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U UOBSAH ÚVODNÍKTIRÁŽ
Bude to už více než pět let, co jsem do Ostravy přijel poprvé – jako student. Sbalil 

jsem se jen nalehko, to kdyby mě davy lidí a neprostupná městská zástavba chtěly v 

mé samotě pohltit a já musel utéct zpátky domů. Moje myšlenky byly plné obav, ale i 

když jsem nakonec večer odjel zpátky a zvažoval, jestli tuto stresující cestu podstoupím 

znovu, vrátil jsem se a vracel další čtyři roky.

Za tu dobu jsem se naučil spoustu nových věcí a stejně tak jsem jich spoustu raději 

rychle zapomněl - třeba jízdu na černo. Podařilo se mi vyměnit cestování vlakem za 

autobus, ztracený řidičák za nový i Porubu za centrum. Poznal jsem nové lidi, druhy al-

koholu, části města, které jsem začal pravidelně navštěvovat, stejně jako takové, kam už 

se raději nikdy nepodívám. Zjistil jsem, že studentský svět není plavecký bazén s jasně 

daným startem a cílem, ale spíše moře, kde se dá volně plavat a zkoumat, objevovat a 

bavit sebe i ostatní …jen je třeba dávat bacha na žraloky a ježky, to kdybyste zavadili o 

dno. Dost ale metafor.

Během pátého roku už nesedám 

do autobusu, ale čekám na tramvaj, 

do školy jezdím patnáct minut, a když 

se cestou ohlédnu doprava, obdi-

vuju nedalekou Vysokou pec, která se 

monumentálně tyčí nad městem. Os-

trava se mi dostala pod kůži, nejspíš i 

z toho důvodu, že je brána jako out-

sider, který stojí vzadu, čmoudí a tváří 

se kysele. Možná jsem nikdy nenašel 

její osobité kouzlo. Není pro mě 

výjimečná, ale už ani děsivá, tak jako ze 

začátku. Má hodně specifik a pochybuju, že se mi je kdy podaří všechny odhalit, co ale s 

jistotou vím je, že to není černobílé smogové centrum z obrázků a statistik - je barevná, 

industriální a zajímavá, a nejen v červenci.

PS: A jsou tady sakra super lidi, kvůli kterým stojí za to psát podobné úvodníky. 

Za redakci,
Daniel Šácha

zástupce šéfredaktora
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Druhý život Vítkovických železáren
Důl Hlubina, koksovna a vysoké pece Vítkovických železáren i s plynojemem tvořily 

ojedinělý komplex od těžby uhlí, přes úpravnu, výrobu koksu, až k samotné výrobě 
surového železa. První vysoká pec byla uvedena do provozu v roce 1836, k ukončení 
výroby železa došlo v roce 1998. Za těchto 162 let nepřetržitého provozu se tu vyro-
bilo 90 milionů tun surového železa a 42 milionů tun koksu. Dnes je tento průmyslový 
komplex Národní kulturní památkou ČR a dědictvím Evropské unie, jako jediný svého 
druhu v Evropě. Pořádají se tu přednášky, workshopy, konference, výstavy, koncerty… 
Komplex Vítkovic žije novým životem. Kulturním životem. 

Letos se sem například na přání studentů přestěhoval ze Slezskoostravského hradu 
Majáles ostravských univerzit. Hlavní výhody tohoto přesunu viděli organizátoři, a po-
dle výsledku hlasování i studenti, v možnosti konání festivalu až do rána a možnosti 
zastřešení některých scén v případě deště. Svou roli sehrála i originalita a nevšednost 
prostředí. Ne každý byl však z této změny nadšený: „Majáles se podle mě do Dolních Vít-
kovic nehodí. Mám ho spojený s přírodou – vždyť je to studentská oslava jara. Chtěla jsem 
si rozprostřít svou zelenou deku na zeleném trávníku, ne někde na štěrku nebo betonu,“ vz-
pomíná 25letá studentka bohemistiky Kristýna a dodává: „Jinak se mi ale ten prostor pro 
konání kulturních akcí líbí. Na začátku června jsme tam byli s přítelem na festivalu Beats for 

love a to bylo vážně dobré.“
 
A s přesuny nekončíme, v 

loňském roce si svých pět švestek 
sbalil a z prostor Černé louky a 
Slezskoostravského hradu se do 
Dolní oblasti Vítkovic přestěhoval i 
multižánrový mezinárodní hudeb-
ní festival Colours of Ostrava.  
„Všechno tady bude nové. Daleko 
větší plocha, kreativní místa a zák-
outí, podstatně více krytých scén, 
možnost pohybovat se po areálu 
bez případného bahna po dešti. 

Nový bude taky program, který už nešlo realizovat na starém místě, kde nebylo možné post-
avit větší hlavní scénu,“ slibovala vloni ředitelka festivalu Zlata Holušová. 

Nakolik se organizátorům povedlo proměnit plány v realitu, můžete posoudit sami 
třeba hned příští rok. Předprodej vstupenek na Colours 2014 byl zahájen v polovině září. 
Sedmadvacetiletá studentka knihovnictví z Opavy Lenka se na něj vydala už letos: „Na 

Colours of Ostrava jsem byla poprvé, tudíž nemůžu příliš srovnávat. Každopádně festival měl 
nádhernou atmosféru a představil mi i jinou stránku Ostravy – kulturní a pulzující hudbou. 

Propojení s těžkým průmyslem 
se k Ostravě prostě hodí, myslím, 
že to byla dobrá volba. Nicméně 
do budoucna budu nejspíš dávat 
přednost festivalům v přírodě, ta 
pro mě totiž znamená volnost a 
svobodu a to samé ve mně evoku-
je i hudba. A k létu a festivalům ta 
příroda prostě patří.“

Já jsem do těchto končin 
vyrazila na začátku loňského 
školního roku na akci zvanou 

Back to School. A i když se stále tak nějak nemůžu zbavit pocitu, že „fesťáky prostě 
patřej do přírody“, musím uznat, že stát v deset večer v rámci noční prohlídky dolnovítk-
ovického areálu na zhruba 70 metrů do výšky čnící vysoké peci č. 1, kochat se pohledem 
na osvětlenou Ostravu z ptačí perspektivy a k tomu si užívat z hloubky pod sebou znějící 
Vypsanou fixu mělo něco do sebe! 

