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Ostravská univerzita Ostrava 
 
 
 
23.12.2008 

Anketa: Ježíšek drtivě porazil Santu Clause 
23.12.2008    Moravskoslezský deník    str. 1   Titulní strana 

    MARTIN PLEVA         

Nejkurióznější dárek? Kapr, nebo řízek? Stromek živý, nebo umělý? Na tyto a další otázky odpovídaly ve 
vánoční anketě Deníku mnohé známé osobnosti tohoto regionu. 
 
Ostrava/ Ježíšek drtivě porazil Santu Clause. Většině známých osobností Ostravska nadělí dárky pod živý 
stromeček. Ještě předtím ale jejich rodiny usednou ke štědrovečerní večeři. Co budou jíst? Spíše hrachovou 
než rybí polévku. Někteří pak kapra, jiní řízek. Nemálo z nich však nepohrdne obojím. 
 Třeba tak by se dal shrnout výsledek vánoční ankety Deníku, ve které na zcela nezáludné otázky 
odpovídaly osobnosti regionu působící v nejrůznějších odvětvích. 
 Politici, sportovci, lidé spjatí s kulturou, šéfové velkých podniků i ostravské zoo nebo muzea. Ti a mnozí 
další ve svých odpovědích přiblížili, jak vypadají jejich Vánoce či jaké nejkurióznější dárky kdy našli pod 
stromečkem. 
 Hudebník a moderátor Petr Šiška například dostal na Kanárských ostrovech MP3 přehrávač, a to 
kupodivu v akváriu, a ještě k tomu od delfína. Ostravský primátor Petr Kajnar zase nikdy nezapomene na to, 
když jako šestileté dítě dostal od svých rodičů hodinky značky Prim, po kterých tehdy strašně toužil. 
 To nový hejtman Jaroslav Palas si kdysi hrozně přál tříbarevnou propisku. “Dostal jsem spoustu dárků, 
včetně nových lyží, ale propiska mezi nimi chyběla. Bylo mi to hrozně líto, a když rodiče zjistili, co se děje, rychle 
běželi a z jednoho šuplíku propisku vytáhli a darovali mi ji dodatečně,” popsal okamžik z dětství hejtman. 
 Hned několika osloveným osobnostem se s nezapomenutelným dárkem pojí živé zvíře. Děkanka 
Filozofické fakulty Ostravské univerzity Eva Mrhačová dostala pejska, kterého nazvala Tigris. Ředitelku 
muzea Jiřinu Kábrtovou překvapila andulka, která se tak lekla vánočního zvonečku, až začala křičet a prozradila 
se. 
 “Největší legrace je, když do rodiny přibudou na Vánoce zvířátka. Tak k nám v průběhu let přišli pejsci, 
kočka, myška, pták, zakrslí králíci i křečík,” vyjmenovala zvířecí členy domácnosti Liana Janáčková, senátorka a 
starostka obvodu Mariánské Hory a Hulváky. 
 Ta své odpovědi na některé otázky navíc obohatila o vlastní recepty. Podle nich si tak můžete připravit 
bramborový salát nebo rybí polévku. Vánoce bez kapra a bramborového salátu si neumí představit ani fotbalista 
Václav Svěrkoš, polévku však upřednostňuje hrachovou. Útočník vítkovických hokejistů Viktor Ujčík má raději 
řízky, na Vánoce si však doma jako kompromis dělají lososa. 
 “Kapra nejím ani v polévce. Jedl jsem ji jedinkrát v životě, když jsem poprvé přišel na návštěvu k 
budoucí manželce. Snědl jsem to, ale bylo to násilí,” odpověděl Ujčík na jednu z anketních otázek. 
více uvnitř 
 
Foto popis| ZÍTRA JE ŠTĚDRÝ DEN! “Tiše a ochotně purpura na plotně voní, stále voní, nikdo si nevšímá, jak 
život mění se v dým. Snad jenom v podkroví básníci bláhoví pro ni slzy roní, hrany jí odzvoní rampouchem 
křišťálovým. Slunce se vynoří, hned však se k pohoří skloní, a pak se dostaví dlouhá a pokojná noc. Tiše a 
ochotně purpura na plotně voní, stále voní, po ní k nám vklouzlo to tajemné kouzlo Vánoc.” (česká lidová) S 
přáním pohodově prožitých svátků vánočních se připojuje i redakce Moravskoslezského deníku 
Foto autor| Ilustrační foto: Deník/Miroslav Kucej 
Region| Severní Morava 
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Eva Mrhačová, děkanka Filozofické fakulty Ostravské univerzity: 
 
