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Ostravská univerzita Ostrava 
 
 
22.10.2008 

VÝSTAVA Sochy v Hlučíně 
22.10.2008    Mladá fronta DNES    str. 1   Kraj Moravskoslezský 

    (jav)         

Studenti představují svá díla 
 
Hlučín - Jaguářice. To je jeden z exponátů, které od včerejška vystavují mladí sochaři v Galerii Červený kostel v 
Hlučíně. 
 Výstava nazvaná Socha - Chaos představuje díla letošních absolventů katedry sochařství 
Fakulty umění Ostravské univerzity. 
Na snímku je Marie Horáková se svým dílem Jaguářice a s maskotem výstavy. 
 Zájemci mají možnost výstavu zhlédnout do 11. listopadu, a to v neděli od 15 do 17 hodin či kdykoliv po 
domluvě. 
 
Foto autor| FOTO: MAFA - JAROSLAV OŽANA 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severní Morava a Slezsko 
 

 

Na Wichterlově gymnáziu budou soutěžit mladí matematici 
22.10.2008    Moravskoslezský deník    str. 3   Ostrava 

    (lap)        

Ostrava/ Mezinárodní matematická soutěž - Moravskoslezský matematický šampionát (MMŠ) - se letos už 
pošesté uskuteční na Wichterlově gymnáziu v Ostravě - Porubě na ulici Čs. exilu. 
 Mladí matematici nejen z Moravskoslezského kraje, ale i ze slovenského Žilinského kraje, 
Svatokřížského (Šwiltokrzyskie), Podkarpatského (Podkarpackie) a Lubinského (Lubelskie) vojvodství z Polska, 
se utkají zítra od osmi do čtrnácti hodin. Záštitu nad šampionátem převzal předseda Akademie věd ČR Václav 
Pačes. “Celkový počet účastníků zřejmě překročí tři stovky. “Soutěž je určena pro žáky základních škol i pro 
středoškoláky. Účastníci obdrží sborník soutěže s řešenými soutěžními příklady. Partnerem akce jsou 
pedagogové Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, kteří si pro účastníky připravili zajímavé 
přednášky. Čestnými hosty matematického šampionátu budou členové školské rady Wichterlova 
gymnázia, porubský místostarosta Petr Mihálik, proděkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské 
univerzity RNDr. Petra Konečná a Kamil Wichterle, syn Otta Wichterleho,” upřesnil ředitel gymnázia 
Antonín Balnar. 
 
Region| Severní Morava 
Publikováno| Moravskoslezský deník; Ostrava; 03 
Publikováno| Havířovský deník; Z okolí regionu; 03 
Publikováno| Karvinský deník; Z okolí regionu; 03 
Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; Z okolí regionu; 03 - 5 
ID| 5b94eec2-7b6b-4a72-8310-7b06408f57c1 
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Sochařské premiéry z Fakulty umění 
22.10.2008    Opavský a hlučínský deník    str. 28   Kultura regionu 

    (red)         

Hlučín/ Symbolickou slovní přesmyčkou SOCHA-CHAOS je nazvána výstava letošních absolventů 
katedry sochařství Fakulty umění Ostravské univerzity, která v galerii Červený kostel začala včera 
vernisáží. 
 Když se před lety hlásili ke studiu sochařiny, měli o řemesle poněkud chaotické představy, ale po 
pětiletém studijním martyriu jsou z nich skuteční sochaři. I to je jeden z možných výkladů názvu výstavy 
“SOCHA-CHAOS”, která představí čtyři absolventy sochařského ateliéru Fakulty umění Ostravské 
univerzity. 
 Katedru už dvanáct let řídí uznávaný sochař Marius Kotrba a škola dala vzdělání mnoha dnes 
etablovaným umělcům, vystudovala tady například Šárka Mikesková či Jaroslav Koléšek. “V atraktivním 
prostoru někdejšího evangelického kostela v Hlučíně uvedeme Marii Horákovou, Veroniku Plátkovou, 
Terezu Ručkovou a Petra Mazače,” informuje asistent katedry sochařství Roman Buček. Výstavu uvedla 
kunsthistorička Hana Vorlová. 
 
