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Ostravská univerzita Ostrava 
 
 
7.10.2008 

Fakulta zdravotnických studií otevřela centrum pro pacienty po mrtvici 
7.10.2008    Moravskoslezský deník    str. 2   Zpravodajství - Ostrava 

    (mch)         

Ostrava/ Katedra rehabilitace Fakulty zdravotnických studií Ostravské univerzity zřídila pro pacienty po 
mozkové mrtvici klubové centrum. Pro nemocné, které postihla mozková příhoda, je totiž důležité, aby se po 
vyléčení akutního stavu co nejrychleji dostali na rehabilitaci. 
 “V centru budou pracovat profesionální fyzioterapeuti i studenti. Nemocní budou mít k dispozici nejen 
rehabilitaci, ale také poradnu, vzdělávací a volnočasové aktivity, socioterapeutické činnosti, jako jsou například 
nácvik jemné motoriky, arteterapie, trénink paměti a koncentrace i fyzioterapie,” uvedl mluvčí fakulty Štěpán 
Neuwirth. 
 
Region| Severní Morava 
 
 
 
 
 
4.10.2008 

Smalt Art Vítkovice k vidění také na radnici 
4.10.2008    Moravskoslezský deník    str. 15   Kultura regionu 

    BŘETISLAV UHLÁŘ         

Podle šéfa strojírenského gigantu Jana Světlíka se z projektu stala akce evropského významu, která by mohla 
více zviditelnit Ostravu 
 
Ostrava/ Už pozítří bude zahájena výstava velkoformátových smaltů na Prokešově náměstí v Ostravě, ale také 
menších formátů. 
 Vernisáž se uskuteční v pondělí v 16 hodin ve výstavní síni ve čtvrtém patře ostravské Nové radnice. 
 Výstavu zahájí Jiří Jůza, ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě. Jedná se o prezentaci děl našich 
předních umělců z oblasti výtvarného umění, které jsou výsledkem pozoruhodné akce SMALT ART VÍTKOVICE 
2008. 
 Před několika měsíci se ve vítkovické smaltovně sešly zajímavé umělecké osobnosti, jako 
například Daniel Balabán, František Hodonský, Aleš Lamr, Miroslav Malina, Berenika Ovčáčková, David 
Vávra, Lenka Vilhelmová, Marek Sibinský a další. 
 “Symbolika umění a kovu nabízí novou formu propagace našeho domovského města a regionu i jeho 
zviditelnění v mezinárodním měřítku, proto jsme hlavním partnerem těchto aktivit,” vysvětlil před časem Jan 
Světlík, předseda představenstva strojírenské společnosti VÍTKOVICE, který je znalcem a mecenášem 
výtvarného umění. Podle Světlíka má projekt ambici stát se evropskou akcí. 
 Ambiciózní projekt SMALT ART VÍTKOVICE vznikl před dvěma lety. 
 Berenika Ovčáčková, členka SČUG Hollar, jedna z účastnic letošního SMALT ART VÍTKOVICE 2008, 
která od roku 1986 studovala na Akademii výtvarných umění v Praze, a to do roku 1991. 
 V tomtéž roce vystavovala na II. mezinárodním trienále grafiky v Chamaliere ve Francii a získala cenu 
města Vichy. Od roku 1992 se zúčastnila desítek výstav. Zatím poslední samostatnou výstavu měla v loni v 
ostravské Galerii Magna. 
 “Se smaltem jsem neměla doposud žádné praktické zkušenosti, tudíž mě letošní projekt zaujal 
objevováním nové techniky. 
 Tento projekt jsem vnímala jako zajímavou výzvu zkusit si něco nového, nepoznaného, proto jsem také 
pozvání na akci přijala. 
 Zda se mi stal smalt blízký, či nikoliv, nemohu za tak krátkou dobu posoudit. 
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 Určitě by mě ale potěšilo, kdyby se několik smaltů povedlo. Účast na tomto sympoziu, její význam pro 
mou další výtvarnou práci a výsledky z této účasti budu moci zhodnotit až později. 
 Význam celého projektu obecně, vytvořená díla a rodící se sbírku jako celek nechávám na posouzení 
odborníkům na výtvarné umění,” svěřuje se sympatická umělkyně. Dalším účastníkem akce byl mladý grafik 
Marek Sibinský, současný proděkan Fakulty umění Ostravské univerzity. 
 Ve své tvorbě se zabývá grafikou, malbou a experimentálními přístupy v grafice. 
“S technologií smaltu jsem také neměl dosud žádnou zkušenost, tudíž SMALTART VÍTKOVICE 2008 byl mou 
první příležitostí pro realizaci vlastního projektu touto technikou, což byl také hlavní důvod, proč jsem pozvání 
přijal. Lákavý byl pro mě nejen samotný proces smaltu, ale také industriální prostředí, ve kterém jsem měl 
možnost pracovat. 
 Navíc mi poskytl příležitost setkat se s řadou zajímavých autorů a přinesl řadu příležitostí k diskusím, 
týkajícím se nejen umění,” vyznává se Marek Sibinský. Na SMALT ART VÍTKOVICE 2008 se podíleli ještě Dan 
Krajbich, Aleš Knotek, Ivan Komárek, Zdeněk Tománek, Jan Tichý a Aleš Ogoun, jejichž díla budou moci 
návštěvníci současné prezentace na radnici také spatřit. 
 
