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Ostravská univerzita Ostrava 
 
 
 
29.7.2008 

Přehlídka grafiky v Chagallu 
29.7.2008    Týdeník Havířovsko    str. 4   Kultura 

    (bud)         

KARVINÁ - Vernisáž Přehlídky české grafiky se uskuteční ve čtvrtek 7. srpna v 17 hodin. Výstava pak potrvá do 
3. září. 
 
“Na naší přehlídce se objeví i počítačová grafika. Tu vyučuje na Fakultě umění Ostravské univerzity uznávaný 
odborník a vedoucí mnoha workshopů profesor E. Ovčáček, vedoucí katedry grafiky a kresby. Přednost ale na 
výstavě dostanou klasické techniky a jejich tvůrci. Nezapomeneme na členy SČUG Hollar. Připomeňme si 
některá jména, jako K. Beneš, D. Benešová, T. Bím, F. Hodonský, T. Hřivnáč, J. Chudomel, B. Jirků, J. Mžyk, A. 
Lamr, E. Ovčáček, J. Pešicová, K. Tondl, B. Wageová, K. Ženatá a další,” informovali organizátoři. 
 
 
 
24.7.2008 

Stálá expozice věnovaná ostravskému proudu 
24.7.2008    ČT 1    str. 10   18:00 Události v regionech - Ostrava 

             

 
Martin MUSIAL, moderátor 
-------------------- 
Výtvarný proud, který nemá obdoby v žádném dalším evropském průmyslovém městě, zachycoval zvláštní 
atmosféru a energii industriálního Ostravska a v národní kulturní památce Dole Michal v Michálkovicích je mu 
konečně věnována stálá expozice. Návštěvník může zjistit, že práce a průmysl zdaleka nebyly jen námětem 
politicky diktovaného socialistického realismu. 
 
Marta PILAŘOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Valentin Drškovic, Vilém Wünsche, Vladimír Kristin, to jsou jen někteří z těch, které ve dvacátých a třicátých 
letech minulého století zcela pohltila atmosféra tepajícího průmyslového centra protkaného lanovkami na uhlí 
nebo zvláštní realita ušmudlaných chudáků žijících na haldách a v hornických koloniích. 
 
Petr HOLÝ, autor expozice, vedoucí oddělení dějin umění, FF Ostravské univerzity 
-------------------- 
Není tu tolik experimentálně-avantgardního umění, to proto, že umění zde cítilo bolestnou potřebu vyjádřit tu 
jedinečnou a neopakovatelnou mentální situaci tohoto města, tohoto kraje, která rovněž je neopakovatelná. 
 
Marta PILAŘOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Po únoru 48 drsnou výpověď nahradily budovatelské agitky, ale s uvolněním poměrů se ostravský proud objevil 
znovu a příklady jsou i v expozici. 
 
Petr HOLÝ, autor expozice, vedoucí oddělení dějin umění, FF Ostravské univerzity 
-------------------- 
Zejména tedy Schindlerovy, Schindlerovy třídičky uhlí, které mají skutečně špičkovou úroveň, řekl bych, 
evropské kvality. 
 

 



 

Marta PILAŘOVÁ, redaktorka 
-------------------- 
Zájemci o výtvarné umění nebo i ti, kdo by si chtěli připomenout zvláštní charakter minulé Ostravy, který už je 
dnes pasé, mohou stálou expozici vidět v rámci prohlídky národní kulturní památky v Ostravě-Michálkovicích. A 
navíc to prostředí. Kde jinde než na Dole Michal v Michálkovicích, kde to vypadá jako před sto lety, by do sebe 
člověk měl nasávat koncentrát umění věnovaného průmyslu. Marta Pilařová, Česká televize, Ostrava. 
 

Připadám si jako na dovolené, říká sochař 
24.7.2008    Prostějovský deník    str. 3   Prostějovsko 