Region| Severní Morava 
 
 
 21.10.2008 

Ostravská univerzita má novou pobočku v Č. Těšíně 
21.10.2008    finance.cz    str. 0    

    VysokéŠkoly.cz         

 
Ostravská univerzita otevírá nové detašované pracoviště v Českém Těšíně. Katedra sociální geografie a 
regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty a katedra slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity 
v Ostravě zde nabídnou konkrétně následující obory:Geografie a regionální rozvoj (bakalářské studium v 
kombinované formě) Polština ve sféře podnikání (bakalářské studium v kombinované formě).Hlavním důvodem 
rozšíření působišť univerzity je být co možná nejblíže svým studentům nebo dokonce i "vyjít za studenty" do 
míst jejich bydliště. V letošním roce ke studiu nastoupí prvních 70 studentů. Určitou zvláštností skladby nově 
nastupujících studentů je jejich různorodost co se týče věku a dosavadních profesních zkušeností. "Tato 
situace je zcela běžná ve vyspělých státech, kde člověk studuje v podstatě celoživotně", říká rektor 
Ostravské univerzity Jiří Močkoř. Bližší informace o možnostech tohoto studia naleznete zde. Materiál byl 
převzat ze zpravodajského a informačního serveru VYSOKESKOLY.CZ. 
 
 
URL| http://www.finance.cz/zpravy/finance/196112/ 
 

Fakulta umění představí sochařské premiéry 
21.10.2008    Mladá fronta DNES    str. 5   Kultura - kraj Moravskoslezský 

    (jav)         

Hlučín - Jak začíná mladý sochař svou uměleckou dráhu. I takto by se dala popsat výstava, na jejíž vernisáž 
máte možnost zajít dnes do galerie Červený kostel v Hlučíně. Jmenuje se symbolicky Socha -Chaos a svá díla 
zde vystavují letošní absolventi katedry sochařství Fakulty umění Ostravské univerzity. Vernisáž této 
pozoruhodné výstavy bude zahájena v 18.30 hodin. 
 Jak pořadatelé podotýkají v pozvánce, název výstavy se odvíjí od krkolomné cesty mladých umělců. 
“Když se před lety hlásili ke studiu sochařiny, měli o řemesle poněkud chaotické představy. Ale po pětiletém 
studijním martyriu jsou z nich skuteční sochaři,” naznačují jeden z možných výkladů tématu výstavy pořadatelé. 

 4



 

 Socha - Chaos představí čtyři absolventy sochařského ateliéru Fakulty umění Ostravské 
univerzity. “V atraktivním prostoru někdejšího evangelického kostela v Hlučíně uvedeme Marii Horákovou, 
Veroniku Plátkovou, Terezu Ručkovou a Petra Mazače,” doplňuje asistent katedry sochařství Roman Buček. 
 Výstavu uvede kunsthistorička Hana Vorlová. 
 Dnešní vernisáž, stejně jako všechny ostatní v Červeném kostele, doprovodí také literární program. 
Tentokrát bude z větší části v režii básníka Milana Krupy. 
 Expozice sochařského umění bude přístupná až do 11. listopadu. 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severní Morava a Slezsko 
 

Absolventi představí svá díla 
21.10.2008    Opavský a hlučínský deník    str. 2   Zpravodajství - Opavsko a Hlučínsko 

    (mn)        

Opava/ Když se před lety hlásili ke studiu sochařiny na Fakultu umění Ostravské univerzity, měli o řemesle 
poněkud chaotické představy, ale po pětiletém studijním martyriu jsou z nich skuteční sochaři. Snad i proto je 
výstava absolventů této katedry nazvána symbolickou přesmyčkou SOCHACHAOS. 
 Ta bude od dnešních 18.30 hodin k vidění v Galerii Červený kostel v Hlučíně. Svá díla zde představí 
čtyři absolventi. “V atraktivním prostoru někdejšího evangelického kostela v Hlučíně uvedeme Marii Horákovou, 
Veroniku Plátkovou, Terezu Ručkovou a Petra Mazače,” informuje asistent katedry sochařství Roman Buček s 
tím, že výstavu uvede kunsthistorička Hana Vorlová. K vernisážím v Červeném kostele vždy patří literární 
program, tentokrát ho z větší části obstará básník Milan Krupa. 
 
