta a Martinů zaznějí během dvou večerů 2. a 3. října ve Společenském 
sále Domu kultury města Ostravy. Šéfdirigent Janáčkovy filharmonie Ostrava (JFO) Theodore Kuchar, který 
stane za dirigentským pultem, sestavil pro druhý koncert Velkého symfonického cyklu dramaturgicky zajímavý 
program. 
Vedle Bartókovy rytmicky exponované Hudby pro smyčce, bicí a celestu a Druhé symfonie Bohuslava Martinů 
zazní také Mozartova Koncertantní symfonie. V této skladbě dostávají příležitost představit se posluchačům čtyři 
členové orchestru se statusem sólistů. 
V Mozartově Koncertantní symfonii pro flétnu, hoboj, lesní roh, fagot a orchestr Es dur zahrají jednotlivé sólové 
party Šárka Vlčková na flétnu, Dušan Foltýn na hoboj (na snímku dole), Věra Bartošová na lesní roh a Zdeněk 
Fintes na fagot. Flétnistka Šárka Vlčková (na snímku vpravo) je absolventkou Janáčkovy akademie múzických 
umění v Brně. Sólistkou orchestru JFO je od roku 2006. Sólohobojista JFO Dušan Foltýn absolvoval Akademii 
múzických umění v Praze. 
Kromě koncertní činnosti (sólově spolupracuje s našimi předními orchestry a vystupuje nejen u nás, ale i v 
zahraničí) se věnuje i činnosti pedagogické. Je docentem na Fakultě umění Ostravské univerzity. Věra 
Bartošová je členkou JFO od roku 1993. O pět let později se stala sólohornistkou. Věnuje se také komorní 
hudbě v souborech Kaemika corni a Žesťové kvinteto JFO a spolupracuje s dalšími komorními tělesy. Stejně 
jako Šárka Vlčková, i Zdeněk Fintes vystudoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně. Po absolutoriu v 
roce 1986 nastoupil do JFO. Také on se podobně jako Dušan Foltýn věnuje pedagogické práci. Vyučuje na 
Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě a na Fakultě umění Ostravské univerzity. Abonentní koncerty 
Janáčkovy filharmonie Ostrava začínají vždy v 19 hodin. Zbylé vstupenky je možno zakoupit v Ostravském 
informačním servisu nebo v pokladně Domu kultury města Ostravy. 
 
Foto popis| 
Region| Severní Morava 
 

Vzdělanost a věda rozhodnou o rozvoji kraje 
1.10.2008    Právo    str. 12   Severní Morava a Slezsko 

    Anna Bortlíčková         

Uvedli to zástupci samosprávy a podnikatelské sféry na konferenci Investment & Business Forum, jejíž 9. ročník 
začal v Ostravě 
 
Nezbytným předpokladem pro pokračování dynamického rozvoje Moravskoslezského kraje je vybudování 
vědeckého a vysokoškolského zázemí a investice do kvalifikace lidí. 
 Uvedli to zástupci kraje a podnikatelské sféry na dvoudenní konferenci Investment & Business Forum, 
jejíž 9. ročník začal v úterý v Ostravě. 
 Hejtman Evžen Tošenovský (ODS) zdůraznil, že tématem investičního fóra již není lákání investorů do 
regionu, jak tomu bylo dříve, ale spíše prodloužení dynamického ekonomického rozvoje kraje, jehož 
spouštěčem byl příchod automobilky Hyundai do Nošovic. 
 “Za klíčové pro další pokračování dosavadního rozvoje našeho kraje považuji vybudování vědeckého a 
vysokoškolského zázemí,” uvedl. Tošenovský věří, že novým silným impulsem k rozvoji např. IT technologií se 
stane budované super počítačové centrum, jež je společným projektem VŠB-Technické univerzity 
Ostrava, Ostravské univerzity a Slezské univerzity. “Musíme se starat o to, aby tady vznikla silná 
vědeckotechnická báze propojená s vysokými školami,” řekl rovněž šéf moravskoslezské Krajské hospodářské 
komory Pavel Bartoš. 

