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Ostravská univerzita Ostrava

31.12.2007

Frýdeckou nemocnici povede zastupitel Miroslav Přádka
31.12.2007    Listy moravskoslezské    str. 7   Frýdecko - Místecko

    David Stypka        

FRÝDEK-MÍSTEK – Výměna ředitelů ve frýdecké nemocnici je dokonána.
Novým šéfem bude frýdeckomístecký zastupitel  a někdejší  prorektor Ostravské univerzity Miroslav Přádka, 
bývalý ředitel Petr Kacíř se s největší pravděpodobností stane generálním ředitelem Lázní Darkov.

Do  čela  nemocnice  tak  první  den  roku  2008  usedne  osmatřicetiletý  Miroslav Přádka.  Lidovecký  zastupitel, 
někdejší  proděkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity,  prorektor pro vědu, uměleckou činnost a 
zahraniční vztahy a člen ústavu patologické anatomie tamtéž, jednu dobu také patolog, jehož jméno obklopují tituly 
Ing. MUDr. a Ph. D. Rada kraje jej jmenovala do funkce 20. prosince.

Jeho předchůdce Petr Kacíř prozatím stále odmítá odtajnit místo svého dalšího působení, je však veřejným 
tajemstvím, že by se úspěšný manažer měl již v lednu stát generálním ředitelem darkovských Lázní. Své budoucí 
působení v Darkově nepotvrdil  s odkazem na první dny nového roku, kdy by měl jeho budoucí zaměstnavatel 
uspořádat tiskovou konferenci a oznámit na ní jeho jmenování do funkce. Pokud by se neoficiální zprávy potvrdily, 
Kacíř  by v Darkově vystřídal  šéfa frýdecko-místecké ODS a zastupitele Igora Svojáka,  který tu zastává místo 
generálního ředitele teprve půl roku.

Kacíř podle svých vlastních slov zanechává ve frýdecké nemocnici velmi kvalitní a výkonný tým lidí. “Pokud 
bude nový ředitel  plně využívat  lidského potenciálu,  který je ve Frýdku k dispozici,  předpokládám, že může to 
zařízení posouvat dopředu mílovými kroky,” řekl Kacíř. “Jak už jsem předeslal při své rezignaci, jsem ve Frýdku 
kdykoliv ochoten přiložit ruku k dílu a pomoci řediteli s orientací a aklimatizací v novém působišti,” dodal.

Foto popis| Nemocnice ve Frýdku-Místku má nejen zbrusu nový laser na léčbu zeleného zákalu, ale také nového 
ředitele.
Foto autor| Foto: archiv

Halberštátův život s malířskou paletou
31.12.2007    Listy moravskoslezské    str. 9   Kultura

    (alka)        

OSTRAVA– V předvánočním shonu se prosincová výstava tvorby Eduarda Halberštáta trochu ztrácela.

Konala  se  v  galerii  Sokolská  26  a  stručně  rekapitulovala  Halberštátovu  tvorbu.  Byla  významná  také  tím,  že 
připomínala malířovo životní jubileum. Eduard Halberštát se narodil v Ústí nad Orlicí v roce 1937. Po ukončení 
pražské výtvarné akademie studoval v Paříži a stal se zakládajícím členem mezinárodní tvůrčí skupiny Éqiupe des 
Pompiers. Jako docent Ostravské univerzity vede ateliér kresby. Jeho kresby a volná grafika jsou středem zájmu 
mnoha známých galeristů.  Vytváří  i  díla, která estetizují  současnou architekturu a knižní ilustrace. Více než tři 
desetiletí patří Halberštát k výrazným uměleckým osobnostem žijícím v našem regionu.

Halberštátovo dílo se vyvíjí od konce šedesátých let jako organická a plynulá syntéza. Charakteristické je 
tíhnutí k robustní plošné a zjednodušující kresbě a vitální barevnost. Umělce inspirují výtvarné hodnoty všednosti i 
tvorba slavných Francouzů jako Legera nebo Duchampa a snad všechno, co oslovuje člověka jako signál. Není ale 
vyznavačem spontánního výtvarného projevu. Svá díla vytváří promyšleně, s nadhledem a někdy i se skrytou ironií, 
která může být svým způsobem i filozofickým postojem. S hravostí transformuje zážitky ze svého okolí i svůj vnitřní 
svět.  K jeho  svébytným výtvarným symbolům patří  hasičské  auto,  průmyslový  komín,  umělcova  vlastní  hlava 
zobrazená z profilu, ale i plocha se stopami malířského nástroje. Podobným způsobem zaznamenané představy je 
možné nalézt v tvorbě dětí nebo dávných lidových umělců z evropských i mimoevropských enkláv.

Tvůrčí  bilance  v  Sokolské 26 začínala  vzpomínkou na Ústí  nad Orlicí  a  vrcholila  industriálními  motivy 
Vítkovic.  Motiv  průmyslového objektu redukovaný do ploch,  linií  a černobílé  škály  ve vítkovickém triptychu má 
vnitřní pohyb i dramatičnost.
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Halberštátova díla patří k těm, v nichž se nic neopakuje, ani barevnost, ani poetika, ani způsob práce s 
výtvarným materiálem a nástroji.