Region| Severní Morava 
 
 
 
15.10.2008 

Moravskoslezskému kraji stále chybí dálnice a přebývají jedy ve vzduchu 
15.10.2008    ct24.cz    str. 0   Regionální 

    ČT24         

 
Ostrava – Řada největších českých znečisťovatelů, ale také Beskydy jako největší česká přírodní rezervace 
patří k Moravskoslezskému kraji. Jedná se o nejlidnatější český kraj, ostatně krajské město Ostrava je třetí 
největší město v republice. Ačkoli je kraj známý jako "černá díra Evropy", začíná se z něj také stávat centrum 
informačních technologií a Ostravu s její univerzitou lze považovat za jedno z českých center vzdělanosti. I 
politici se ovšem shodují – nejvážnějším problémem kraje je podle nich stále znečistěné prostředí. Hned po něm 
následuje doprava. 
 
Jedním z nejvážnějších problémů Moravskoslezského kraje je silniční doprava. Nejrychlejším a nejpohodlnějším 
způsobem cesty z krajského města do Prahy i Brna je železnice. Při cestě autem musí řidiči "přetrpět" zácpy 
například ve Frýdku-Místku. Dálnice D47, resp. severovýchodní část D1 (jak se má tah jmenovat po dokončení) 
je totiž stále rozestavěna a ministerstvo dopravy předpokládá, že její stavba bude dokončena v roce 2010. 
 
Severomoravany a české Slezany trápí také velké znečistění vzduchu. Například na čele žebříčku deseti 
největších producentů emisí látek nebezpečných pro rozmnožování figuruje hned šest podniků, které sídlí v 
Moravskoslezském kraji. Znečistění je pro některé obyvatele regionu takřka hmatatelné. "Je to takový přízemní 
mrak a to máte na zahradě jak po mrazu," říká Miroslava Pečková, obyvatelka ostravských Radvanic, která má 
z okna výhled na huť Arcelor Mittal. 
 
Že se z "černé Ostravy" stalo celé "černé Slezsko" je podle rektora Ostravské univerzity Jiřího Močkoře 
důsledek toho, že se místní politici zaměřili na další témata. Životní prostředí dříve bylo významným 
tématem. "Jak se řešila ostatní témata, zejména restrukturalizace průmyslu a brownfieldy, životní 
prostředí jako by se odsunulo do pozadí." 
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I přes nečistý vzduch nedají Severomoravané se Slezany na svůj kraj dopustit. "Převážná část jsou hory 
– Jeseníky, Beskydy. Jsou tady oblasti, které jsou téměř nedotčené," říká Jiří Močkoř. 
 
 
URL| http://www.ct24.cz/regionalni/32419-moravskoslezskemu-kraji-stale-chybi-dalnice-a-prebyvaji-jedy-ve-
vzduchu/ 
 

Centrum pro studenty se speciálními potřebami na OU 
15.10.2008    finance.cz    str. 0    

    VysokéŠkoly.cz         

 
Ostravská univerzita otevřela v září v prostorách Univerzitní knihovny Ostravské univerzity centrum 
Pyramida pro podporu studentů 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, která jim usnadní studium. V knihovně proto byly nově nainstalovány vodící lišty pro 
slabozraké nebo nevidomé, nainstalován byl automatický hlásič před budovou nebo ozvučení výtahu. 
Samozřejmostí je vyřešený bezbariérový přístup do budovy a 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," 
vyjmenovává Jarmila Krkošková, ředitelka univerzitní knihovny. Video ze slavnostního otevření si můžete 
prohlédnout zde. Materiál byl převzat ze zpravodajského a informačního serveru VYSOKESKOLY.CZ. 
 