 



 

 Bariérou dalšího růstu firem už nyní je akutní nedostatek kvalifikované pracovní síly. Podle 
Tošenovského je nutné v nejbližší době výrazně investovat do kvalifikace lidí. Na otázku Práva, zda by měl větší 
roli v této oblasti sehrát stát, Tošenovský odpověděl, že “je nezbytně nutné, aby došlo k určité liberalizaci 
školského systému” tak, aby mohly učiliště, střední odborné, ale i vysoké školy pružněji reagovat na potřeby 
podnikatelské sféry. 
 “Náš školský systém je přece jen trochu zkostnatělý a velmi konzervativní, jakákoli změna se provádí 
velmi složitě. Na to průmysl nechce čekat. Ten potřebuje velmi rychle reagovat v horizontu dvou tří let tak, aby 
měl připravené lidi,” řekl. 
 Za patnáct let přitekly do regionu investice v souhrnné výši 92 mld. korun. Příliv investic do kraje se 
nezastavil ani letos. Podle agentury CzechInvest Moravskoslezský kraj v prvním pololetí 2008 přitáhl 19 investic 
v celkové hodnotě 5,3 mld. korun, což přinese bezmála 2400 nových pracovních míst. Jak uvedený objem 
peněz, tak počet vznikajících míst jsou podle CzechInvestu nejvyšší ze všech krajů. 
 Konference Investment & Business Forum, jíž se účastní na 200 manažerů, investorů, ekonomů, 
zástupců samosprávy atd., se vedle záměrů v oblasti rozvoje vědy a výzkumu zabývá i dalšími zásadními 
tématy. 
 
*** 
 
Náš školský systém je přece jen trochu zkostnatělý a velmi konzervativní. Evžen Tošenovský, hejtman kraje 
 
Regionální mutace| Právo - Severní Morava 
 
  
 30.9.2008 
 

Dvě katedry dvou fakult Ostravské univerzity sídlí v Českém Těšíně 
30.9.2008    Horizont    str. 5   Horizont 

    ?DH?         

ČESKÝ TĚŠÍN / Nabídka vzdělávání v Moravskoslezském kraji se rozšířila o více než sedm desítek míst. V 
Českém Těšíně se v pátek otevřela studentům katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 
Přírodovědecké fakulty a katedra slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity. 
 
“Město se tak poprvé v historii stává univerzitním. Už jsme o to usilovali delší dobu, máme pět středních škol a 
maturantům jsme chtěli nabídnou možnost studovat v místě bydliště,” uvedl starosta Vít Slováček. Detašované 
pracoviště v Českém Těšíně je první mimoostravskou pobočkou Ostravské univerzity. 
 Do bakalářského studijního oboru Geografie a regionální rozvoj nastoupily více než čtyři desítky 
studentů. V bakalářském oboru Polština ve sféře podnikání se bude v kombinované formě vzdělávat třiatřicet 
studentů. 
 “Velkou pozornost při studiu klademe na rozvoj klíčových kompetencí, jako jsou znalosti informačních 
technologií, jazykové a komunikační dovednosti a pokročilá znalost projektového řízení v územním rozvoji. 
Absolventi se tak uplatní v manažerských a referentských pozicích veřejné správy při řešení problémů rozvoje 
obcí, měst a regionů,” uvedl vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Vladimír Baar. 
 Určitou zvláštností skladby nově nastupujících studentů je jejich různorodost co se týká věku a 
dosavadních profesních zkušeností. Vedle devatenáctiletého maturanta bude studovat padesátiletý strojní 
inženýr, který si rozšiřuje vzdělání, a k nim se přidá například maminka v domácnosti, která po ukončení 
mateřské dovolené bude hledat nové uplatnění. 
 