1 - Nový pejsek Tigris - nejen podle řeky, ale i podle Pavla Tigrida, prvního hosta naší nově zřízené filozofické 
fakulty, kterého jsem si velice vážila. 
2 - Když rodiče koupili sestře obrovskou bonboniéru, schovali ji ve skříni a já jsem ji jako desetileté dítě celou do 
Vánoc snědla, a pod stromečkem pak byla rozbalena prázdná krabice. Co následovalo, si dovedete představit. 
3 - Jedině drůbeží řízek, protože u nás nikdo zabíjet neumí. 
4 - Jedině hrachová s osmaženou houskou. 
5 - Kvůli vůni jedině živý - krásný, vysoký, s ozdobami do zlata a červena.  
6 - Klause nemusím - čili jedině Ježíšek ve všech podobách. 
Petr Čolas, ředitel ostravské zoo:  
1 - Asi to bude toulavá kočka, či spíše odrostlé kotě, které jsem v předstihu několika dní dostal pod letošní 
stromeček. 
2 - Přicvaknuté prstíky tehdy poměrně hodně malého synka, když si chtěl vyzkoušet bezpečnostní vázání na 
své nové lyže. Naštěstí zlomený nakonec nebyl ani jeden. 
3 - Řízek, kapr má přece jen moc kostí. 
4 - Hrachová, rybí fakt nemusím. 
5 - Až donedávna samozřejmě živý, od doby, co mám dospělé děti, tak z ryze praktických důvodů raději umělý, 
ale opravdu je to jen pidistromeček.  
6 - Jsem konzervativní a taky bych asi radši zůstal u Ježíška, i když Svatý Klaus ani děda Mráz mi taky nijak 
nevadí... A navíc aspoň vím, jak vypadají.  
Zdeněk Nytra, šéf moravskoslezských hasičů: 
1 - Asi ten, který jsem kdysi dostal, a zároveň i dal - rodinný dům. 
2 - Žádná jedna konkrétní, žádný hořící stromek či kost v krku. Vždy ale příjemně prožitá sváteční chvíle. 
3 - Určitě kapr, a to nejlépe přímo odebraný z pánve. Studený sice taky není k zahození, ale ten první kousek 
nic nenahradí. 
4 - Sice mám ryby rád, ale to neplatí pro rybí polévku.Takže jednoznačně hrachová. 
5 - Mám za sebou období obou, ale v posledních letech má jednoznačně přednost ten živý. 
6 - Jednoznačně Ježíšek. 
Petr Šiška, hudebník a moderátor:  
1 - Nejkurióznější dáreček, který jsem dostal, byla cesta na Kanárské ostrovy. Tam jsem měl možnost zaplavat 
si společně s delfíny v jednom mořském akváriu. A jeden z delfínů měl přímo pod ploutví umístěný dárek, což 
byla “empétrojka” s nahrávkami kapel od šedesátých do devadesátých let minulého století. 
2 - Vánoce, které jsem strávil u vojenské posádky v Klatovech u motostřelců. Vánoce to byly na jedné straně 
smutné, neboť byly bez příbuzných a známých. Ale tehdy v roce 1989 se mi podařilo nějakým záhadným 
způsobem dostat do tamního městského kasina mou tehdejší přítelkyni, takže jsem si v noci vše vynahradil. 
3 - Nejraději mám kapra s řízkem, tahleta vražedná kombinace s bramborovým salátem mi vyhovuje absolutně 
každý rok. Nemohu se dočkat dárků, takže u štědrovečerní večeře dávám přednost řízku a kapra si dávám 
později, až poté, co jsou rozbaleny dárky, tak k nějaké pohádce, a mám ho nejraději na druhý den na snídani s 
bramborovým salátem. 
4 - Zcela určitě hrachová, k rybí polévce mám určitý odpor, nevím. Zdali je to tím, že nemám zabíjení ryb rád a 
představa krvavých odpadků rybích hlav, jiker a vnitřností mi nedělá moc dobře. 
5 –Mám rád přírodu, takže spíše smrček nebo borovici. 
6 - Zcela určitě Ježíšek. 
Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava:  
1 - Nemohu si vzpomenout, každoročně dostávám spíše praktické dárky. 
2 - Porod štěňat - máme fenku trpasličího pudla. 
3 - Kuřecí řízky a filety. 
4 - Tradiční hrachová polévka. 
5 - V posledních letech stromek umělý, živý stromeček strojíme na zahradě. 
6 - Samozřejmě Ježíšek. 
Klaus-Dieter Beck, generální ředitel a předseda představenstva OKD: 
1 - Jednou jsem se zmínil, že by se mi hodila kravata. Mí blízcí to vzali vážně, možná se nestihli dohodnout, a já 
jsem dostal od všech příbuzných na Vánoce kravatu. 
2 - První Vánoce se sněhem. 
3 - Husa, ta u nás nesmí chybět. 
4 - Rybí. 
5 - Rozhodně živý, jeho vůně dodává Vánocům tu pravou atmosféru pohody. 
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6 - U nás v Německu roznáší dárky Weihnachtsmann (Vánoční muž). 
 