 
URL| http://www.finance.cz/zpravy/finance/195477/ 
 
 
 
16.10.2008 

Moravskoslezský kraj potřebuje silnější zázemí pro vědu a výzkum, říká 
hejtman E. Tošenovský 

16.10.2008    Hospodářské noviny    str. 6   Investiční fórum Ostrava 
    Evžen Tošenovský        

Moravskoslezský kraj zaznamenal v posledních letech dynamický ekonomický rozvoj. Od restrukturalizace 
tradičního těžkého průmyslu, přes zahraniční investice do výrobních filiálek až po investice vyššího řádu do 
vývojových center, do zázemí pro rozvoj informačních a komunikačních technologií. 
Podle hejtmana Evžena Tošenovského je čas posunout ambice kraje ještě dál - k vědě a výzkumu. 
 
* Ekonomický výhled Moravskoslezského kraje je v tuto chvíli optimistický. Ale nemáte pocit, že se pomalu 
vyčerpávají zdroje zahraničních investic? 
 
 Pokud bychom chtěli budovat další a další výrobní závody, usilovali o přesun výrobních investic z jiných 
částí světa k nám, tak bychom skutečně byli brzy na hranici reálných možností přílivu zahraničních investorů do 
kraje. Podmínky v České republice se přibližují západním členským zemím Evropské unie. Přirozeně slábnou 
úlevy a pobídky pro investory a stoupají náklady na pracovní sílu. Z trhu práce zmizeli kvalifikovaní lidé a 
zůstává procento obtížně zaměstnatelných lidí nebo lidí, kteří musejí zcela změnit kvalifikaci. Roste aktivita 
domácích podniků a podnikatelů. Jen za rok 2007 jsme v kraji evidovali na dva tisíce nových daňových subjektů, 
které sem přestěhovaly své sídlo. O rok dříve to bylo dokonce 2303 subjektů. A bylo mezi nimi velké množství 
firem či podnikatelů z jiných krajů. Atraktivita regionu je vidět rovněž na počtu nově zakládaných firem. V 
Ostravě se za rok 2007 tento ukazatel téměř zpětinásobil. Zatímco v roce 2006 vzniklo 171 akciových 
společností, v následujícím roce jich bylo 819. Cílová skupina investorů, kterou Moravskoslezský kraj oslovuje, 
je tedy dnes logicky zcela jiná než před lety. 
 
* Znamená to, že si kraj dělá naděje přitáhnout například bankovní domy, mobilní operátory, It firmy a podobně? 
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 To je jeden směr, který posiluje. Stačí se podívat na rozvoj centra globálně působící společnosti 
TietoEnator v Ostravě, na komunikační centrum celosvětové finanční skupiny HSBC nebo na zastoupení IT 
části koncernu Stora Enso. Další významnou skupinou investorů, která nás zajímá, jsou developeři a skupiny 
podnikající v cestovním ruchu, tedy investoři přinášející novou kvalitu bydlení, života, cestování a trávení 
volného času. Vzhledem k tomu, že jsme krajem s největším zastoupením lázeňství v ČR, přijde zcela jistě čas i 
na rozšiřování této oblasti a její propojování se špičkovou medicínou. Zcela samostatnou a podle mého mínění 
nejpodstatnější oblastí pro nové investice ale je a bude věda a výzkum. Nikoli jen v podobě akademických 
pracovišť, ale ve vazbě univerzitních odborníků na praktiky z firemní sféry a jejich vzájemné propojování do 
vědecko-výzkumných center, která budou takříkajíc producentem a vývozcem inovací. Pokud dokážeme nabízet 
strategické služby takového charakteru, pak máme šanci být zajímavým prostorem pro investice vyššího řádu. A 
to je přesně náš cíl. 
 
* Jaké podmínky kraj dnes, na startu zmíněných záměrů, ve vědě a výzkumu má? 
 
