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Ostravská univerzita Ostrava 
 
29.10.2008 

Centrální park dostane další sochu 
29.10.2008    Týdeník Havířovsko    str. 2   Týden v regionu 

    (bb)         

HAVÍŘOV – Město Havířov získá do svých sbírek jedno umělecké dílo vytvořené na nedávném sochařském 
sympoziu. 
 
IV. ročník Mezinárodního sochařského sympozia – Landek 2008 se konal v areálu Hornického muzea pod 
Landekem Ostravě. 
“Sdružení pro činnost mezinárodních kamenných sympozií nabídlo městu formou daru zhotovenou skulpturu. 
Rada města tento dar v hodnotě 250 tisíc korun přijala. Autorem skulptury je Jan Šnéberger, student pátého 
ročníku Fakulty umění Ostravské univerzity,” uvedla mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková. 
Umělecké dílo bude, stejně jako předchozí díla z minulých ročníků, osazeno v Centrálním parku. “Vybrané místo 
bude vytvářet pomyslnou osu mezi sochami z minulých sympozií,” doplnila Pondělíčková. 
 
 
 
27.10.2008 

NA KOLEJÍCH SE TOČIL FILM 
27.10.2008    Moravskoslezský deník    str. 1   Titulní strana 

    (mch)     akce na: www.msdenik.cz/filmari 

 
Foto popis| VYSOKOŠKOLSKÉ KOLEJE Ostravské univerzity se včera proměnily na filmové studio. Film Bez 
tváře tu totiž natáčelo Televizní studio Ostrava. Psychologický příběh milostného lichoběžníku mezi dvěma 
kamarády, kteří usilují o jedinou ženu, a americké lektorky, která se posléze připlete do osudového soukolí 
soucitné lásky, vášnivé nevěry i kruté pomsty, až do 23. listopadu na různých místech kraje natáčí režisér 
Tomáš Krejčí. Centrum dramatické tvorby připravuje tento film pro vysílání v příštím roce. Diváci v něm uvidí 
například herce Petra Lněničku, Lenku Zahradnickou či Miroslava Vladyku. 
Foto autor| Foto: Deník/Pavel Sonnek 
Region| Severní Morava 
 
 
 
25.10.2008 
 
 

V SOCIOLOGII BODOVALA STUDENTKA Z ÚSTÍ 
                                         25.10.2008    Táborský deník    str. 2   Táborsko 

         

POTŘINÁCTÉ. Výsledky vysokoškolské soutěže s názvem Cena Edvarda Beneše včera vyhlásili zástupci 
sezimoústecké radnice přímo v památníku druhého československého prezidenta. Tradičně se soutěžilo ve 
dvou oblastech – historie 20. století a sociologie, ve které bylo vyhlášeno pouze druhé místo. O to se zasloužila 
obyvatelka Sezimova Ústí Natalie Hantak (vlevo), která studuje univerzitu Johannese Keplera v Linci. Téma její 
práce – aktuální obraz situace českých kvalifikovaných sil na pracovním trhu Horního Rakouska – se porotě 
velice zalíbilo a ocenili ho jako navýsost aktuální a předmětné. První místo v oblasti historie 20. století získal 
Bohumil Neumann za obšírné životopisné dílo o životě historičky Milady Paulové, která jako první žena v naší 
republice získala v roce 1925 právo přednášet na fakultě. Druhé místo vyhrála Olga Kuthanová za práci s 
názvem Nacifikace města Prahy za války. Třetí pozici obdržel Michal Sojčák z Ostravské univerzity, který 
řešil problémy na Ostravsku se státním občanstvím po roce 1918. 
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Foto autor| Foto: David Peltán 
Region| Jižní Čechy 
 
 
 
23.10.2008 

Vznik lékařské fakulty na Ostravské univerzitě 
23.10.2008    ČT 1    str. 8   18:00 Události v regionech - Ostrava 

             

 
Šárka BEDNÁŘOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Deset milionů korun potřebuje Ostravská univerzita na přípravu nové fakulty pro příští rok. Měla by vychovávat 
budoucí lékaře. Pomoc univerzitě už přislíbilo město. Další peníze chce škola získat z fondů Evropské unie. 
 