Hlubina má také co říct
Byla by škoda nezastavit se na chvíli také u samotného Dolu Hlubina a nezmínit 

Provoz Hlubina, volnou iniciativu tvůrců a promotérů kulturních a společenských akcí, 
usilujících od roku 2009 o vznik nezávislé kreativní čtvrti poskytující prostor tvorbě, 
vzdělávání, diskusi, setkávání a pořádání kulturně-společenských akcí a projektů. A 
určitě se mnou budete souhlasit, že se jim daří, stačí si vzpomenout na divadelní festi-
val Dream Factory Ostrava, mezinárodní filmový festival Ostrava kamera OKO, který 
před pár dny skončil nebo Deepcamp, desetidenní mezinárodní camping pro umělce a 
kreativce, který byl poprvé realizován předloni. A za zmínku v souvislosti s Dolem Hlu-
bina stojí určitě i hra Pestré vrstvy v podání herců Divadla Petra Bezruče, kterou po-
dle stejnojmenné knihy Ivana Landsmanna napsal Tomáš Vůjtek. Divákům se tato hra v 
netradičním prostoru Dolu Hlubina představila při premiéře 13. května 2011, obnovena 
byla loni v říjnu a na derniéru si budete moci zajít v lednu 2014.

Kulturní je i Michal
Ale kultura v industriálu, to nejsou jen prostory Vítkovických železáren. I Důl Michal 

se činí. Můj kamarád Jirka je jím naprosto nadšený: „Prostředí Dolu Michal je velice aut-
entické, autentičtější než Důl Hlubina – Vítkovice. Jako by se tu zastavil čas, jako by člověka 
zasáhla doba, kdy se tu ještě naplno fáralo. I hodiny na stěně působí, jako by se od konce 
poslední šichty čas nepohnul a stejné je to i ve sprchách, kde se pořádají koncerty a výstavy 
– kachličky tu zůstaly bez zásahu inovace. To vše dodává kulturním akcím obraz a náladu 
industriálního města a místa. Vzpomínám na koncert ostravské kapely Smích hyen, je 
to už déle, podzim roku 2011. Kapela svým undergroundovým projevem do industriál-
ního prostředí skvěle zapadla. Stejně tak i výstava abstraktních obrazů nezávislých 
výtvarníků v létě 2012, která probíhala v šatnách.“

4 5
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Hudební festivaly a majálesy má nejspíš většina z nás stále ještě spojené hlavně s 
prostředím přírody, hradů a zámků… Relax na dece na louce v blízkosti stage, pivko, hudba, 
pohoda. Jenže časy se mění a o kultuře v Ostravě to platí dvojnásob. Majáles, festivaly a další 
akce se tu pomalu, ale jistě stěhují nejen do industriálního prostoru Dolní oblasti Vítkovic.

U Industriál žije kulturou!
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U Když udeří Gong

N
o

v
ý

 
ž

i
v

o
t

 
i

n
d

u
s

t
r

i
á

l
u

7

N
o

v
ý

 
ž

i
v

o
t

 
i

n
d

u
s

t
r

i
á

l
u

Z minulosti…
Bývalý vodní plynojem o objemu 50 tisíc m³, s vnějším průměrem okolo 77 m 

a výškou vrchlíku 35 m, sloužil pro jímání kychtového plynu. Tento plyn vznikal jako 
vedlejší produkt při výrobě surového železa ve vysokých pecích. Potrubím v podzemí se 
pak vháněl právě do plynojemu. Využíval se v různých závodech Vítkovic – válcovnách, 
slévárnách a dalších.

Postaven byl v roce 1924 firmou Rothschildů a do dnešního dne je zde zachována 
původní podlaha. Až do roku 1945 fungoval plynojem bez vážnějších poruch. Koncem 
války byl zasažen leteckou bombou, ta dopadla do míst, kde dnes sedí recepční. Díky 
metru až metru a půl kychtového bahna bomba nevybuchla a nerušeně tu ležela až 

do roku 1970. V roce 1983 prošel plynojem kompletní modernizací. Roku 1998 skončil 
provoz celého areálu Dolních Vítkovic a s ním i provoz plynojemu.

...do současnosti
Prvním krokem revitalizace plynojemu bylo na začátku roku 2011 pozvednutí jeho 

zvonu do původní výšky, jakou měl v časech provozu. Osm set tun těžký zvon se v 
průběhu dvanácti dní nepřetržitě posouval rychlostí šest až osm centimetrů za hodinu 
až do výšky 1492 cm. O dva měsíce později se s proměnou pokračovalo. Snahou bylo 
docílit takové vestavby, která by se původní konstrukce plynojemu prakticky nedotkla, 
a nechala tak vyznít jeho originální konstrukci a monumentalitu. Proměnu měl na 
starosti věhlasný pražský architekt Josef Pleskot a jeho AP ATELIER. Prvního května 
loňského roku dostala veřejnost poprvé možnost Gong navštívit a výsledek revitalizace 
si prohlédnout.

Dnes je tedy plynojem Multifunkční aulou Gong, disponující kromě největšího 
sálu s kapacitou 1506 návštěvníků i sálem menším pro 400 osob, konferenčními 

sály, kavárnou či galerií. Co 
je však na Gongu jedinečné, 
je jeho prostorové řešení a 
audiovizuální technika. I proto 
se stává dějištěm nejrůznějších 
koncertů, přednášek i konferencí 
a funguje zde také galerie. 