Foto popis| SMALT ART VÍTKOVICE 2008 si získal řadu příznivců. 
Foto autor| Foto: Deník/Pavel Sonnek 
Region| Severní Morava 
 
 
 
2.10.2008 

Pět milionů pro budoucí doktory 
2.10.2008    Metro    str. 4   Morava 

    LUCIE LUKAČÍKOVÁ         

V Ostravě má vzniknout nová lékařská fakulta. 
Radnice města do ní chce ze začátku “napumpovat” pět milionů korun. 
OSTRAVA Ostravská univerzita a Fakultní nemocnice v Ostravě podepsaly memorandum, které by mělo přispět 
ke vzniku nové lékařské fakulty. 
 Ta dosud v regionu chybí. “Podle mého názoru tím jasně dáváme najevo, že personální i organizační 
kroky společně zvládneme,” řekl rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř. Město chce fakultu podpořit pěti 
miliony korun, které by měly být využity na vybavení univerzitních bytů pro zaměstnance. Byty mají vzniknout v 
budově bývalé porodnice v Ostravě-Zábřehu. Pavilon se ale nyní musí opravit a vybavit, což žádá zhruba 500 
milionů korun. O ty chce Ostravská univerzita žádat v rámci grantů Evropské unie. 
 Univerzita musí získat pro fakultu také potřebnou akreditaci. Pokud by se jí to povedlo, první zájemci o 
studium všeobecného lékařství by mohli zasednout do lavic v roce 2010. 
 
“Je to už třetí pokus Ostravy o fakultu.” Lubomír Pospíšil, náměstek primátora 
 
Regionální mutace| Metro - severní Morava 
 

Ostravská univerzita začíná s přípravami na akreditaci lékařské fakulty 
2.10.2008    Moravskoslezský deník    str. 3   Ostrava 

    MIRKA CHLEBOUNOVÁ         

Lékařská fakulta Ostravské univerzity by mohla první studenty přivítat za dva roky na podzim. Měla by sídlit v 
bývalém porodnicko-gynekologickém pavilonu v Ostravě-Zábřehu. 
 
Ostrava/ Ostravští zastupitelé kvůli ní schválili memorandum o spolupráci s univerzitou. Podle primátora Petra 
Kajnara (ČSSD) tak město vyjádřilo zájem podporovat vznik fakulty a v případě nutnosti jí finančně pomoci. 
Ostrava už univerzitě věnovala budovu a dala fakultě pětimilionovou dotaci na rozjezd. Rekonstrukce objektu, 
na kterou chce univerzita získat peníze z evropských fondů, by měla stát přibližně půl miliardy korun. Přístrojové 
vybavení fakulty by pak mělo stát zhruba čtyřicet milionů korun. Primátor a vedení univerzity očekávali, že 
největší problémy budou se získáváním pedagogů pro novou fakultu. “Mám ale dobrou zprávu, učitelé se sami 
hlásí, i z okolních zemí, například Polska nebo Slovenska,” uvedl Kajnar. Škola už má zajištěnu asi polovinu 
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pedagogů. Z pětasedmdesáti potřebných odborných asistentů, docentů a profesorů jich má sedmačtyřicet. 
“Rozjezd fakulty může znamenat finanční propad, protože tu budou na začátku jenom studenti prvního ročníku. 
V tom případě město při možných finančních problémech neodmítne fakultě pomoci,” vysvětlil smysl 
podepsaného memoranda Kajnar. 
 Univerzita počítá s tím, že by fakultu mohlo nakonec navštěvovat čtyři sta posluchačů, přičemž do 
prvního ročníku všeobecného lékařství by jich mohlo nastoupit osmdesát. 
 “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. Už dnes víme, že o studenty nebude nouze. 
Rozvíjející se Ostrava jich přitahuje dost a Ostravská univerzita je v tomto ohledu pro město i region dobrým 
spojencem,” uvedl rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř. 
Zdravotnická studia již dnes na zahrnují sedmnáct medicínských a zdravotnických oborů, jedenáct kateder a 
ústavů, na nichž v minulém Ostravské univerzitě akademickém roce studovalo jedenáct set posluchačů. 
Studovat tu lze, a to na fakultě zdravotnických studií, například radiologii, zdravotnickou záchranu životů, 
fyzioterapii, hygienu či porodní asistenci. 
 