Dagmar FAMFULÍKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Přípravný tým nakoupil pro novou lékařskou fakultu první část přístrojů a sestavil celý studijní program. Škole se 
už také podařilo domluvit na výuce s většinou pedagogů. Zájem mají dokonce i odborníci z Polska a Slovenska. 
 
Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity 
-------------------- 
Celkový stav by měl být kolem šedesáti asi lidí, kteří by se na té výuce podíleli. Máme zajištěno tak minimálně 
těch šedesát procent lidí. A to v té struktuře docentů a profesorů, což je samozřejmě klíčová záležitost. 
 
Dagmar FAMFULÍKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Příští rok předá Ostravská univerzita akreditační komisi ministerstva školství žádost o schválení nového oboru. 
Tím je všeobecné lékařství. 
 
Jiří MOČKOŘ, rektor Ostravské univerzity 
-------------------- 
To je takový klíčový úkol. Ovšem ten nemůžeme dělat jen na papíře, ten musí být podložen kvalitním 
přístrojovým vybavením, prostorovým vybavením, tím personálními zdroji. 
 
Dagmar FAMFULÍKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Budovu už škola má. Od města totiž dostala opuštěný pavilón bývalé porodnice v Ostravě-Zábřehu. Chce ho 
zrekonstruovat s pomocí peněz Evropské unie. S nákupem dalšího přístrojového vybavení vypomůže Ostravské 
univerzitě město. 
 
Petr KAJNAR, primátor Ostravy /ČSSD/ 
-------------------- 
Rada schválila a potom i zastupitelstvo memorandum o tom, že chceme podporovat vznik lékařské fakulty. A to i 
finančně. Snad nejde ani o prestiž, ale jde o to, že tohle město, tenhle region potřebuje mít jako kdyby 
budoucnost a budoucnost bez lékařské fakulty si nedovedu představit. 
 
Dagmar FAMFULÍKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Vznik lékařské fakulty očekává také ostravská fakultní nemocnice. Ta zajistí výuku klinických oborů. 
 
Svatopluk NĚMEČEK, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava 
-------------------- 
Disponujeme v současnosti čtyři sta padesáti lékaři kliniky na velmi, velmi dobré úrovni. Takže myslím si, že 
minimálně polovina je schopna nějakou část té praktické výuky zajistit. 
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Dagmar FAMFULÍKOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Rektor Ostravské univerzity předpokládá, že lékařská fakulta přijme první studenty v září roku 2010.  
 
 

Hilský opět nadchnul 
23.10.2008    Mladá fronta DNES    str. 5   Kultura - Kraj Moravskoslezský 

    MARKÉTA RADOVÁ         

“Váš potlesk posílám do Stratfordu,” sděloval studentům slavný shakespearolog 
 
Ostrava - Filozofická fakulta Ostravské univerzity včera popáté hostila nejslavnějšího současného 
českého shakespearologa a jediného Čecha, který přeložil kompletní Shakespearovo dílo, Martina 
Hilského. 
 Popáté, ale opět stejně intenzivně, dokázal profesor Univerzity Karlovy, anglista, překladatel, esejista a 
čestný člen Řádu Britského impéria, nadchnout publikum poutavým výkladem díla nejslavnějšího dramatika 
historie. Jaký námět pro vystoupení tentokrát zvolil? Shakespearovy hry historické, s výjimkou Richarda III. 
veřejnosti méně známé. Přednášku pojmenoval Kolotoč anglických králů. 
 “Těch her je celkem deset. Dvě z nich, Král Jan a Jindřich VIII. zůstávají trochu stranou. Zbylých osm 
tvoří dvě tetralogie. Shakespeare vytvořil cosi jako divadelní seriál, jako by objevil tajemství televizního seriálu 
současnosti,” líčil v úvodu Martin Hilský a pak diváky vtáhl do světa her vypovídajících o formování anglické 
státnosti, která se rodila z krve, vražd a boje o moc. 
“Král má dvojí tělo. Přirozené, které stárne, a nesmrtelné, do něhož se převtělí nový panovník. Král je mrtev, ať 
žije král. To je současně pohřeb i inaugurace,” vysvětloval anglista jeden ze základních pilířů koloběhu střídání 
vládců a dynastií, které se odrážejí v Shakespearových historických dramatech. 
 Nejdéle setrval u nejslavnější z historických her, Richarda III. “Je jisté, že portrét krále zde neodráží 
skutečnost. Jaký ale ve skutečnosti byl Richard III.? Byl příkladem tyrana a špatného krále?,” ptal se Hilský a 
představil tři varianty výkladu Richardovy osobnosti. Zatímco černá legenda potvrzuje Richardův negativní 
obraz, bílá tvrdí, že byl dobrý král a že vraždil jen, když musel. “Je tady ale ještě jedna legenda, šedá. Ta 
zločinný Richardův charakter potvrzuje jen z půlky. Myslím, že je pravdě nejblíž,” líčil Hilský a pak se ještě 
zastavil u řady dalších motivů hry Richard III. - prvku mlčení, postavy krále jako herce, režiséra i recenzenta či u 
katarze. “Váš potlesk posílám do Stratfordu,” říkal publiku se skromným úsměvem v závěru. 
 