 Rozvoj vědy a výzkumu je v regionu reprezentován třemi univerzitami a řadou výzkumných ústavů a 
institucí. Tam, kam dosáhnou kompetence kraje, je viditelná i přímá podpora. Například projekt mobility pro 
mladé výzkumné pracovníky je přímo programem Moravskoslezského kraje v oblasti vzdělávání a aplikovaného 
výzkumu. Aktivity univerzitních pracovišť jsou natolik rozmanité, že se pokusím jmenovat alespoň část z nich. 
Například při Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava funguje Centrum transferu technologií, ve 
kterém se realizují projekty zaměřené mimo jiné na posílení funkční spolupráce vysokých škol s průmyslovými 
podniky. To umožní post-industriálním výrobám a novým podnikům snadný přístup k technologiím na regionální 
národní i mezinárodní úrovni. Univerzity, zejména jejich technické fakulty, disponují potenciálem pro účelný 
výzkum, vývoj a inovace, transfer technologií, vznik spin-off firem. Dalším projektem, na kterém se podílejí hned 
dvě univerzity, a to Ostravská univerzita v Ostravě a Slezská univerzita v Opavě, je systém dalšího 
vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji. Projekt se snaží udržet vzdělané lidi v 
regionu a usměrnit jejich další kariérní rozvoj. Projektů uvnitř univerzit a výzkumných ústavů je ale neskonale 
více. Většina z nich jsou navázány na pracoviště v cizině. 
 
* Výzkumné ústavy v kraji jsou ale stále hutnické, báňské a strojírenské… 
 
 V nejbližší budoucnosti se věda a technika v Moravskoslezském kraji nebude vyvíjet jen v tradičních 
oborech jako je metalurgie nebo těžba nerostů. Impuls dostanou zejména nové technologie a rozvoj oborů, 
jakými jsou například biotechnologie či informatika. Pro rozvoj regionu je podstatná také úspěšnost přenosu 
výsledků vědy a výzkumu do praxe. Z toho důvodu vzniká studie, která zmapuje všechny studijní obory 
vysokého školství v kraji, zaměření specialistů a vědeckovýzkumné aktivity a porovná je s prostředím v České 
republice. Výsledkem bude mimo jiné vytipování takzvaných oborů excelence a oborů potenciální 
konkurenceschopnosti kraje. Na těchto základech mohou vzniknout centra excelence, tedy unikátní pracoviště 
na špičkové znalostní úrovni, a Moravskoslezské vědecko-technologické centrum, které sdruží kapacity a 
umožní případné čerpání významných prostředků z mezinárodních grantových a dotačních titulů na vědecké 
projekty a inovace. 
 
* Pro tento směr rozvoje kraje ale s novými zahraničními investory asi příliš nepočítáte, nebo je to jinak? 
 
 S investory v každém případě počítáme. Zejména bychom je rádi dostali do okresů, kde je míra 
nezaměstnanosti vyšší než krajský, tedy zhruba devítiprocentní, průměr. Proto naše krajská Agentura pro 
regionální rozvoj spolupracuje s městy a obcemi a skládá dohromady nabídku ploch, budov a pozemků pro 
výrobu, podnikání, developerské projekty a nově také pro rozvoj cestovního ruchu. Za první pololetí letošního 
roku k nám do regionu přišlo dalších dvacet investorů s investicemi v hodnotě okolo pěti miliard korun. A to se 
ještě nerozběhla produkce v automobilce Hyundai, na kterou čekají další zahraniční podniky, aby sem přivedly 
navazující produkci a služby. Z oborů, které jsou spojeny s vědou, výzkumem a inovacemi, si dovedu představit 
například biotechnologie, technologie řešící nové zdroje elektřiny a tepla, například na bázi metanu, hi-tech 
elektrotechniku, IT specialisty a podobně. Musíme ale vyslat signál, že tu budou mít možnost spolupracovat s 
odbornými centry. Jejich vznik sami investoři nikdy financovat nebudou. V tom je role kraje, aby připravil 
podmínky - věcné i finanční, samozřejmě s využitím zdrojů Evropské unie - a nabídl jejich využití firemní sféře. 
Pořadí tedy bude: nejprve naše kroky ke vzniku center excelence, pak možnost spolufinancování jejich chodu 
privátním sektorem. 
 