 
 

Ostrava bojuje za lékařskou fakultu 
30.9.2008    Právo    str. 12   Severní Morava a Slezsko 

    (kij, ČTK)         

První studenty by měla přijmout ve školním roce 2010/2011 * Ostravská univerzita začíná s přípravami na její 
akreditaci 

 



 

 
OSTRAVA – Jednoznačnou podporu vzniku lékařské fakulty v Ostravě vyslovilo na posledním zasedání 
městské zastupitelstvo. 
 Lékařská fakulta Ostravské univerzity by mohla první studenty přijmout ve školním roce 2010/2011. 
Měla by sídlit v bývalém porodnicko-gynekologickém pavilónu v Ostravě-Zábřehu. 
 Snahy města Ostravy získat lékařskou fakultu jsou ovšem mnohem staršího data. například už před 
čtyřiceti lety, v době tzv. pražského jara, hlasy požadující rozšíření vysokoškolských studijních možností právě o 
medicinské obory zaznívaly velmi silně. Teprve dnes však nacházejí reálnou odezvu v podobě konkrétních 
plánů. 
 Zastupitelé Ostravy kvůli plánovanému založení fakulty schválili memorandum o spolupráci s 
Ostravskou univerzitou. Primátor Petr Kajnar (ČSSD) řekl, že město tak vyjádřilo zájem podporovat vznik 
fakulty a v případě nutnosti jí finančně pomoci. Město už univerzitě věnovalo budovu pro vznik fakulty a dalo jí i 
pětimiliónovou dotaci na přípravu. Rekonstrukce objektu, na kterou chce univerzita získat peníze z evropských 
fondů, by měla stát přibližně půl miliardy korun. Univerzita už má zpracovánu projektovou dokumentaci. 
Přístrojové vybavení fakulty by pak mělo stát zhruba 40 miliónů korun. 
 Škola už má zajištěnu asi polovinu pedagogů. Z celkem 75 potřebných odborných asistentů, docentů a 
profesorů jich má 47, ne se všemi má však uzavřeny pracovní smlouvy. Podle primátora se očekávalo, že právě 
s personálním obsazením bude největší problém. “Ale učitelé se sami hlásí, i z okolních zemí, například Polska 
nebo Slovenska,” uvedl primátor. 
Rozjezd fakulty podle něho může znamenat finanční propad, protože tu budou na začátku jenom studenti 
prvního ročníku. “V tom případě město při možných finančních problémech neodmítne fakultě pomoci,” 
konstatoval Kajnar. 
 Univerzita počítá s tím, že by fakultu mohlo navštěvovat nakonec 400 posluchačů, přičemž do 1. ročníku 
studijního programu všeobecné lékařství by jich mohlo nastoupit celkem 80. 
“Podpora zastupitelů města je pro nás velmi cenná. Ostravská univerzita si i díky ní konečně vydobyla 
možnost ustavit lékařskou fakultu a může začít příprava na její akreditaci. Nebude jednoduchá ani levná a 
potrvá přibližně tři roky, ale náš kraj si lékařskou fakultu zaslouží,” řekl rektor Ostravské univerzity Jiří 
Močkoř. 
 Dodal, že už dnes je jasné, že o studenty škola nebude mít nouzi. “Rozvíjející se Ostrava jich přitahuje 
dost a Ostravská univerzita je v tomto ohledu pro město i region dobrým spojencem.” 
 
*** 
 
Učitelé se hlásí sami, i z okolních zemí, například Polska nebo Slovenska Petr Kajnar, primátor města 
 
Regionální mutace| Právo - Severní Morava 
 

Dirnerová má výstavu v Chagallu 
30.9.2008    Týdeník Frýdecko-Místecko    str. 5   Kultura 

    (mach)         

BRUŠPERK – Galerie Výtvarného centra Chagall v Brušperku nabízí výstavu obrazů Alžběty Dirnerové. 
Expozice bude k vidění do 19. listopadu. 
 
Alžběta Dirnerová (ročník 1982) studovala na fakultě VU VUT v Brně a 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. Dirnerová patří mezi současné mladé umělce, kteří malují tělem i duší. 
Umění a tvorbě zasvětila celý svůj život a snaží se předávat cenné informace a poznatky svým studentům a 
žákům. 
 V každé době je v umění mnoho paradoxů, složitých, rozporuplných názorů a pravd. Pro Alžbětu 
Dirnerovou je ale nejdůležitější osobitý přístup, cit, emoce, prožitek a hlavně nepodlehnout zlým duchům. Její 
tvorba není omezena tématem ani způsobem malby, maluje téměř všechno – figurální motivy, krajinu, abstrakci. 
 Dirnerová přechází různými postupy od expresivní, uvolněné malby přes kombinaci abstrakce s 
konkrétními prvky, někdy až po ornamentální malbu. Není svázána do určité formy vyjadřování, ale všechny 
obrazy mají něco společného a každý pozná autorčin rukopis. 
 Některé obrazy jsou velmi hluboké, temné srdeční záležitosti, jiné jsou jako vzpomínky a znovuožití 
prožitého životního okamžiku. Ocitáme se často v pohádce, někdy až příliš kruté. Alžběta Dirnerová patří 
bezesporu mezi nejzajímavější mladé malířky současnosti. 