Mohli jste zde zhlédnout 
například novodobý cirkus 
Cirque La Putyka, výroční 
10. ostravskou Pecha Kucha 
Night, nejrůznější koncerty a 
divadelní představení v rámci 
Colours of Ostrava nebo třeba 
skvělý koncert Jarka Nohavicy s 
Janáčkovou filharmonií, na který 
vzpomíná 24letá Ostravačka 
Hanka: „Měla jsem skvělou 
příležitost navštívit jednoho 
listopadového večera sál Gongu 
a poslechnout si písně Jaromíra 
Nohavicy v doprovodu Janáčkovy 
filharmonie. Byl to naprosto 
nezapomenutelný zážitek. 
Překvapilo mě, jak skvělé využití 
vymysleli pro starý plynojem. 
V sále je skvělá akustika, díky 
menšímu prostoru jste zároveň 
interpretům blíže než třeba v ČEZ 

aréně a ze všech míst skvěle vidíte. Co mě zaujalo asi nejvíce, byl strop v sále, ten je prostě 
famózní.“ A spokojen je s Gongem i pětatřicetiletý „ajťák“ z Opavy Daniel: „Prostor se mi 
líbí, zvukově i designově, brácha je stavař a byl rovněž nadšen a stejně tak i přítelkyně, která 
tam byla na konferenci Partners. Myslím, že je to fajn prostor na skvělém místě.“

Michaela Sobotová
Foto: Boris Renner

Když udeří Gong, ale ne jen tak ledajaký Gong, nýbrž Gong bývalých Vítkovických 
železáren, připravte se na skutečný zážitek!

A proč nezmínit i sérii autorských čtení Literární sprcha, snažící se Dolu Michal 
vdechnout také trochu literárního života. 

Na závěr navrhuji nám, zastáncům přírodního juchání, dát šanci i tomu industriál-
nímu. Ono bude mít vážně něco do sebe… „Když si uvědomíš, že zrod dnešního města 
zapříčinil těžební průmysl, je to o to působivější zážitek,” připomíná mi již zmíněný kamarád 
Jirka. Pravdu díš, Jirko!

Michaela Sobotová
Foto: SUS Ostrava, ceskatelevize.cz
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U 5 hodin po kotníky v bahně a mokří durch
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Absolventka Ostravské univerzity Terezie Foldynová měla na konci léta netradiční 
brigádu. Na nejindustriálnějších místech Ostravy si zahrála s hvězdami v jihokorejském 
filmu. 

Natáčení snímku International Market od režiséra Yoon Je-kyoona, jehož 
nejúspěšnějším filmem je katastrofické Tsunami, byl pro ni i její kolegyni Annu Vaňkovou 
zážitek, na který se nezapomíná. 

Terezie, jak ses ke své roli v korejském filmu dostala? Kam ses přihlásila? 
T.F.: Hledala jsem brigádu a na internetovém serveru ostravské filmové kanceláře Film 
Ostrava!!! jsem narazila na nabídku komparzu. Odpověděla jsem na inzerát a následující 
týden jsem se zúčastnila castingu, kde jsem byla vybrána na „roli“ divačky.

Byli s tebou Korejci spokojení?
T.F.: Původně jsem měla nečinně přihlížet důlnímu neštěstí, ale během natáčení jsem se 
aktivně chopila role novinářky! Dostala jsem zápisník s propiskou a měla jsem předstírat, 
že si dělám poznámky. Byla to docela zábava…

Jak na tebe při natáčení působilo prostředí Dolní oblasti Vítkovic?
T.F.: Během natáčení jsem měla možnost pohybovat se v industriální oblasti Ostravy i v 
noci – pohled na osvětlené vysoké pece byl pro mne něčím novým. 

Jak se ti točilo s Jihokorejci? Jak na tebe působili?
T.F.: Vůbec netuším, jací jsou jihokorejští filmaři. (smích) Dost možná pracovití.

O čem bude film? Víš, kdy se dostane do kin?
T.F.: Děj filmu se odehrává někde v Porýní, v německých dolech, kam byli v 60. letech 
minulého století v období po korejské válce posíláni mladí Korejci na nucené práce. 
Ženy zase za prací ošetřovatelek a zdravotních sester. Mezi dvěma mladými Korejci, 
zdravotní sestrou a horníkem, pak dojde k románku. 

Jak vypadají korejské milostné scény ve filmech? Je ve filmu nějaký sex?
T.F.: Žádnou milostnou scénu jsem neviděla, jen jednu patetickou korejskou herečku, 
jak na kolenou žadoní štajgra, aby ji pustil za jejím drahým, který byl zavalený v dole… 
A.V.:  Já si milostnou scénu vybavuji živě — točila se ve dvě hodiny v noci u 
Ludgeřovického kostela. Nedá se na ni zapomenout! Když už se točila nejmíň pošesté 
a hlavní hrdinka postávala s jídlonosiči pod oknem, kde jakože bydlela, nedalo mi to 
se nezeptat: Co to má jako být? Kdy už ta scéna skončí, protože byla zima jako blázen. 

Jaké ses dočkala odpovědi?
A.V.: Vysvětlili mi, že zamilovaný Jihokorejec v doprovodu svého kamaráda pod 
záminkou láká objekt své lásky ven.  — Lákal ji na jihokorejské jídlo, které jí sám uvařil 
a přinesl v jídlonosiči.
Možná by se mi to zdálo víc romantické, kdyby nebyla taková zima. (smích)

Andulko, věděli jste dopředu, o čem film bude?
A.V.: Nebyli jsme téměř vůbec seznámeni s dějem filmu. Co jsem nezjistila sama, nevím. 
Jihokorejci nám řekli jen děj scény, kterou jsme natáčeli. kterou budeme natáčet a jak 
bychom měli reagovat

International Market Jihokorejci považují za svoji národní verzi Forresta Gumpa. 