Foto popis| PEDAGOG. Překladatel a shakespearolog Martin Hilský při přednášce na Ostravské univerzitě. 
Foto autor| FOTO: MAFA - JAROSLAV OŽANA 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severní Morava a Slezsko 
 

Na paralympiádě získala bronz 
23.10.2008    Mladá fronta DNES    str. 1   Kraj Moravskoslezský 

    (les)         

SPORTOVKYNĚ Z luku střílí na vozíku 
 
Ostrava - Jednadvacetiletá Markéta Sidková z Ostravy byla zdravé dítě. Ve třinácti letech jí však náhle 
ochrnuly nohy. “Nevíme proč,” říká dívka upoutaná na invalidní vozík, která poté začala střílet z luku a sklízet 
úspěchy. Na letní paralympiádě v Pekingu si její tým vystřílel bronzovou medaili. Včera ji za reprezentaci města 
ocenil náměstek primátora Lubomír Pospíšil. “K lukostřelbě mě inspiroval Pán prstenů,” popsala své sportovní 
začátky studentka Ostravské univerzity. 
 
Foto autor| FOTO: MAFA - JAROSLAV OŽANA 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severní Morava a Slezsko 
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Na “pajdáku” se slaví kulaté výročí 
23.10.2008    Moravskoslezský deník    str. 3   Ostrava 

    (map)         

Ostrava/ Slavnostní setkání k pětapadesátému výročí vysokoškolského vzdělávání učitelů na severní Moravě a 
ve Slezsku proběhne dnes a zítra v aule Ostravské univerzity na Českobratrské ulici v centru města. Dnes od 
18 hodin se mimo jiné uskuteční slavnostní koncert a vernisáž výtvarných prací studentů. Zítra od 9 hodin se 
bude promítat dokumentární film o vzniku, vývoji a současnosti Pedagogické fakulty Ostravské 
univerzity, která tuto akci pořádá. 
 
Region| Severní Morava 
Publikováno| Moravskoslezský deník; Ostrava; 03 
Publikováno| Havířovský deník; Z okolí regionu; 03 - 3 
Publikováno| Karvinský deník; Z okolí regionu; 03 - 3 
ID| 1ebd7824-b670-48ed-b802-775fdc488c71 
 
 
 
21.10.2008 

Vystoupení vokálního souboru Adash 
21.10.2008    ČRo - Ostrava    str. 10   17:00 Události regionu 

            

 
Ivan SEKANINA, moderátor 
David PACLÍK, moderátor 
moderátor 
-------------------- 
Dnes naposledy vystoupí na Svatováclavském hudebním festivalu vokální soubor Adash. Za doprovodu 
Klezmerové kapely Naches zazpívá od devatenácti hodin v koncertní síni svatého Ducha v Krnově. Soubor 
Adash se pod vedením svého sbormistra, pedagoga Ostravské univerzity Tomáše Novotného věnuje 
výlučně židovské hudbě. Na koncertě tedy uvede tradiční písně v hebrejštině a jidiš, říká Tomáš 
Novotný. 
 
Tomáš NOVOTNÝ, sbormistr, pedagog Ostravské univerzity 
-------------------- 
Právě dnes začíná židovský svátek Simchat Tóra, tedy radost z Tóry, radost ze zákona a k této příležitosti 
budeme dělat dvě písně, vůbec poprvé budeme vlastně dělat píseň, která se nazývá Sisu vesinchu, která zpívá 
při takovém obřadu při tomto svátku. 
 
 
 
  