* Existuje obor, v němž už se zmíněné záměry kraje daří prosadit? 
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 Já osobně vidím jako dobře připravený projekt Centra excelence IT for Innovations. Jeho lídrem jsou 
vysoké školy a sdružení počítačových odborníků IT Cluster, které je dosud jediné svého druhu v naší zemi. 
Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava připravuje, spolu s 
dalšími dvěma vysokými školami, projekt pro tři oblasti. Jednak modelování a řízení krizových situací, od 
povodní po znečištění, zároveň i vývoj systémů pro řízení dopravy. Druhou oblastí je vývoj zařízení určených 
pro biomedicínské technologie, automobilový průmysl nebo mobilní komunikace. Třetí velmi důležitou oblastí je 
takzvané superpočítačové centrum, ve kterém se spojí Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 
Ostravská univerzita a Slezská univerzita. Tyto školy pro projekt vyčlení své specialisty na informační 
technologie. Část zaměstnanců by měla přijít z ciziny, což by mohl být další významný impuls pro posun kraje 
do evropské třídy. 
 
* Jak dnes vypadají v regionu výdaje na výzkum a vývoj? 
 
 Moravskoslezský kraj je po Praze a Středočeském kraji z hlediska výdajů na vývoj a výzkum třetí v 
pořadí. Pozitivní je, že výzkum má silnou vazbu na průmysl a 89 procent výdajů na vědu a výzkum je vázáno na 
podnikatelský sektor. Objem peněz ale není dostatečný, protože činí zhruba šest miliard korun ročně. Při 
potenciálu více než 40 tisíc studentů by si region, zejména jeho univerzity, zasloužil více. Pokud chce být kraj 
zajímavý pro investice s vyšší přidanou hodnotou, musí se jeho odborné kapacity koncentrovat na 
konkurenceschopný výzkum, a podpořit příchod špičkových odborníků. To bych si osobně velmi přál, protože by 
to bylo zcela konkrétní naplnění našeho marketingového sloganu, kterým říkáme a také tomu věříme, že 
Moravskoslezský kraj je adresou budoucnosti. 
 
Foto popis| 
 
O autorovi| Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje 
Kategorie| 1,Komerční příloha 
 

Ostrava rychle roste a stále nabízí řadu šancí 
16.10.2008    Hospodářské noviny    str. 16   Investiční fórum Ostrava 

             

Krajské město Moravskoslezského kraje letos obhájilo pozitivní hodnocení uznávaných mezinárodních 
ratingových institucí, zahájilo výstavbu unikátního developerského projektu Nová Karolina, získalo příznivé 
hodnocení v rámci studie MasterCard jako 3. město s největším rozvojovým potenciálem v ČR. Primátor Petr 
Kajnar s nadsázkou naznačuje, že kdo nemá zastoupení firmy v Ostravě, jakoby nebyl. 
 
* Jakým směrem bude pokračovat vývoj Ostravy, udrží nasazené tempo změn? 
 
 Doháníme to, co město zameškalo v době složité restrukturalizace průmyslu a musíme být rychlí. Zdá 
se, že se nám to daří. Podle některých nezávislých studií a statistik už doháníme Brno, které mělo 
nesrovnatelně výhodnější startovací pozici. V tuto chvíli máme navíc připravenu řadu investic. Ve fázi 
pokročilých projektových příprav je revitalizace nábřeží řeky Ostravice a budování dalších cyklostezek, rozvoj 
technologického parku i rozšiřování infrastruktury v průmyslových zónách v Hrabové a Mošnově. Samostatnou, 
velmi rozsáhlou kapitolou je zhodnocování pozemků města -tedy jejich prodej privátním developerským 
skupinám, které přinášejí to, co Ostravě řadu let chybělo, tedy skutečnou metropolitní architekturu a vybavenost 
vracející skutečný život do centra města. 
 