Foto popis| 
Region| Severní Morava 
 

Čadová vystavuje díla v opavském Librexu 
23.12.2008    Týdeník Opavský a Hlučínský Region    str. 6   Kultura 

    MILAN FREIBERG         

OPAVA - Ještě do konce roku je k vidění výstava Zuzany Čadové v Galerii Librex v Opavě na Ostrožné ulici. 
Návštěvníci se na výstavě mohou seznámit s kresbami, reliéfy a užitou keramikou autorky, která zároveň 
vyučuje na Základní umělecké škole v Ostravě-Muglinově. 
 
Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Opavě, poté absolvovala obor řezbářství a restaurování 
dřeva na Vyšší odborné škole v Praze a v letech 2001 až 2006 studovala v ateliéru sochařství Maria Kotrby 
na katedře výtvarné tvorby Fakulty umění Ostravské univerzity. “Má tvorba vychází především z figury a 
všedních zážitků. Prostřednictvím kreseb a reliéfů ilustruji každodenní situace, které mnohdy mizí beze stop,” 
uvádí Zuzana Čadová. Jsou to podle ní jakési metafory všedních obrazů, mnohdy převyprávěné více či méně 
ironicky. Zuzana Čadová se účastnila také kolektivní výstavy s názvem Doma, ale venku, která se uskutečnila v 
roce 2006 v opavském Domě umění a po roce také v Galerii Albertovec. Jak její umění vnímá ředitel obou 
galerií Martin Klimeš? “Zuzana nezapře studium u Maria Kotrby. Ve své tvorbě spojuje řemeslnou zručnost s 
vtipem, nadhledem a ironií,” uvedl Klimeš. Podle jeho slov jsou Zuzaniny kresby a sochy poutavé a hravé. “Patří 
do linie tvůrců jako je například Kurt Gebauer a Martin Velíšek,” dodal Martin Klimeš. Jen je podle něj škoda, že 
Zuzana Čadová už nepůsobí na Opavsku a odstěhovala se odtud. Z několika realizací Zuzany Čadové zmiňme 
například fontánu ve Staříči nebo Památník Vladislava Vančury v Háji ve Slezsku. V současné době autorka 
vystavuje také ve frýdecko-místecké Galerii Pod Svícnem a v Galerii Sýpky ve Valašském Meziříčí. Opavská 
výstava v Galerii Librex je otevřena do 31. prosince. 
 
Foto popis| Výstava se koná v galerii knihkupectví Librex na Ostrožné ulici. 
Foto autor| foto: REGION – MILAN FREIBERG 
 

Stipendia byla udělena 
23.12.2008    Týdeník Opavský a Hlučínský Region    str. 2   Týden v regionu 

    JITKA HRUŠKOVÁ        

OPAVA - Statutární město Opava splní slib a poskytne vynikajícím posluchačům vysokých škol stipendium ve 
výši třicet tisíc korun. Přiznání této částky zastupitelé posvětili na posledním jednání. 
 