Foto popis| PRAXE. Otevření nové lékařské fakulty v Ostravě přivítají i ve zdejší fakultní nemocnici, která bude 
vychovávat budoucí mediky. 
Foto autor| Ilustrační foto: Deník/Miroslav Kucej 
Region| Severní Morava 
 

Vznik waldorfského centra naráží na mnohá úskalí 
2.10.2008    Moravskoslezský deník    str. 2   Zpravodajství - Ostrava 

    MARKÉTA SRBOVÁ        

V Ostravě by mělo vzniknout centrum waldorfské pedagogiky, které má spojit školy mateřskou, základní a 
střední, jež vyučují studenty podle waldorfského plánu. 
 
Ostrava/ Tento model se již osvědčil v zahraničí, protože žáci získají pocit domácího prostředí, a také vedení 
jednotlivých škol se lépe domlouvá na tom, jak žáky připravit na přechod z mateřské na základní, a ze základní 
na střední školu. Žáci také mívají menší problémy s přibývajícím množstvím učiva. 
 “Ano, chtěli bychom i novou budovu, ve které by se tyto tři prozatím samostatné celky spojily, ovšem 
zatím to je hudba budoucnosti,” tvrdí ředitel Střední odborné školy waldorfské Břetislav Kožušník. Spojení vázne 
především na domluvě městského obvodu Mariánských Hor a Hulvák, jenž zřizuje mateřskou školu, městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (MOaP), který zastupuje základní školu, a také Moravskoslezského kraje, 
jako zřizovatele střední školy. Není jasné, kdo z nich si vezme celou instituci pod svá křídla. 
 Libor Lenčo, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu moravskoslezského krajského úřadu, Deníku 
řekl, že kraj je připraven tuto instituci schválit, ovšem nyní už je jen v rukou obvodu MOaP, komu bude svěřena 
správa nového celku. 
“Byla by to pro nás čest, stát se zřizovateli tohoto centra, vše ale zatím vázne na rozhodnutí statutárního města 
Ostravy, které jsme žádali již v dubnu o změnu statutu, abychom mohli vést i střední školu,” informoval 
místostarosta obvodu MOaP Tomáš Kuřec. 
 Do projektu se zapojila také Ostravská univerzita, která by chtěla pro své studenty zřídit 
postgraduální obor, v němž by se vzdělávali noví waldorfští učitelé pod vedením členů Asociace 
waldorfských škol. 
 
*** 
 
Co je waldorfská škola? 
 
Druh alternativního školství, v němž se klade důraz na individuální rozvoj jedince. V Ostravě je již mateřská, 
základní i střední škola. Na prvním stupni základní školy se u dítěte klade důraz na rytmiku, v níž se učí 
například básničky. Na konci základní i střední školy mají žáci za úkol připravit absolventské divadlo pro rodiče 
a ročníkovou práci v rozsahu 15 až 20 stran. 
 
Foto popis| HODINA ZAČALA. Žáci čtvrté třídy waldorfské školy v Moravské Ostravě na ulici Generály Píky, 
která je jedinou základní školou tohoto typu ve městě, se na vyučování a svou paní učitelku těší. Snímky: 
Deník/Miroslav Kucej 
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Foto popis| SPOLUŽÁCI. Děti sledují vyučování se zájmem, škola je pro ně spojená s hrou a zábavou. 
 