* Má město definováno, jakým typům investorů bude v dalších letech - obrazně řečeno - otevírat dveře? 
 
 Jsme si vědomi toho, že většina investic v průmyslových zónách byla v minulých letech výrobního 
charakteru a že zahraniční investoři přicházeli v první fázi především se základním stupněm investic - montáží, 
produkcí, logistikou. To, co nás ale musí v budoucnu zajímat, jsou investice vyššího řádu. Tím myslím 
především sofistikované typy výrob s vysokou přidanou hodnotou, inovativní produkci, vývojová centra, 
strategické služby a podobně. Proto sázíme na podporu investic do vědy a výzkumu, do rozvoje školství, do 
informačních a komunikačních technologií. V tom vidíme, stejně jako ve vybraných segmentech strojírenských 
výrob, silný potenciál Ostravy pro další roky. 
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* Podporou školství zřejmě myslíte zejména technické obory, o kterých se v Ostravě ale i v celém 
Moravskoslezském kraji v posledních letech čím dál tím více mluví… 
 
 Vysoká škola báňská-Technická univerzita, Ostravská univerzita a Vysoká škola podnikání jsou 
zázemím pro technicky a ekonomicky vzdělané odborníky. Ale rozvoj nemůže jít jen jedním směrem, to by byla 
chyba. Vnímáme jako handicap, že Ostrava nemá právnickou fakultu a lékařská studia zaštítěná lékařskou 
fakultou. Tam tedy směřují naše úvahy i zcela konkrétní praktické kroky k podpoře univerzit a odborného 
školství. S vedením Ostravské univerzity jsme podepsali memorandum o podpoře vzniku lékařské 
fakulty, pro kterou jsme nabídli i vhodné prostory. Usilujeme o to, aby Ostravská univerzita měla vazbu 
na fakultní nemocnici, což je politicky citlivé téma. Z našeho pohledu ale třetí největší město v ČR 
potřebuje to, co už Praha a Brno považují za naprostou samozřejmost - tedy špičkovou medicínu a 
rovněž zmiňovanou líheň advokacie. 
 
* Zmínil jste i dobu, kdy metropole Moravskoslezského kraje prožívala složitý útlum tradičních průmyslových 
odvětví. Mají ještě vliv na budoucnost města? 
 
 Určitě ano. Město vyrostlo okolo takových firem, jako jsou 180leté Vítkovice, takže si jen těžko dovedu 
představit, že by se odstřihlo od vazby na strojírenství. Roli ale sehrává také hutnictví v podobě 
modernizovaných ocelářských firem, navázaných na zahraniční vlastnické skupiny s významným podílem na 
globálním trhu. Automobilový průmysl a jeho subdodavatelé rovněž sílí, logicky hlavně díky investici Hyundaie v 
nedalekých Nošovicích. A tak by se dalo pokračovat. Šanci mají všechny obory a všichni jejich představitelé, 
kteří nestojí na místě a mají ambice hrát roli přinejmenším na evropských trzích. 
 
* Právě z jiných ekonomik se ale přelévají také rizika a výkyvy, které mohou místní firmy ohrozit. V posledních 
týdnech je to díky událostem na americkém finančním trhu zcela zřetelné… 
 
 Svět je jednou provždy globalizovaný, což se bezesporu projeví například na zdrojích, které by investoři 
chtěli nebo mohli vložit do projektů v Ostravě. Už delší dobu pozorujeme, že developerské skupiny mají 
omezenější přístup ke kapitálu. Jsem ale přesvědčen, že ekonomiky jednotlivých vyspělých zemí jsou dnes 
daleko lépe připraveny na krize, než tomu bylo ve 30. letech minulého století, za doby světové hospodářské 
krize. Rozvoj města se tedy možná zpomalí - z pohledu volných investičních prostředků privátní sféry - ale 
nezastaví. Tuzemské banky, které poskytují služby přímo statutárnímu městu Ostrava, zatím nejsou dramaticky 
rozkolísané. Přece jen prošly očistnými procesy 90. let a jsou mnohdy důsledněji obezřetné než zahraniční 
ústavy. Navíc každá krize, není-li smrtelná, což tato není a nebude, má i pozitiva. Střední Evropa je momentálně 
Amerikou vnímána jako bezpečný přístav pro finance. To by mohlo přinést zakotvení některých rozvojových 
projektů právě u nás. Větší rizika pro rozvoj města proto vidím spíše takříkajíc za humny než ve světě. 
 