    DANA HRUBÁ         

Robert Buček z Uherského Hradiště je jediným tuzemským účastníkem sympozia 
 
Prostějov/ Ve Smetanových sadech mohou lidé v těchto dnech sledovat při práci pět umělců, kteří přijeli do 
Prostějova na mezinárodní sochařské sympozium Hany Wichterlové. Dva týdny usilovné práce zakončí 
vernisáží výstavy svých děl v sobotu 2. srpna. Jediným tuzemským tvůrcem je osmadvacetiletý Robert Buček, 
původem z Uherského Hradiště. 
 “Připadám si tady jako na dovolené, jsou tu výborní lidé. Jsme stejná krevní skupina, hned první večer 
jsme se skamarádili. Každý jsme z jiné země, máme jiné zvyky a kulturu, ale přesto jsme našli společný jazyk,” 
sdělil své dojmy mladý sochař. Nasednout na vlak nebo letadlo a vydat se s nářadím do vzdálené země 
opracovávat dřevo vyžaduje podle něj značné nadšení. 
 Na internetu si povšiml výzvy pro autory a zaujalo ho především jméno Hany Wichterlové, významné 
osobnosti českého sochařství. Sympozium má prý budoucnost v tom, že se neustále zlepšuje a získává prestiž. 
 “Organizátoři jsou skvělí a lidé okolo jsou nadšení pro věc,” popsal své pocity z prvních dnů sympozia 
Robert Buček, který učí jako odborný asistent na katedře sochařství Ostravské univerzity. “Do Uherského 
Hradiště jezdím na víkendy, mám tam svůj ateliér,” poznamenal. 
 Z materiálů nejčastěji používá dřevo, keramiku a kámen. A jak se mu daří v prostějovském parku 
zpracovávat silný kmen jasanu? “Dělám s ním poprvé, měl jsem z toho obavu. Je to tvrdší dřevo, ale k mému 
překvapení to jde dobře. Má pěknou barvu,” pochválil materiál Buček. 
 Pod jeho rukama se kmen zvolna mění v sochu s pracovním názvem Prostor podle jednoho z malých 
modelů, kterých má celou sérii. “Tak velkou dřevěnou sochu vytvářím potřetí. Reakce kolemjdoucích lidí jsou 
pozitivní, zastaví se a poptají, co dělám,” dodal sochař, který se v sadech ohání hlavně sekerou. 
 
Foto popis| SE SEKEROU. Robert Buček pracuje hlavně se sekerou. 
Foto autor| Foto: Dana Hrubá 
Region| Střední Morava 
 

Podpora vytváření systému terénní sociální práce 
24.7.2008    Veřejná správa    str. 26   Projekty 

    Mgr. Monika Chrenková         

ODBORNÁ PŘÍPRAVA 
Ke svému konci se blíží celostátní projekt, zaměřený na integraci specifických skupin obyvatelstva ohrožených 
sociální exkurzí. Financován je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 
 
Projekt Podpora vytváření systému terénní sociální práce - vytvoření vzdělávacího programu a jeho pilotní 
ověření, realizuje Ostravská univerzita na základě veřejné zakázky zadané Ministerstvem práce a sociálních 
věcí České republiky, Odborem sociálních služeb v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP 
RLZ), opatření 2.1. Projekt byl započat v listopadu 2007 a jeho ukončení je datováno na konec srpna tohoto 
roku. 
 Obsahem projektu a zároveň jeho hlavním cílem je terénní sociální práce, která řeší významný a často 
diskutovaný jev sociálního vyloučení, je považována za jeden z účinných nástrojů, jak mu předcházet, ať již u 
jednotlivců, rodin, skupin či komunit. V předcházející části projektu vznikla obecná metodika pro výkon terénní 
sociální práce. Aktuální etapa projektu spočívající ve vytvoření vzdělávacího programu a následném vzdělávání 
terénních pracovníků a terénních sociálních pracovníků navazuje na vzniklou metodickou příručku. Vzdělávání 
proběhlo od ledna do června letošního roku. Pro terénní sociální pracovníky mělo formu specializačního kurzu v 

 



 

 

rozsahu 80 hodin, 10 vzdělávacích dnů po dvou týdenních cyklech ve dvou skupinách v Ostravě a Praze. V 
průběhů vzdělávání se účastnící seznámili s 11 vzdělávacími moduly. Terénní pracovníci se účastnili 
kvalifikačního kurzu v celkovém rozsahu 153 hodin, v rámci 19 dnů formou kurzů v rozsahu čtyř výukových 
týdenních cyklů. Vzdělávání probíhalo ve čtyřech skupinách - dvou pražských, jedné olomoucké a ostravské. 
Závěr vzdělávání byl věnován dvoudennímu kazuistickému semináři. Celkově bylo prezentováno 19 
vzdělávacích modulů. Tištěný a písemný výstup jednotlivých vzdělávacích modulů reprezentují sborníky, které 
budou k dispozici v průběhu července 2008 a budou zveřejněny i na oficiálních webových stránkách projektu 
www.osu.cz/tsp. 
Třetí cíl projektu spočíval v uspořádání semináře pro krajské koordinátory pro romské záležitosti. Probíhal v 
březnu v Olomouci ve čtyřech dnech. Účastníci se mohli dozvědět o financování projektů zaměřených na 
integraci romské menšiny, o nově vzniklé Agentuře pro sociální začleňování v romských lokalitách, o sociálním 
bydlení, o aktualizaci právních předpisů pro krajské koordinátory a poslední den semináře byl věnován klíčovým 
kompetencím koordinátorů pro romské záležitosti. Kromě koordinátorů z jednotlivých krajů se semináře 
zúčastnili například zástupci z Kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské komunity, Agentury pro sociální 
začleňování a další významné osoby z oblasti sociální integrace. 
 Projektu se celkově zúčastnilo 135 účastníků (45 terénních sociálních pracovníků a 90 terénních 
pracovníků) ze státních i nestátních organizací z celé České republiky. 
 
Foto popis| 
 
O autorovi| Mgr. Monika Chrenková, TEXT katedra sociální práce Zdravotně sociální fakulty Ostravské 
univerzity 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 