Region| Severní Morava 
 
 
 
 
1.10.2008 

Začátek nového akademického roku na vysokých školách provází obavy z 
nedostatku peněz 

1.10.2008    ČRo - Ostrava    str. 4   17:00 Události regionu 
             

 
Milan OPAVSKÝ, moderátor 
Michal SCHOFFER, moderátor 
moderátor 
-------------------- 
Začátek nového akademického roku na vysokých školách provází obavy z nedostatku peněz. Rektoři univerzit 
žádají o navýšení svých rozpočtů, ale zatím příliš neuspěli. Zároveň, zároveň ale potvrzují, že jim nezbude nic 
jiného, než se této situaci přizpůsobit. Jak zjistil Martin Knitl, počty studujících by to ovlivnit nemělo. 
 
Martin KNITL, redaktor 
-------------------- 
Rektoři volají už dlouho po třech miliardách korun navíc. Zatím mají slíbenou třetinu. Rektor Ostravské 
univerzity Jiří Močkoř se obává, co to se studiem nakonec udělá. 
 
Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity 
-------------------- 
Jestliže bude o minus dvě miliardy méně, projeví se to pravděpodobně ne na tom, že budeme přijímat méně 
studentů, ale na tom, že se sníží kvalita. Nemůžeme tolik zaplatit učitele, tolik financovat výzkumnou činnost, 
projeví se to vlastně na kvalitě. 
 
Martin KNITL, redaktor 
-------------------- 
Podle Močkoře si ale univerzity na podobnou nejistotu postupně zvykají, i proto dnes tato vysoká škola 
slavnostně přivítala nový akademický rok. Vedení školy ocenilo šestnáct nejlepších studentů, zejména Markétu 
Sidkovou studující ruštinu. Na paralympijských hrách v Číně vybojovala bronzovou medaili v lukostřelbě. 
 
Markéta SIDKOVÁ, studentka ruštiny, Ostravská univerzita, stříbrná medailistka v lukostřelbě na 
paralympijských hrách v Číně 
-------------------- 
Člověk nějak si toho opravdu začíná více cenit a teprve si uvědomovat, co se vlastně přihodilo po všech 
stránkách. 
 
Martin KNITL, redaktor 
-------------------- 
Jak se vám daří tento sport skloubit se školou. 
 
Markéta SIDKOVÁ, studentka ruštiny, Ostravská univerzita, stříbrná medailistka v lukostřelbě na 
paralympijských hrách v Číně 
-------------------- 
Je to někdy hodně náročné a teď to bude ještě o něco složitější, protože jsem se dostala i do rady sportovců 
Mezinárodního paralympijského výboru, a to bude znamenat samozřejmě i velké vytížení po této stránce, takže 
nějaká příprava, ježdění. 
 
Martin KNITL, redaktor 
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-------------------- 
A ocenění se dočkal třeba houslista Petr Grabovský, který poznával hudbu v Americe. 
 
Petr GRABOVSKÝ, houslista 
-------------------- 
No, trošku, trošku se jinak ta hudba chápe. U nás, bych řekl, je to spíše takové více filosofické, u nich to berou 
jako takovou součást života. 
 
Martin KNITL, redaktor 
-------------------- 
Myslíte, že se vám budou hodit ty zkušenosti tady u nás. 
 
Petr GRABOVSKÝ, houslista 
-------------------- 
No, to určitě, samozřejmě. 
 
Martin KNITL, redaktor 
-------------------- 
Anebo Roman Trnka, čtyřikrát vyhrál akademické mistrovství světa v karate, studuje pedagogický obor, tělocvik 
a technickou výchovu. 
 
Roman TRNKA, čtyřnásobný vítěz akademického mistrovství světa v karate, student pedagogického 
oboru, tělocviku a technické výchovy, Ostravská univerzita 
-------------------- 
Chtěl bych učit, že jo, už mám i školu domluvenou, ale zatím ji musím dodělat, že jo. 
 
Martin KNITL, redaktor 
-------------------- 
Nezměnil jste názor na školství za tu dobu studia? 
 
Roman TRNKA, čtyřnásobný vítěz akademického mistrovství světa v karate, student pedagogického 
oboru, tělocviku a technické výchovy, Ostravská univerzita 
-------------------- 
Ne, ne, ne, jsem spokojenej. 
 
Martin KNITL, redaktor 
-------------------- 
Akademický den už má za sebou nejen Ostravská, ale i Technická univerzita VŠB. Zítra má v plánu 
podobný ceremoniál i Slezská univerzita v Opavě. 
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