Podmínkou k udělení bylo mimo jiné i uchazečovo trvalé bydliště v Opavě. “Stipendium je přiznáno jako přínos 
ke zlepšování kvality vzdělanostní a kvalifikační struktury obyvatel města,” přibližuje smysl ocenění vedoucí 
školského odboru Jaroslava Gebauerová. Žadateli mohli být studenti bakalářského, magisterského nebo 
doktorského studijního programu v prezenční formě studia se studijním průměrem do 1,2 za poskytovaný 
akademický rok. O přidělení stipendia požádalo celkem čtyřicet vysokoškoláků a komise doporučila jedenáct 
uchazečů se studijním průměrem 1,00. Pět je z bakalářského a šest z magisterského studia. Čtyři navštěvují 
Univerzitu Karlovu a Vysokou školu ekonomickou v Praze a tři jsou posluchači Ostravské univerzity a 
Vysoké školy báňské v Ostravě. Po jednom stipendistovi jsou studenti z Univerzity Palackého v Olomouci, z 
Univerzity v Hradci Králové, z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně a ze Slezské univerzity v Opavě. Z 
opavské univerzity na stipendium dosáhla posluchačka bakalářského oboru kulturní dramaturgie Alice 
Koudelková. 
 
 
 
22.12.2008 
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ČD - Telematika se stala partnerem workshopu SMAP 2008 
22.12.2008    webreporter.cz    str. 0   High-Tech 

    Ivo Krobot         

http://www.webreporter.cz/news/services/14186 
 
PRAHA (WR) - Poprvé se v České republice uskutečnil mezinárodní workshop SMAP 2008 (Semantic Media 
Adaptation and Personalization). Po Athénách a Londýně se hostitelským městem workshopu stala Praha. Třetí 
ročník SMAP proběhl letos ve dnech 15. a 16. prosince v pražském hotelu Olympik. Workshop 
organizovala Slovenská technická univerzita v Bratislavě spolu s Ostravskou univerzitou v Ostravě. 
 
Akce se zúčastnila téměř stovka vědců, výzkumných pracovníků a odborníků z praxe z celého světa a zhruba 
třicet vybraných studentů českých vysokých škol. Konference byla rozdělena do čtyř odborných sekcí, kterým 
předsedali zástupci univerzit z Řecka, Slovenska a Hong Kongu. SMAP 2008 se zaměřil na management 
znalostí, content management, personalizovaný a adaptivní e-learning, sémantický web nebo Semantic Context 
Modelling and Extraction. Workshop si kladl za cíl dát dohromady vědce a zkušené praktiky z oboru, aby mohli 
diskutovat o současném stavu, posledním vývoji a o možných budoucích směrech vývoje oboru. 
 
ČD - Telematika patří mezi poskytovatele ICT služeb, a proto se také aktivně podílí na aktivitách, které umožňují 
setkávání a výměnu názorů ICT odborníků. V rámci své účasti se společnost v krátké prezentaci představila 
jako poskytovatel telekomunikačních, telematických a ICT řešení a služeb. Součástí prezentace byla i kompletní 
nabídka datových a hlasových služeb s vysokou spolehlivostí a garantovanou kvalitou (SLA). "Mezinárodní 
seminář je pro nás významnou příležitostí, jak podpořit vědce a mladé studenty z našeho oboru a zároveň se 
prezentovat mezi vědeckou komunitou," říká Martina Koutníková, ředitelka úseku Marketing a Business 
Development. 
 
 
URL| http://www.webreporter.cz/news/services/14186 
 
 
19.12.2008 

Mladí výtvarníci vystavují v Ostravě 
19.12.2008    ČT 2    str. 5   07:00 Zprávy - Ostrava 

           

 
Richard PISKALA, redaktor 
-------------------- 
Grafiky, malby, sochy a tapiserie si můžete prohlédnout v Galerii Gaudeamus Domu kultury města 
Ostravy. Právě tam jsou totiž soustředěny diplomové práce studentů Katedry výtvarné výchovy 
Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Expozice by mohla zaujmout nejenom tradiční zájemce o 
výtvarné umění, ale třeba i žáky základních škol, kde budou vystavující studenti už zanedlouho učit. 
 