* Můžete to, prosím, vysvětlit? 
 
 V první řadě jde o nedostatek elektrické energie v našem kraji. Omezuje nás také stav a nedobrý vývoj 
životního prostředí - tím myslím zejména ovzduší, kde nemůžeme spoléhat na dobrou vůli znečišťovatelů, ale 
musíme buď umět omezit jejich aktivity, nebo je motivovat k přechodu na dokonalejší, k životnímu prostředí 
šetrné technologie. Z pohledu města máme omezené kompetence a možnosti a budeme tedy muset hledat 
společnou vůli s krajem a státem, abychom dokázali tyto věci vyřešit. Věřím, že se nám to podaří, protože by 
byla škoda propást atmosféru, kdy se Ostravě dostává celorepublikové pozornosti a kdy sem míří založit 
pobočky pražské firmy, protože cítí, že když tu nebudou, uteče jim šance na zajímavý byznys. 
 
Foto popis| Petr Kajnar, primátor Ostravy 
Kategorie| 1,Komerční příloha 
 

Ostravská univerzita učí v Českém Těšíně polštinu pro podnikatele 
16.10.2008    Hospodářské noviny    str. 12   Investiční fórum Ostrava 

             

První mimoostravské pracoviště Ostravské univerzity zahájilo před 14 dny činnost v Českém Těšíně. 
Nabízí více než sedm desítek míst zaměřených na studium sociální geografie a regionálního rozvoje a 
slavistiky. 
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Pro příhraniční Český Těšín univerzita připravila zejména tříletý bakalářský studijní obor Polština ve sféře 
podnikání, který má připravovat odborníky schopné komunikovat polsky v různých situacích v podnikatelské 
sféře. Připravenost absolventů na požadavky praxe bude proto rozšířena o znalosti polštiny zejména pro oblast 
podnikání a cestovního ruchu. Vedoucí katedry slavistiky Blažena Rudincová dodává: “Základ studijního oboru 
Polština ve sféře podnikání tvoří předměty standardního lingvistického studia, které jsou základem pro 
jazykovou specializaci studentů, a předměty odborného zaměření na jazykovou sféru v oblasti podnikání a 
cestovního ruchu. Studijní obor tedy propojuje teoretickou složku vzdělávání a aplikované disciplíny.” 
 Do bakalářského oboru Polština ve sféře podnikání v kombinované formě nastoupí celkem třicet tři 
studentů. Do oboru Geografie a regionální rozvoj v kombinované formě nastoupí více než čtyři desítky studentů. 
Ostravská univerzita se podle jejího rektora Jiřího Močkoře snaží vyhovět trendu a jít za potenciálními 
studenty i mimo své domovské krajské město. Pobočka v příhraničním Českém Těšíně je první 
mimoostravskou pobočkou Ostravské univerzity. Zvláštností pracoviště je skladba nově nastupujících studentů, 
a to především jejich různorodost co se týče věku a dosavadních profesních zkušeností. Vedle 
devatenáctiletého maturanta začíná letos v Českém Těšíně studovat padesátiletý strojní inženýr, který si 
rozšiřuje vzdělání, a k nim se přidává i maminka v domácnosti, která po ukončení mateřské dovolené bude 
hledat nové uplatnění. “Tato situace je zcela běžná ve vyspělých státech, kde člověk studuje v podstatě 
celoživotně”, říká rektor Ostravské univerzity Močkoř a dodává, že univerzita se v tomto ohledu snaží být 
maximálně vstřícná k poptávce po vysokoškolském vzdělání. 
Kategorie| 1,Komerční příloha 
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