Jací herci s vámi hráli?
A.V.: Hlavní hrdinka, té na fotce opravují make-up, je prý nějaká jihokorejská hvězda. 
Schválně jsem se ptala kluků Vietnamců, jestli se jim líbí. Utrousili, že vůbec ne, že má 
určitě operované oči. (smích)

Jak na tebe zapůsobilo prostředí Dolní oblasti Vítkovic?
A.V.: Nezapomenutelné bylo především noční natáčení v dešti, lépe řečeno v průtrži 
mračen, do které normální člověk ani neleze. Trvalo to od jedenácti večer do čtyř do 
rána, tedy pět hodin. Fajné!!! Po kotníky v bahně, mokří durch, zima jak v Rusku.

Nějaká historka z natáčení korejského filmu — ta nesmí chybět! 
A.V.: Byl opravdu zážitek pozorovat, jak se jeden komparzista rozčiloval, že dle 

zákoníku práce má nárok po pěti hodinách na přestávku na jídlo. 
Jeho manželka, či přítelkyně, 

tam demonstrativně pobíhala v 
podprsence, že to je přece šílené 
nás takhle nechat v igelitech, 
vždyť z toho může mít vyrážku! 

Třetí komparzista si stěžoval, 
že měl včera jen dvě jídla, že mu 
někdo snědl polední párek... 
(smích)

Jak to s nimi dopadlo? Jak 
reagovali jihokorejští filmaři?

A.V.: Jihokorejci to naštěstí 
neviděli, byli jsme právě nahoře 
v Gongu a chystali se na scénu. 
Kdežto pomocníci režiséra ukázali 
prstem: 

Vy, vy a vy ven! Už vás nikdy 
nechci vidět jako komparz! 

Byli nemilosrdně vykázáni.

Lenka Papřoková
foto: Axman production a archiv respondentek

„Během natáčení jsem se aktivně chopila role novinářky.“

„Snímek International Market bude mít premiéru příští rok v létě. Bude se promí-
tat i v Česku, minimálně na festivalu Filmasia 28. 11. — 1. 12. 2013.“

„Nejdříve nás navlíkli do igelitových pytlů, ve kterých jsme se pak pařili celé 
dlouhé hodiny, než se šlo na plac.“
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Jak vypadal váš první fotoaparát a co bylo na první fotce?
První fotoaparát? No to už bude nějaký ten pátek. (smích) Ale vím to náhodou přesně. 

Můj Canon 300D. Byla to první zrcadlovka, která stála snad něco málo pod 40.000 Kč. 
To bylo asi před osmi roky. Na tu dobu taky dost veliký peníz. S ním jsem udělal mé 
první snímky. A ptala jste se ještě na první fotku? Byla to oblíbená ostravská zajímavost 
– halda Ema. 

Proč jste si vybral focení industriálních monumentů a nechtěl jste fotit třeba 
slavné osobnosti?

To víte, jsem tak trochu introvert a tím pádem nerad oslovuji cizí lidi. Industriál se mi 
dostal pod kůži v době, kdy jsem před maturitou vykonával praxi na koksovně Karolina. 
Od té doby mi tu krásu a velikost monumentů lidé na fotkách jednoduše nahradit 
nedokážou.

Na jakém konkrétním místě fotíte nejradši?
Jednoznačně všeobecně v Ostravě. Na focení je tu strašně moc zajímavých míst. 

Například taková kulturní Dolní oblast Vítkovice. Anebo Důl Michal. Tam to má svou 
specifickou atmosféru, kterou mám moc rád a ve které se mi skvěle pracuje.

Co kromě dobré elektroniky potřebujete k tomu, aby vznikla dokonalá 
fotografie?

Co potřebuji? Aby vznikla dokonalá fotka, na to je potřeba docela hodně činitelů. 
Elektronika je sice důležitá, ale určitě ne jenom ta. Na focení všeobecně potřebujete 
mít čas a klid. Musíte být trpělivý a počkat si na správný moment. Taky často rozhoduje 
počasí. Ale to my fotografové už moc neovlivníme, že? (smích)

Projektem ostravaci.cz jste chtěli ukázat, že Ostrava už není tím černým 
městem, jak tomu bývalo kdysi. Bylo to ze začátku náročné? 

Musím říct, že ano. Všechny začátky jsou těžké. Web ostravaci.cz vznikl před sedmi 
lety, přesněji 10. března 2006. Rozběhnout něco takového chce své. Chvíli to trvalo, ale 

nakonec si po svém vzniku 
získal velmi pozitivní ohlasy. 
Ostraváci i lidé odjinud se 
rádi podívají na industriální 
stránku města, inspiruje je 
to k výletům a podobně.

Váš internetový portál 
ostravaci.cz už měl v 
současnosti stovky tisíc 
zhlédnutí. Kam až byste 
to s projektem chtěli 
dotáhnout?

Chtěli jsme hlavně, aby 
projekt začal fungovat v 
podstatě svým vlastním 
životem. A to se nám 

už nějaký čas daří. Návštěvníkům 
jsme umožnili přidávat fotky a 
podílet se tak na vizáži stránky. Já 
také pravidelně doplňuji web o své 
nejnovější fotografie. Jiří Jezerský, 
autor textových historických náhledů 
na Ostravu, pro nás píše velice 
poutavé příběhy s názvem Dopisy 
bratra Maryčky Magdonové. Tím 
pádem se na stránkách snoubí text i 
obraz. 

Aktuálně je na vašich stránkách 
víc než 11 tisíc fotografií. Mohl 
byste z nich vybrat jednu jedinou, která je vaší oblíbenou?

Jednu fotografii bych asi vybrat nedokázal. Ale kdyby šlo o sérii fotek, asi by to byla 
jedna z mých prvních. Jmenuje se Chemička Hrušov.

Před časem se rozhodl fotit industriální památky a ukázat tak, že Ostrava už dávno není 
černým městem. S přáteli založil stránku www.ostravaci.cz, na které tyto fotky nahrávali 
a dosáhli velkého úspěchu. Krásu ostravských monumentů už díky němu může obdivovat 
celý svět. Proč fotograf Boris Renner nefotí místo budov slavné osobnosti a mnoho jiných 
zajímavostí se dočtete v našem rozhovoru s ním.