 



 

 
Foto popis| Vernisáž výstavy Alžběty Dirnerové v Brušperku. 
Foto autor| foto: JAROSLAV KUNZ 
 
 
27.9.2008 

Český Těšín je od včerejška vysokoškolským městem 
27.9.2008    Karvinský deník    str. 1   Titulní strana 

    TOMÁŠ JANUSZEK        

Ve městě otevřela detašované pracoviště Ostravská univerzita 
 
Český Těšín/ Do seznamu měst, v nichž lze na Karvinsku získat vysokoškolské vzdělání, přibylo další, v pořadí 
už třetí. Vedle Karviné a Havířova je to od včerejška Český Těšín, kde svá detašovaná pracoviště otevřely dvě 
fakulty Ostravské univerzity - filozofická a přírodovědecká. Ve dvou oborech tam bude od října studovat 
sedmdesát studentů kombinovaného studia dva obory: polonistiku ve sféře podnikání a sociální geografii a 
regionální rozvoj. 
 Vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Vladimír Baar řekl, že katedra funguje po 
vzoru obdobných vzdělávacích institucí v Německu. “Za poslední roky se podařilo koncepci práce katedry zcela 
přebudovat a funguje podle zkušeností, které její pracovníci a pedagogové nasbírali na stážích v Německu a 
nyní ve Spojených státech amerických,” prohlásil Baar. 
 Studenty českotěšínské odnože fakulty ujistil, že ačkoli je jejich forma studia distanční a přednášek a 
seminářů nebude tolik jako ve studiu prezenčním, vyučující na ně budou klást stejné nároky. Českotěšínské 
detašované pracoviště Ostravské univerzity sídlí v prostorách Základní školy Pod Zvonek, dříve ZŠ Slovenská, 
na okraji sídliště Svibice. “Studenti k nám budou jezdit ze vzdálenějších míst, ale myslím, že tady budou mít 
prostor k výuce i relaxaci,” řekla ředitelka školy Renáta Wapieniková. 
Absolventi získají v průběhu studia řadu poznatků z oblasti geografických a příbuzných věd. Důraz je v průběhu 
studia kladen na rozvoj klíčových kompetencí, jako jsou znalosti informačních technologií, komunikačních 
dovedností, jazykových znalostí a různých aspektů projektového řízení v územním rozvoji. V rámci prakticky 
orientovaných profilujících kurzů je rozvíjena schopnost využívat teoretické poznatky při řešení problémů 
rozvoje obcí, měst a regionů. 
 Dvaadvacetiletá Kateřina Golíková bude do Českého Těšína jezdit až z Bruntálska, z Třemešné. “Obor 
sociální geografie mě hrozně baví. Studovala jsem ho v Olomouci, ale bohužel neúspěšně, a tak to chci nyní 
zkusit i při zaměstnání tady v Těšíně,” řekla. 
 Pro její o rok starší kolegyni Miroslavu Krzyzankovou ze Smilovic je vysokoškolské studium nové. 
 