 
 
18.12.2008 

Cesta do pravěku 
18.12.2008    Ekonom    str. 16   Lidé 

    Jiří Pšenička         

ŽIVOT BEZ MOBILU ČI POČÍTAČE 
 
Také v Česku stále ještě existují lidé, i veřejně činní, kteří dokážou žít bez moderních technologií. 
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Bývalý vicepremiér Jan Kalvoda (55) patří k oné nepatrné části populace, která se dokázala ubránit 
technologickému »pokroku« a nepoužívá mobilní telefon. V jeho případě to bylo tak, že bezdrátový aparát svého 
času vlastnil, ale už před lety se rozhodl jej nadobro odložit. 
Jen v krajní nouzi »Zjistil jsem především, že sklon obecenstva k soustavnému telefonování i zasílání SMS – 
vždy v naléhavé věci, jež ale zpravidla naléhavou není – mne prostě ruší v práci. Též jsem pocítil určité 
zadostiučinění z dočasného zmatení legálních “odposlouchávačů”, v naší zemi tak četných, to ale nebyl důvod 
zásadní,« vysvětluje Kalvoda, jak k rozhodnutí mentálně dospěl. 
 Bývalý dlouholetý člen Klausova kabinetu a předseda ODA se přiznává, že pohled na osoby hlasitě 
telefonující na veřejných prostranstvích je mu protivný. »S nepřítomným pohledem vás nutí sdílet své intimní 
hovory. Jde tedy i o důvod kulturní, který by zasloužil rozvést, ale ušetřím vás své nesnášenlivosti,« odmítá 
Kalvoda své antipatie rozvíjet. 
 I mnozí jiní by se možná velmi rádi vrátili do imobilního pravěku, ale cesta zpět se zdá být neschůdná. 
Jan Kalvoda, dnes působící jako advokát, ale tvrdí, že »comeback« lze uskutečnit vždy. 
 »Bez mobilu je možné žít i pracovat, jen je třeba si věci lépe organizovat a pamatovat. Kromě toho moje 
asistentka mne kdykoli spojí pevnou linkou v kanceláři, počítače jsem se také nezřekl, tedy ani e-mailu či 
skypu,« sumarizuje. Připouští také, že v odmítání mobilu není fundamentalista. 
»Stává se, že si od někoho občas k urgentnímu hovoru mobil vypůjčím, to je ale jediný ústupek z principu,« 
doplňuje. 
Revoluce a kontrarevoluce Nomofobie. Úplně nový pojem, definující civilizační stresor, který postupně 
zachvacuje lidstvo (z anglického nomophobia – zkráceně z »no mobile phobia«). Miliony lidí trpí strachem, že 
ztratí spojení se svou rodinou, s přáteli, spolupracovníky či s obchodními partnery. Odborníci odhadují, že 
nomofobií může trpět až 53 procent uživatelů mobilních telefonů. Z nedávno publikovaných britských průzkumů 
vyplývá, že 58 procent mužů a 43 procent žen cítí stres a úzkost, pokud se jim vybije baterie či dojde kredit, 
ztratí telefon či se dostanou mimo dosah své sítě. 
 O to více musí překvapovat, že v době, kdy v Česku je už o třetinu více aktivních mobilních čísel, než je 
obyvatel, existují lidé, i veřejně činní, kteří oné malé komunikační krabičce dokážou úspěšně vzdorovat. 
Většinou ale už jde o padesátníky a šedesátníky, kteří odmítli »jít s dobou«. 
 Jedním z dalších příkladů je známý levicový sociolog, ekolog a publicista Jan Keller (53), 
působící nyní na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. 
 »Snažím se žít v rámci možností uprostřed toxicky zamořené Ostravy aspoň trochu zdravě. Proto 
nekouřím, nejezdím autem a nevlastním mobil. Mobil zbytečně zvyšuje stres. Lidé vám ustavičně volají v 
naprosté většině jen kvůli zbytečnostem. Kdyby měli napsat dopis, nikdy by se k tomu neodhodlali. Za pět minut 
zapomenou, proč vás ještě před chvílí tak urgentně potřebovali. Za ty roky, co se u nás mobil používá, jsem 
jakožto jeho “nevlastník” ještě nic důležitého neprošvihnul,« je přesvědčen profesor Keller. Permanentní 
pohotovost Podle Kellera jsou lidé s mobilem podvědomě pořád připraveni na to, že jim někdo zavolá. I když 
mají přístroj vypnutý, pořád mají vlastně pohotovost. »Já nestojím o to, mít permanentní pohotovost. Mnohem 
raději jsem momentálně nedosažitelný,« vidí výhody své pozice. 
 »V Ostravě nějací mladí nabízeli přímo na náměstí mobil nějaké nejnovější značky procházejícím lidem 
úplně zdarma. Odhodlal jsem se ke kompromisu a řekl jsem jim, že pokud mi k tomu dají pětistovku, jsem 