Boris Renner je fotograf, který se narodil 
v Ostravě a specializuje se na průmyslové 
fotografie svého rodného regionu. Věnuje 
se také fotografování hornického a hutnick-
ého prostředí, architektury kraje a okolí. Je 
autorem publikací Ostravaci všem a Ostrava 
včera a dnes. Jeho fotky často používají 
periodika jako MF Dnes, Právo či Ekonom. V 
roce 2006 založil internetové stránky www.
ostravaci.cz, kde publikuje nejen své vlastní 
fotografie Ostravy pro širokou veřejnost a 
snaží se tím ukázat, že město už dávno není 
ponuré a černé. 
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Proč právě tato?
Protože se mi tam podařilo zachytit neopakovatelnou atmosféru zmizelé fabriky. 

Představoval jsem si podle ní příběhy bývalých zaměstnanců, jak asi pracovali v tomto 
těžkém provozu. Je to pro mě fascinující.

Co byste poradil mladým začínajícím fotografům, kteří to chtějí někam 
dotáhnout?

Co bych jim mohl poradit? Důležité je najít si především „své“ téma. Takové, ve 
kterém jsou dobří a které je opravdu baví. A úplně nejlepší pak je, když to málokdo fotí. 
Tím se odliší od davu a budou jedineční. O to přece dneska na trhu jde, no ne?

Ľubomíra Honíšková 
Foto: Boris Renner 

Základní fakta pro začátek
Organizace Čisté nebe, jejímž posláním je prosazovat právo obyvatel Ostravska na 

čistý vzduch, vznikla v Ostravě na sklonku roku 2010. U jejího zrodu stáli dva Ostraváci 
Jan Kozina a Andreas Triandafilu. Vadil jim špinavý vzduch, který museli oni i jejich 
blízcí dýchat a rovněž jim došla trpělivost s politickými představiteli, kteří místo aby 
problém znečištěného ovzduší řešili, jej podceňovali a zlehčovali. V květnu 2011 se 
ředitelkou stala Markéta Ubíková, která 
nastartovala první projekty a snažila 
se dostat poslání a cíle organizace na 
veřejnost. 

Projekty minulé i současné, plány 
budoucí

V listopadu 2011 spustilo Čisté 
nebe svůj první velký projekt – mobilní 
aplikaci SmogAlarm, kterou si během 
pár týdnů stáhlo více než deset tisíc lidí 
z Ostravska. Ve stejný čas nastartovalo 
rovněž svou watchdogovou činnost, 
tedy sledování korektnosti a aktivit politických činitelů, úřadů, státních organizací a firem 
majících vliv na kvalitu ovzduší na Ostravsku. Každoročně na jaře pořádá organizace v 
centru Ostravy také happening Den vzduchu, kde mohou Ostraváci vyjádřit svůj názor 
na ovzduší. 

     „…nemáme v ruce kouzelnou hůlku, která by rázem pomohla zlepšit ovzduší.“

Do řešení problému zapojila organizace i vysokoškolské studenty. Ti například v 
rámci projektu Hra o čisté nebe vymysleli 
a zrealizovali projekt OxyBox – stan s 
čistým vzduchem, kam se Ostraváci 
mohli jít během jednoho ze smogových 
dnů nadechnout. Jak jinak se ještě 
mohou studenti do boje o čistý vzduch 
zapojit? A nejen studenti, ale kdokoliv z 
nás? „I jako jedinec můžete přispět k řešení 
problému ovzduší. Můžete se stát například 
našim dobrovolníkem a zapojit se do 
přípravy konkrétních projektů nebo akcí, 
případně můžete podpořit činnost Čistého 
nebe finančně. Jen díky pomoci drobných 

dárců se staneme skutečně stabilní a nezávislou organizací. Můžete rovněž kontaktovat 
vašeho zastupitele v městském nebo krajském zastupitelstvu, případně se obrátit přímo 

I
n

t
e

r
v

i
e

w
U Tady žiji, miluji a dýchám! 

Ostrava. Průmyslově významné město. Třetí největší město České republiky. Vzdoušek 
jako na horách tu k dýchání nebude pravděpodobně nikdy, přesto bychom podle Markéty 
Ubíkové, ředitelky organizace Čisté nebe, měli mít na paměti, že čistý vzduch na Ostravsku 
je něco, na co máme právo, a že stav, v jakém se ovzduší nachází v současné době, je třeba 
řešit.
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U Literární sprcha na Dole Michal aneb „Chceme pod proudy vět a 
veršů smývat literární předsudky“
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„Literární sprcha“, původní projekt Jana Nemčeka a Jana Myšky 
(absolventů FF OU), je sérií autorských čtení pořádaných v ostravském 
Dolu Michal, konkrétně se odehrávající v magických prostorech řetízkové 
šatny. Sami autoři o účelu těchto čtení říkají: „Hledáme dialog mezi za-
vedenými a začínajícími autory, chceme pod proudy vět a veršů smývat 
literární předsudky.“

na poslance, senátory nebo příslušného ministra. Jako občan České republiky máte právo 
na příznivé životní prostředí a máte právo žádat politiky, aby zajistili prosazování tohoto 
práva,“ tvrdí ředitelka organizace Markéta Ubíková.

V současné době připravuje Čisté nebe strategický plán do roku 2015. V listopadu 
spustí novou aplikaci, opět pro mobilní telefony, která se bude zaměřovat na lokální 
topeniště, tedy na to, čím lidé doma ve svých kotlích topí, a vypustí také Kanárky – malá 
měřící zařízení, která budou měřit kvalitu ovzduší a pomocí připojení přes mobilní 
telefon budou posílat data na internet, kde se bude moct každý podívat, jaké je ovzduší 
i v místě, kde se běžně kvalita ovzduší neměří. 

Ptala jsem se ředitelky Čistého nebe Markéty Ubíkové:

Jaké možnosti má organizace Čisté nebe v „boji“ za 
lepší ovzduší?