Foto popis| FIALOVÁ UČEBNA. Účastníci otevření prostor vysokoškolského pracoviště v Českém Těšíně si 
prohlížejí jednu z učeben. 
Foto autor| Foto: Deník/Tomáš Januszek 
Region| Severní Morava 
 
  
 
26.9.2008 

Ostravská univerzita otevřela pobočku v Českém Těšíně 
26.9.2008    ČRo - Ostrava    str. 6   17:00 Události regionu 

             

 
Martin KNITL, moderátor 
David PACLÍK, moderátor 
moderátor 
-------------------- 
Ostravská univerzita dnes překročila hranice města. Dopoledne otevřela první mimo ostravskou pobočku, a to 
v budově Základní školy Slovenská v Českém Těšíně. Obory Geografie a Polština ve sféře podnikání bude 

 



 

studovat více než sedmdesát budoucích bakalářů. Jak dodává mluvčí univerzity Eva Kijonková, nová pobočka 
vysoké školy chce těžit z blízkosti státní hranice. 
 
Eva KIJONKOVÁ, tisková mluvčí Ostravské univerzity 
-------------------- 
Cílem tříletého bakalářského studijního oboru Polština ve sféře podnikání je, jak už název oboru napovídá, 
vzdělání odborníků schopných komunikovat polsky v různých situacích v podnikatelské sféře. Obor je 
orientován opravdu velmi, velmi na praxi. 
 

Český Těšín má poprvé ve své historii univerzitu 
26.9.2008    ČT 1    str. 11   18:00 Události v regionech - Ostrava 

        Ostravská univerzita Ostrava     

 
Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Český Těšín má poprvé ve své historii univerzitu. Více než čtyřicet studentů nastoupí do nové filiálky 
katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Dnes 
studenti prošli slavnostní imatrikulací. 
 

V Českém Těšíně je vysoká škola 
26.9.2008    Frekvence 1    str. 5   10:00 Zprávy 

             

 
Jakub HOFMANN, moderátor 
-------------------- 
V Českém Těšíně je vysoká škola. Ostravská univerzita tam právě dnes otevírá svoji pobočku. 
 
Lucie MARTÍNKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
V Českém Těšíně bude studovat přes čtyřicet studentů. Univerzita otevírá bakalářský obor geografie a 
regionální rozvoj. Absolventi by měli najít uplatnění například ve veřejné správě. Škola v Českém Těšíně je 
první mimoostravskou pobočkou Ostravské univerzity. Z Karvinska Lucie Martínková, Frekvence 1. 
 
 
 25.9.2008 

Ostravská univerzita otevírá novou pobočku v Českém Těšíně 
25.9.2008    Karvinský deník    str. 3   Z okolí regionu 

    (mch)     

Ostrava/ Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty a katedra slavistiky 
Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě otevřou v pátek nové detašované pracoviště v Českém 
Těšíně. Do bakalářského studijního oboru Geografie a regionální rozvoj v kombinované formě nastoupí více než 
čtyři desítky studentů. Bakalářský obor Polština ve sféře podnikání v kombinované formě bude studovat třiatřicet 
studentů. Pobočka v příhraničním Českém Těšíně je první mimoostravskou pobočkou Ostravské univerzity. 
“Určitou zvláštností skladby nově nastupujících studentů je jejich různorodost co se týče věku a dosavadních 
profesních zkušeností. Vedle devatenáctiletého maturanta bude studovat padesátiletý strojní inženýr, který si 
rozšiřuje vzdělání, ,” uvedla mediální zástupkyně Ostravské univerzity Eva Kijonková. 
 
Region| Severní Morava 
 

 



 

Lékařská fakulta může vzniknout do tří let 
25.9.2008    Lidové noviny    str. 6   Morava a Slezsko 

    čtk         

OSTRAVA Představitelé Ostravy učinili další krok k získání vlastní lékařské fakulty. Včera zastupitelé 
jednomyslně schválili memorandum o spolupráci s Ostravskou univerzitou. Radnice navíc univerzitě věnovala 
budovu pro vznik fakulty a dala jí i pětimilionovou dotaci. 
 “Podpora zastupitelů města je pro nás velmi cenná. Ostravská univerzita si i díky ní konečně vydobyla 
možnost ustavit lékařskou fakultu a může začít příprava na její akreditaci. Nebude jednoduchá ani levná a 
potrvá přibližně tři roky,” řekl rektor univerzity Jiří Močkoř. 
Lékařská fakulta Ostravské univerzity by mohla první studenty přijmout ve školním roce 2010/2011. Fakulta 
bude sídlit v bývalém porodnicko-gynekologickém pavilonu v Ostravě-Zábřehu. Jeho rekonstrukce, na niž chce 
univerzita získat peníze z evropských fondů, by měla stát přibližně půl miliardy korun. Univerzita už má 
zpracovánu projektovou dokumentaci. 
 Univerzita už má zajištěnu zhruba polovinu pedagogů. Z celkem 75 už jich má 47, ne se všemi má ale 
uzavřeny pracovní smlouvy. Zdravotní studia již na jiných fakultách školy zahrnují 17 medicínských a 
zdravotnických oborů. 
 