ochoten si od nich mobil zdarma vzít. Na upřímně nabízený byznys nepřistoupili,« testoval sociolog nezištnost 
obchodní nabídky. 
Extrémně rychlý Babiš Aby se dnes člověk odhodlal mobil zavrhnout, musí být silnou osobností odolnou vůči 
všem vnějším tlakům. 
 K takovým lidem, samorostům a solitérům, nepochybně patří i bývalý český premiér Miloš Zeman (64). 
Je znám tím, že nepoužívá nejen mobil, ale ani počítač. I své knihy, volební program Občanského fóra a text 
opoziční smlouvy psal na stařičkém mechanickém psacím stroji. 
 »Na chalupě na Vysočině, kde přebývá, má pevnou linku. Když mu chceme poslat e-mail, řešíme to 
přes různé známé,« osvětluje Zemanův blízký spolupracovník Miroslav Šlouf, jak se s expremiérem spojuje. 
 S počítačem nepracuje ani Andrej Babiš (54), majitel obřího holdingu Agrofert, monaopak bily však má 
po ruce hned tři. Jak ale dodává, používá je víceméně jen k esemeskování, dlouhé hovory považuje za ztrátu 
času. 
 »Toto jsou mé čtyři pracovní nástroje, jsem s nimi extrémně rychlý,« pyšně ukazuje Babiš velký stolní 
kalendář a na něm ležící trio mobilních přístrojů. 
 Že je dnes s tímto vybavením někdo schopen uřídit uskupení čítající už 250 firem, se zdá být téměř 
neuvěřitelné. »Než moje sekretářka ráno otevře počítač, trvá jí to patnáct minut, já jsem připraven okamžitě,« 
hodnotí byznysmen rychlost techniky. 
 E-maily mu vyřizuje asistentka, doma zase jeho paní. Babiš není typem člověka, který by počítač 
nepoužíval ze zásady. »Cítím to jako hendikep, nemám ale vztah k technice. Vyplynulo to i z psychotestů, které 
jsme jednou v Agrofertu absolvovali. Beru to tak, že pracovat s počítačem bych se ještě někdy chtěl naučit. Ale 
až budu mít trochu více času...« odkládá počítačové školení na klidnější dobu. 
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 Za ztrátu času bere i telefonování. »Telefonní hovory můj život zkracují, esemesky zrychlují. Já to dělám 
tak, že v pracovní dny, kdy mám různá jednání, mobil většinou odkládám. Beru jej k ruce hlavně o víkendech či 
o dovolené, kdy hodně esemeskuji. V té době totiž nejvíce přemýšlím o firmě, pořád mě něco napadá, a tak 
posílám na všechny strany desítky zpráv, někdy třeba i ve čtyři hodiny ráno,« uvádí Babiš. 
 Připouští, že jeho podřízení z toho radost nemají, ale okamžitou reakci naštěstí nevyžaduje. Až nastane 
potřeba Počítač nepoužívá ani Jan Mičánek (58), majitel holdingu Less z Bohdanče u Kutné Hory, podnikající v 
oblasti těžby a zpracování dřeva. V kanceláři má jen dokonalou dřevěnou maketu PC a také krásný dřevěný 
notebook. 
 Skutečný počítač prý nemá proto, že u něj »tato potřeba dosud nenastala«. Když jednou nastane, 
nepovažoval by za problém technologický skluz rychle dohnat. »Potřeba řídit auto u mě nastala až někdy ve 
čtyřiceti letech,« uvádí lesní podnikatel jiný příklad ze svého života. 
 A jak řídí svou firmu, respektive své zaměstnance? »No, přece tak, že s lidmi mluvím. Jak to děláte 
vy?« odpovídá protiotázkou. S ironickým nádechem dodává, že svým podřízeným pracovat s počítači 
nezakazuje, tudíž firma žádnou konkurenční nevýhodou nestrádá. 
 Neotřelý přístup v oblasti komunikační techniky volí plzeňský podnikatel Josef Velíšek (58), jehož jméno 
bylo a je vlastnicky spjato s celou řadou převážně západočeských firem: Drůbežářským závodem Klatovy, 
Léčebnými lázněmi Konstantinovy Lázně, Klatovským rybářstvím, textilními firmami Perla, Hedva, Velveta, 
Kovohutěmi Rokycany, mosteckým Keramostem... 
 Podle některých obchodních partnerů Velíšek mobil vůbec nemá, podle jiných jej sice vlastní, ale buď jej 
u sebe nenosí, nebo hovory zásadně nepřijímá. Zkontaktovat se s ním považují všichni oslovení za téměř 
neřešitelný problém (ani týdeníku Ekonom se to nezdařilo). 
 »Když už si s ním přes prostředníky nějakou schůzku domluvíte, po pěti minutách se debata stejně stočí 
k myslivosti, k jeho psům a k aktuálním stavům zvěře v českých lesích,« říká na adresu vášnivého nimroda 
Velíška jeden z jihočeských podnikatelů. * 
 