Jsme občanská iniciativa, která má omezené jak lidské, 
tak finanční zdroje. Není v naší moci přímo ovlivnit kvalitu 
ovzduší. Jako jednotlivci se můžeme snažit snížit naši 
ekologickou stopu, ale nemáme v ruce kouzelnou hůlku, 
která by rázem pomohla zlepšit ovzduší. Naší ambicí je 
prosazovat práva všech lidí na Ostravsku na čistý vzduch. 
Jedním ze způsobů, jak to dělat, je konfrontovat politické 
vedení měst, kraje a státu se skutečností, že je na Ostravsku 
dlouhodobě porušován zákon a že je nutné tuto situaci řešit.

    „Ostrava by na svou industriální minulost
     neměla zapomínat.“

Existuje reálný způsob, jak docílit toho, aby v Ostravě byl lepší a zdravější 
vzduch?

Předně by měly stávající průmyslové podniky používat při výrobě tzv. BAT (nejlepší 
dostupná technika), což se v současné době neděje. Zároveň by u průmyslových podniků 
na území města mělo být kontrolováno dodržování integrovaných povolení a případně by 
měla být tato integrovaná povolení revidována a zpřísněna. Mělo by dojít k výměně kotlů v 
rodinných domech za kotle s nižšími emisemi. Stejně tak by měla existovat možnost kontroly 
lokálních topenišť, tzn. čím lidé v kotli topí. Významným zdrojem znečištění je také doprava. 
Měla by být podporována veřejná doprava, cyklistická a pěší doprava a tranzitní doprava by 
měla být svedena mimo nejvíce obydlené části města. 

Jakou roli v této oblasti hraje Ostrava coby industriální město?
Myslím si, že Ostrava by na svou industriální minulost neměla zapomínat. Měla by se k 

ní hrdě hlásit a navazovat na ni. Skvělým příkladem tohoto přístupu je projekt Dolní oblasti 
Vítkovic. Otázkou zůstává, zda je budoucnost Ostravy industriální. Těžký průmysl, který v 
Ostravě dominuje, je významným zdrojem znečištění ovzduší. Statisíce lidí jsou vystavovány 
takovému množství znečišťujících látek, že je výrazně ohrožováno jejich zdraví. Těžký 
průmysl je z těchto důvodů terčem kritiky mnoha lidí žijících na Ostravsku. Těžký průmysl 
je navíc pod obrovským tlakem globální konkurence. Z těchto důvodů si myslím, že v 
budoucnu bude sice Ostrava stále industriální, ale pevně věřím, že dojde k restrukturalizaci 
ekonomické struktury města, k více sofistikovanému průmyslu a že průmysl, který zůstane 
zachován, bude co nejšetrnější vůči lidem žijícím v Ostravě a okolí.

Ze života Dolu
Brány Dolu Michal nacházejícího se v ostravském obvodu Michálkovice se uzavřely 

roku 1994 po více než 150 letech činnosti. Areál následně převzalo Ministerstvo kultury 
a udělalo z něj Národní kulturní památku. Probíhají zde nejen pravidelné prohlídky 
hornictví a s ním spojených odvětví, ale i výstavy a koncerty. Autoři Literární sprchy však 
chtěli tento industriální prostor s jedinečnou atmosférou oživit i současnou literaturou 
a nalákat tak do těchto míst další návštěvníky.

Do třetice všeho dobrého
První Literární sprcha se na Dole Michal 

uskutečnila v podvečer 27. května. Hlavním 
hostem byl mladý český básník a prozaik 
Marek Šindelka, držitel prestižní Ceny Jiřího 
Ortena za sbírku Strychnin a jiné básně a 
loňský vítěz ocenění Magnesia litera za knihu 
povídek Zůstaňte s námi. Četl především právě 
ze Strychnina a jiných básní, přidal však k dobru 
i zcela nový, zatím nepublikovaný a velmi silný 
text, který se váže k Ostravsku tematikou 
hornictví a vzpomínek na strýce, který v 
místních dolech fáral. Dále vystoupili dva 
začínající básníci: třinecký patriot Jan Delong 
a student francouzštiny a češtiny Karel Střelec. 
Literární program zpestřila artistka Zuzana 
Jasanová svým tancem na šálách a celým 
večerem provázel elegantní Jan Nemček.

Podruhé jste se měli možnost osvěžit v parném dni 2. července, kdy se konala 
Literární sprcha v rámci Měsíce autorského čtení. Představili se zde hned dva zaběhlí 
autoři: prozaik Vratislav Maňák, držitel Ceny Jiřího Ortena za povídkový soubor Šaty z 
igelitu, z níž velmi sugestivně předčítal, a Kamil Bouška, zakládající člen skupiny Fantazía 
(spolu s Adamem Borzičem a Petrem Řehákem) píšící angažovanou poezii. Na toto téma 
také následně proběhla delší diskuse. Mladou začínající krev zde pak zastoupil Stanislav 
Drastík, student FF OU, který zde představil své zatím nepublikované povídky.

Do třetice všeho dobrého svou návštěvou LS poctily tři milé dámy. Mladé opavské 
básnířky Veronika Motúzová a Ivana Kašpárková, které nám přednesly své krátké, leč 
silné básně. Třetí z nich, prozaička Jana Šrámková, nositelka Ceny Jiřího Ortena za svou 
debutovou prózu Hruškadóttir, pak všechny okouzlila ukázkou ze své nové křehké 
a velmi osobní knihy Zázemí. Jednotlivá ženská čtení příjemně „narušoval“ svými 
melodiemi bluesman Štěpán Gruchala.
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Michaela Sobotová
Foto: cistenebe.cz, archiv Markéty Ubíkové

http://cistenebe.cz
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Houšť a větší kapky!
Závěrem připojujeme ještě krásná slova a pocity milých hostů Sprchy, Vratislava 

Maňáka, Stanislava Drastíka a Jana Delonga.