Vydání| Tato zpráva vyšla v prvním vydání 
 
Regionální mutace| Lidové noviny - Morava 
 

Těšín získá dvě katedry 
25.9.2008    Mladá fronta DNES    str. 4   Kraj Moravskoslezský 

    (baď)         

ZPRÁVY Z MĚST KRAJE Karviná, Havířov, Orlová, Český Těšín, Bohumín a okolí 
 
Český Těšín - Nabídka vzdělávání v Moravskoslezském kraji se rozšíří o více než sedm desítek míst. 
 Zítra bude v Českém Těšíně otevřena katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké 
fakulty a katedra slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Do bakalářského studijního oboru 
Geografie a regionální rozvoj v kombinované formě nastoupí více než čtyři desítky studentů. Do bakalářského 
oboru Polština ve sféře podnikání v kombinované formě nastoupí třiatřicet studentů. 
 Detašované pracoviště v Českém Těšíně je první mimoostravskou pobočkou Ostravské univerzity. 
Studenti tady získají řadu teoretických a hlavě praktických poznatků z oblasti geografických a příbuzných věd. 
“Velkou pozornost při studiu klademe na rozvoj klíčových kompetencí, jako jsou znalosti informačních 
technologií, jazykové a komunikační dovednosti a pokročilá znalost projektového řízení v územním rozvoji. 
Absolventi se tak uplatní v manažerských a referentských pozicích veřejné správy při řešení problémů rozvoje 
obcí, měst a regionů,” uvedl vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Vladimír Baar. 
 Cílem tříletého bakalářského studijního oboru Polština ve sféře podnikání je vzdělání odborníků 
schopných komunikovat polsky v různých situacích v podnikatelské sféře v českém i zahraničním prostředí. 
Absolventi budou například schopni vést obchodní jednání a korespondenci v polštině. 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severní Morava a Slezsko 
 

Ostravská univerzita otevírá novou pobočku v Českém Těšíně 
25.9.2008    Moravskoslezský deník    str. 2   Zpravodajství - Ostrava 

    (mch)         

ZAUJALO NÁS 
 
Ostrava/ Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty a katedra slavistiky 
Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě otevřou zítra nové detašované pracoviště v Českém 
Těšíně. Do bakalářského studijního oboru Geografie a regionální rozvoj v kombinované formě nastoupí více než 

 



 

 

čtyři desítky studentů. Bakalářský obor Polština ve sféře podnikání v kombinované formě bude studovat třiatřicet 
studentů. Pobočka v příhraničním Českém Těšíně je první mimoostravskou pobočkou Ostravské univerzity. 
 “Určitou zvláštností skladby nově nastupujících studentů je jejich různorodost co se týká věku a 
dosavadních profesních zkušeností. Vedle devatenáctiletého maturanta bude studovat padesátiletý strojní 
inženýr, který si rozšiřuje vzdělání, a k nim se přidá například maminka v domácnosti, která po ukončení 
mateřské dovolené bude hledat nové uplatnění,” uvedla mediální zástupkyně Ostravské univerzity Eva 
Kijonková. 
 
Region| Severní Morava 
 
 
 
  
 
24.9.2008 

Zastupitelé města Ostravy schválili memorandum o spolupráci s 
Ostravskou univerzitou 

24.9.2008    RTA    str. 4   17:40 Minuty regionu (Moravskoslezský kraj) 
         

 
redaktor 
-------------------- 
Zastupitelé města Ostravy schválili memorandum o spolupráci s Ostravskou univerzitou. Projekt 
lékařské fakulty se tak může začít chystat pro akreditaci. 
 
 
  