Foto  popis|  Nový  rok  bez  požárů  a  jiných  živelných  pohrom přeje  čtenářům Listů  moravskoslezských  majitel 
Výtvarného centra Chagall Petr Pavliňák spolu s hasičským družstvem Eduarda Halberštáta.
Foto autor| Foto: Pavel Zuchnický

První výstava v Librexu nabídne fotografie z Izraele, na křest knihy přijede 
Filip Renč

31.12.2007    Moravskoslezský deník    str. 37   KULTURA REGIONU
    (mrš)        

Ostrava/ Také v příštím roce se v Domě knihy Librex na Smetanově náměstí v Moravské Ostravě budou konat 
akce, které obohatí kulturní nabídku ve městě. Například od úterý 8. ledna zde bude k vidění výstava fotografií Šaj 
Ginottové s názvem Na počátku. Vernisáž, kterou v 16 hodin zahájí přední český fotograf Jindřich Štreit, doplní 
vystoupení ostravského pěveckého souboru  Adash. Tento  sbor Ostravské univerzity má ve svém repertoáru 
hebrejské písně, takže vhodně navodí atmosféru k prohlídce fotografií z Izraele.

A protože Dům knihy Librex je hlavně o knihách, nebudou ani v novém roce chybět křty knížek a besedy s 
autory. Hned první lednovou akcí bude ve středu 9. ledna křest knihy autorů Josefa Urbana a Roberta Kazíka - 
Nejhlubší údolí světa. Křest doplní projekce filmu o filmu Na vlastní nebezpečí a beseda s autory. Publikaci pokřtí 
filmový režisér Filip Renč. Začátek akce je v 16 hodin.

Region| Severní Morava

28.12.2007

Ostravská univerzita - další dny otevřených dveří
28.12.2007    finance.cz    str. 0   

    VysokéŠkoly.cz       

Na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě začne den otevřených dveří 11. a 12. 1. 2008 v 9:00 
hodin v aule budovy fakulty na ulici Českobratrská 16 v Ostravě.Zdravotně sociální fakulta uvítá uchazeče v pátek 
11. 1. 2008 od 8:30 do 15 hodin a v sobotu 12. 1. 2008 od 8:30 do 12 hodin v prostorách areálu ZSF v Ostravě-
Zábřehu (bývalá krajská nemocnice) a v budově na F. Šrámka 3 v Ostravě-Mariánských Horách. Proběhne zde 
prezentace celé fakulty, budou představeny všechny studijní obory nabízené pro příští akademický rok, poskytnuty 
obecné informace o studiu, přijímacím řízení a jeho organizaci.Den otevřených dveří na fakultě umění se koná 9. 1. 
2008 od 10:00 do 14:00 hodin. Hudební obory: Sokolská třída 17, Moravská Ostrava; výtvarné obory: Podlahova 3, 
Ostrava  -  Mariánské  Hory.Bližší  informace  naleznete  na  stránkách  jednotlivých  fakult.Materiál  byl  převzat  ze 
zpravodajského a informačního serveru VYSOKESKOLY.CZ.

URL| http://www.finance.cz/zpravy/finance/143028/

Celostátní literární soutěž Šuplík zná vítěze
28.12.2007    Moravskoslezský deník    str. 8   Zpravodajství

    (jp)    Ostravská univerzita Ostrava    

HAVÍŘOVSKO

Havířov/ Slavnostním vyhlášením výsledků byl ukončen 18. ročník celostátní literární soutěže Hledáme talentované 
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autory  aneb  Nepište  do  šuplíku.  Nejcennější  trofeje  v  kategoriích  poezie  a  prózy  obdrželi  Lucie  Hyblerová z 
Ostrožské Nové Vsi a David Černín z Ostravy-Poruby.

Do  Šuplíku  se  mohli  přihlásit  začínající  autoři  od  patnácti  let,  kteří  se  literární  tvorbou  nezabývají 
profesionálně.  Splněna musela být dále podmínka,  že odevzdané práce jsou původní  a dosud nepublikované. 
Próza byla omezena rozsahem pěti až deseti stránek a poeti měli možnost zapojit se do soutěže pěti básněmi.

Porota v čele s básníkem Jakubem Chrobákem ze Slezské  univerzity v Opavě posuzovala díla celkem 
127 autorů, z toho 56 poetů a 71 prozaistů. Předseda poroty spolu s pedagogem Zdeňkem Smolkou z Filozofické 
fakulty Ostravské univerzity hodnotili úroveň soutěže velmi kladně.

Region| Severní Morava
Publikováno| Moravskoslezský deník; Zpravodajství; 08
Publikováno| Opavský a hlučínský deník; Zpravodajství; 08
Publikováno| Frýdecko-místecký a třinecký deník; Zpravodajství; 08
Publikováno| Havířovský deník; Zpravodajství; 08
Publikováno| Karvinský deník; Zpravodajství; 08
Publikováno| Novojičínský deník; Zpravodajství; 08
Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; Zpravodajství; 08
ID| 0cbc49b9-718d-43f0-bd74-4ea25481c33a
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