Vratislav Maňák: 
„Projektu přeji do budoucna úspěch, pochopitelně, a větší zájem publika, toužebně. Je 

úkolem nás všech přesvědčit veřejnost, že současná česká literatura je živá a zajímavá, že 
je zde pro publikum a že nepromlouvá k nikomu jinému než k němu, byť někdy v šifrách. 
Dosud mám pocit, že většinové vnímání literatury (a nemluví ze mě autorská zhrzenost) 
končí kdesi u severských detektivek, že tuzemská tvorba je převážně registrována jako cosi 
elitářského, vytrženého z kontextu běžného života, určeného jen pro okruh chápajících 
přátel. Není tomu tak! Právě programy jako Literární sprcha mohou vsadit dnešní českou 
literaturu doprostřed všedního dne – tam, kam patří. A vzkaz Sprše závěrem: Houšť a větší 
kapky!“ 

Stanislav Drastík:
„Literární sprcha byla pro mě především možnost přečíst své nové povídky a trochu se 

představit širšímu ostravskému publiku. Bohužel ono širší publikum nedorazilo, což mě 
docela překvapilo, až později jsem zjistil, že snad každé autorské čtení je spíše záležitost 
autorů, než jejich posluchačů. Jsem ale přesvědčen, že Honza Nemček se ze všech sil snaží 
tuto akci propagovat a že se mu podaří vzbudit o ni větší zájem. Byla by to škoda, kdyby 
akce upadla po prvních čteních. I kvůli těm nádherným prostorům, ve kterých měl člověk 
skutečně pocit, že ho co chvíli přijde seřvat nějaký ten horník, že „tu se robi a nedělaji take 
cyparny“. Brzo si ale uvědomíte, že řetízková sprcha už nikdy nebude sloužit svému účelu. 
Pro věci pověšené nad vašimi hlavami se už nikdy nikdo nevrátí a jediný, kdo se jich dotýká, 
je zub času. Člověku pak přijde, že čte své příspěvky nejen divákům v hledišti, ale i těm 
zapomenutým věcem a vůbec celému objektu a tím, že mu dává smysl. A budova beze 
smyslu, je budova mrtvá.“

Jan Delong:
„Literární sprcha – nejmladší a nejzajímavější počin ve skromném výčtu setkání s živou 

literaturou v Ostravě – je zajímavá a pozoruhodná z několika důvodů. Tím prvním je prostor 
hornických šaten a sprch, které působí už samy o sobě. Ve spojení s literaturou a slovem se 
celý zážitek ještě prohloubí a utkví v paměti. Druhým výrazným prvkem LS je Jan Nemček, 
který za tím vším stojí. Je to ostřílený průvodce, který je vždy připravený a dokáže hosty 
nasměrovat tak, aby byli pro návštěvníky zajímaví nejen svou tvorbou, ale také osobností. 
Třetím důvodem, je skladba autorů. Honza do šaten Dolu Michal zve současná jména, o 
kterých se mluví a kteří jsou za svou tvorbu oceňováni. K nim vždy nadané lokální autory, 
kteří se hlásí o slovo a je důležité jim dát prostor. Sprše, Honzovi a všem, kteří se na organizaci 
podílejí, přeji hlavně spoustu skvělých hostů a především divácký zájem, který bude jen a jen 
větší, zaslouženě!“

TIP: Autoři projektu nelenili ani o prázdninách, můžete se o tom přesvědčit na jejich 
facebookových stránkách, kam v průběhu celých prázdnin nahrávali literární pozdravy 
autorů z různých měst. A kdy a koho budete moci vidět na Sprše nejbližší, to si přečtěte 
v našem rozhovoru s jedním z organizátorů – Honzou Nemčekem!

Denisa Tkačíková
Foto: archiv Literární sprchy 

U Za závěsem Literární sprchy

Honzu Nemčeka jsem příznačně zastihl v posledních fázích přípravy na třetí Literární spr-
chu, která se konala 15. října, tedy pár dní po uzávěrce. Předtím, než se Honza toho večera 
sešel s druhou polovinou organizátorského týmu, druhým Honzou, Myškou, dovolil mi nahl-
édnout do pozadí celé akce a poskytl mi následující rozhovor.

Za jakých okolností vznikl nápad uspořádat Literární sprchu?
S tím nápadem za mnou přišel Honza Myška, který se rozhodl vdechnout trochu 

literárního života prostorům ostravského Dolu Michal. Mě oslovil, protože se více než on 
zajímám o současnou českou literaturu. Musel mě nějaký čas přemlouvat, ale nakonec 
jsme se začátkem dubna sešli a vymysleli spolu koncept Literární sprchy.
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Přemýšleli jsme hlavně nad tím, jak zapojit místní začínající autory. Pokud by totiž 

autorská čtení byla zaměřená jenom na ně, měli bychom nejspíš problém přilákat 
do dolu vůbec nějaké publikum. Rozhodli jsme se tedy zvát vždy alespoň jednoho 
autora, který už zaznamenal nějaký úspěch a není z našeho regionu, ideálně v Ostravě 
ještě nečetl. Při té příležitosti pak vystupují ti mladí místní, kteří mají možnost nejen 
prezentovat svoji tvorbu, ale taky příležitost odnést si něco ze setkání se spisovateli, 
kteří nemají ostravskou domovní adresu.  

Zatímco já obstarávám dramaturgii večerů a výběr hostů, Honza Myška odvádí 
spoustu práce, která mnohdy není vidět. Je to ale on, kdo pečuje o pohodlí návštěvníků 
v bývalých důlních prostorách anebo o honoráře vystupujících autorů. I když mu to 
opakuju při každé příležitosti, musím mu i touhle cestou za jeho úsilí poděkovat. 

S kým na Literární sprše spolupracuješ?
Kromě Honzy Myšky mi pomáhá taky Kristýna Svidroňová, která se uvolila Literární 

sprchu fotit, a Karel Střelec, který pomáhá se vším, co takříkajíc hoří – když je potřeba 
něco koupit, koupí, když je potřeba někoho vyzvednout, vyzvedne. 

I jim musím za 
veškerou jejich pomoc 
poděkovat.