TECHNIČTÍ 
KONTRAREVOLUCIONÁŘI 
Andrej Babiš 
majitel holdingu Agrofert 
Jan Kalvoda 
bývalý vicepremiér, dnes advokát 
Jan Keller 
sociolog, ekolog a publicista 
Jan Mičánek 
majitel holdingu Less 
Josef Velíšek 
plzeňský podnikatel 
Miloš Zeman 
bývalý český premiér 
 
 
Foto popis| 53 procent uživatelů mobilních telefonů může trpět nomofobií. 
Foto popis| Jan Mičánek se svým dřevěným notebookem. Vlastní i dřevěnou maketu PC. 
Foto autor| Foto: Jakub Hněvkovský 
 
Foto popis| Andrej Babiš telefonování nemá rád, o to více posílá SMS zprávy. Počítač nepoužívá. Foto: 
Stanislav Krupař 
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Drahomíra RAČÁKOVÁ, moderátorka 
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-------------------- 
Jedenáct sochařů najednou se rozhodlo vystavovat v galerii Sýpka ve Valašském Meziříčí. Vymyslel to jeden z 
nich Marius Kotrba. Odmítl samostatnou výstavu a chtěl se porovnat s deseti absolventy svého oboru na 
Fakultě umění v Ostravě. Výsledek? Inspirativní přehlídka nastupující sochařské generace. 
 
osoba 
-------------------- 
Nejjednodušší a nejrozšířenější regenerační procedura je sprcha. Bydlíte v panelovém domě, který neprošel 
regenerací? Raz, dva, tři. 
 
Marta PILAŘOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Název výstavy Regenerace vyvolává u zúčastněných i návštěvníků silný proud volných asociací. Ale o název 
ani tak nejde, hlavní je, kdo se tady sešel. Dostál, Mikesková, Neničková, Maňáková, Dostálová, Čadová, 
Votrubová, Nahorňák, Fojtíková, Buček, Koléšek a Kotrba, jehož ateliérem všichni prošli. 
 
Marlus KOTRBA, sochař 
-------------------- 
Toto je takový experiment, kdo z těch lidí vydržel a ještě něco dělá. 
 
Marta PILAŘOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Vyšli všichni z jedné školy, i když žádnou školu ve smyslu stylu nejsou. Pořád prý ale mají něco společného. 
Zájem o figuru. 
 
Hana VORLOVÁ, Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě 
-------------------- 
Každý se vlastně na své cestě dostal někam jinam a každý vlastně k té figuře přistupuje jiným odlišným 
způsobem a vlastně jsou to také metamorfózy figury. 
 
Marlus KOTRBA, sochař 
-------------------- 
Tato výstava je barvitá i obsahově, i formálně i materiálově. Myslím, že je na co se dívat a že je tady něco cítit. 
A to je asi to zásadní, co nás vlastně spojuje. 
 
Marta PILAŘOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Šance vidět jedenáct sochařů v galerii Sýpka ve Valašském Meziříčí potrvá až do prvního února následujícího 
roku. Marta Pilařová, Česká televize. 
 
Drahomíra RAČÁKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Ode mne je to vše, světem sportu vás tentokrát provede Petr Hrčka. 
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