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Ostravská univerzita chce kromě dobrovolnictví šířit radost, v centrech měst lidem připomene
důležitost úsměvu
OSTRAVA: Studenti Ostravské univerzity už několik měsíců aktivně pomáhají v nemocnicích,
sociálních zařízeních a všude tam, kde je povolá kraj v rámci projektu #BOSMEPARTYJA. Nyní
se rozhodla šířit radost v poloprázdných centrech krajských měst, které rozveselí grafikami
vytvořenými studentkou Fakulty umění.
Autor článku:
Lucie Fremrová
Smutného centra Ostravy si všimlo vedení univerzity už před měsícem, kdy utichl studentský
život a postupně se z ulic vytrácela i veřejnost. Protože v oblasti zdravotnictví a sociální péče
pracují studenti i akademici z OU naplno už několik týdnů a stále narůstají počty dobrovolníků
napříč fakultami, napadlo rektora Jana Latu pomáhat i jinak – úsměvem. Vznikl tedy projekt
Pomáháme úsměvem a ve spolupráci s Barborou Hlavicovou, studentkou intermediálního umění,
vznikla série grafik, které spojuje motto „Úsměv je taky nakažlivý. Šiřte ho s námi.“
Velkoformátové plakáty tematicky spojuje umění, historie a humor, který v tuto chvíli ztrácejí
často i ti největší optimisté. Jejich cílem je upoutat pohledy kolemjdoucích a připomenout jim, že
nakažlivost se netýká jen virů, ale také vytrácejícího se úsměvu. „Představa, že se v této době u
výlohy s grafikou člověk zastaví a zasměje, je pro nás velkou motivací něco takového
zorganizovat.“ Říká rektor Ostravské univerzity, Jan Lata. Ten dále dodává: „Je důležité,
abychom nepropadali panice, nepřestali jsme se na sebe alespoň pod rouškou usmívat a věřili, že
společně to brzy zvládneme.“ Originální a veselá tvorba z dílny OU už příští týden ozdobí nejen
centrum Ostravy, ale také Třince a Českého Těšína. V případě zájmu o pomoc se šířením radosti
v jakémkoli jiném městě napříč republikou, univerzita plakáty ráda zašle.
Na stránkách pomahame.osu.cz se veřejnost může dozvědět více o dobrovolnické činnosti
organizované Ostravskou univerzitou.
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Kraj:
Moravskoslezský kraj
Mohlo by vás také zajímat...
ZAŠOVÁ: Zašová a Veselá v proměnách roku je výjimečná fotografická publikace zachycující
podobu a život současné Zašové a Veselé, obce ležící v okrese Vsetín ve Zlínském kraji. Skvělý
tip nejen na vánoční dárek všem, kdo v Zašové žijí, žili či k ní mají citový vztah. Na 256
barevných stranách sympatického formátu se prolínají umělecké fotografie Jakuba Sobotky se
snímky provázejícími pestrým a bohatým děním v obou částech naší obce.
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ČR: Začátkem října proběhl již 14. ročník literárního happeningu, který opět představil
současnou evropskou literaturu v nových českých překladech na netradičních lokacích. Osmnáct
evropských zemí tím symbolicky vstoupilo nejen do pražských prostorů ve Vršovicích a
Vinohradech, ale také do řady měst po celé republice. Milovníci čtení, knih a psaných příběhů o
své dostaveníčko navzdory všem komplikacím nepřišli ani v letošním roce, jenž rozhodně
setkávání a společnému sdílení zážitků nejrůznějšího druhu nepřeje. Literáti to stihli za pět minut
dvanáct a znovu zažili propojení jedinečného účinku čteného slova v podání populárních herců či
regionálních osobností a genia loci míst pečlivě vybíraných tak, aby doplnila atmosféru
přednášeného textu. Do organizačního zákulisí celé akce, ústředního projektu Českých center,
nás zasvětila hlavní koordinátorka Noci literatury PhDr. Adriana Krásová. Jaké výzvy jim tento
ročník přichystal a jak se s nimi popasovali?
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HRADEC KRÁLOVÉ: I v současné pohnuté době shromažďuje tým Muzea východních Čech v
Hradci Králové pro své příznivce a věrné návštěvníky sbírky o historii města Hradce Králové.
Máte čas a chuť muzeu pomoci? Řada z vás již tak učinila na naše předchozí výzvy a poskytla
pro účely sbírek zajímavé předměty. Nyní hledáme materiály se vztahem k adventnímu a
vánočnímu Hradci Králové ve druhé polovině 20. století (především fotografie a také
pohlednice).
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ČR: Jak se potýká s dopadem koronaviru umělecká sféra a do jaké míry jednotlivým oborům
může pomoci dotační program COVID-Kultura II? Zeptali jsme se MgA. Jana Pohribného,
prezidenta Asociace profesionálních fotografů České republiky (APF ČR).
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Ostatní
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