Co je cílem Sprchy?
Těžko hovořit o 

nějakém konkrétním 
cíli, pořádání autorských 
čtení není běh na 100 
metrů. Samozřejmě 
chceme do Ostravy 
importovat co nejvíce 
skutečně současné 
literatury. Vedle toho mě 
však nejvíce motivuje práce se začínajícími autory. V Ostravě je skvělá nabídka kulturních 
akcí a mezi nimi i autorských čtení. Jako univerzitní město má Ostrava i dostatek lidí, 
kteří jsou schopní všechno na úrovni zorganizovat. Chyběl mi tady ale prostor, kde by se 
mohli mladí autoři potkávat, mluvit spolu o svém psaní, inspirovat se anebo se hádat. 
Doufám, že se nám na Literárních sprchách daří takový prostor vytvářet a že díky tomu 
i v Ostravě začne vznikat literatura, která bude živě zachycovat, jak se proměňuje svět 
kolem nás.

Proč jste si ale vybrali zrovna prostory zaplombovaného dolu?
Důlní prostory nás výrazně odlišují od akcí pořádaných například v Domu knihy 

Librex anebo Domu umění. „Naši“ autoři čtou v místnostech, které byly primárně určeny 
pro práci. Až teď, když už ztratily svůj původní účel, pomalu začínají lidé objevovat jejich 
krásu. Je pro mě fascinující pozorovat, jak ji nacházejí i v unavených materiálech, špíně 
a rzi. Pod střechou řetízkové šatny jsou pověšené fáračky, které tam nechali horníci po 
poslední směně. Když se pod těmito materializovanými ostravskými dušemi začne číst, 
ti vnímaví si všimnou, jak tomu prostoru vlastně dáváme nový smysl.

No a pak je tady další věc – číst v Dole je pro spoustu autorů veliké lákadlo. A 
neskromně si dovolím říct, že pak i velký zážitek.

Jaké byly reakce na prostory z pohledu účastníků?
Básník a prozaik Marek Šindelka, host naší vůbec první Literární sprchy, nám vysekl 

velkou poklonu na Měsíci autorského čtení, když prohlásil, že v řetízkové šatně Dolu 

Michal zažil zatím své vůbec nejlepší autorské čtení. A to zrovna zahajoval šňůru po 
největším středoevropském literárním festivalu, který putoval mezi Brnem, Košicemi, 
Ostravou a Vratislaví. Že mají tyto prostory charisma, dokládá i to, že u mnohých autorů 
vzbuzují úžas už pouhé fotky. 

A to nejaktuálnější nakonec – kdy se bude konat nejbližší Sprcha a koho nám 
tam představíš?

Hostem poslední 
letošní Literární sprchy 
bude básník Jakub 
Řehák, autor sbírek 
Světla mezi prkny a Past 
na Brigitu. Díky druhé 
z těchto knížek získal v 
letošním roce prestižní 
ocenění Magnesia Litera 
v kategorii poezie. Čtení 
se uskuteční v sobotu 
23. listopadu, a pokud se 
podaří vše domluvit, bude 
probíhat pod záštitou 
festivalu Den poezie.

A jelikož by Vás, čtenáře, Honza toho 23. listopadu všechny rád viděl, přikládáme jako 
ochutnávku a zároveň pozvánku něco málo z tvorby Jakuba Řeháka, konkrétně z jeho 
první sbírky Světla mezi prkny z roku 2009:

Jakub Arbes
Navečer zmije ulic,
déšť vyklepává do okapů
poslední klokotavý part. 
Černý vosk stéká 
mezi zkřivenými domy.
Pouliční lampy. Smích.
Přečtu tě ze zaprášených, 
nivelačních cedulí
na spodní straně města.
Tam dole před očima různé 

prostory a časy, hřbitovy 
s náhrobky tvé tváře, 
zahrady, kde spáči rozhrnují větve 
a listy knih, kde měsíc 
taví cín na unavené hlavy. 
Po kapsách mapy, kóty 
vyhynulých muzeí.
Jsme jenom maškary 
pro jediné gesto.
Na práci nic.

Tam dole
„Miluju noc, aniž bych věděl proč.“

Adam Frühauf
Foto: Kristýna Svidroňová, Honza Myška, archiv Literární sprchy
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Důl Michal je lákavé prostředí. Proč? Má své kouzlo. V jeho prostorách najdete stopy 
minulosti a to nás vábí, nahání husí kůži a zároveň to vzbuzuje obdiv. Možná i to byl 
důvod, proč si jej studenti vybrali k děsivé halloweenské párty. 

Poslední říjnovou středu oživ(i)ly 
michálkovický historický skvost masky všeho 
druhu – především ty strašidelné, děsivé a 
ulítlé. Vysokoškoláci jsou svou kreativitou 
známí a bylo to vidět i během halloweenské 
noci. Addamsova rodina, kostlivci, upíři a 
vampýrky, smrtky, ale i (nejen) roztomilí klauni 
a kočky. Bylo na co koukat. Vítěznou se ale 
mohla stát jen jedna – maska horníka přesně 
zapadající do prostor Dolu Michal byla u 
poroty jasnou volbou. 

Hned tři bary – RedBull bar, Plan B Apothéke 
a Bloody bar – nabízely vše potřebné pro nejen 
krvežíznivé zájemce. K dostání tak byla třeba 
bageta z nakládaných ropuch či s netopýřími 
stehýnky, stejně jako lektvary prazvláštních 
názvů. O to, aby nenastalo hrobové ticho 
předčasně, se starali nejen Dj´s, ale také 
ostravská rock´n´roll-elektro kapela Wolf Trap. 
Na programu bylo i promítání hororových filmů, 
tombola, BeerPong, ESC point a nechyběly ani 
creepy go-go tanečnice.  

Akci pořádala Stavovská unie studentů Ostrava (SUS Ostrava) ve spolupráci s 
Exchange student club (ESC). Užít si ji do Michálkovic přijelo přes 600 lidí a nemálo 
z nich vydrželo až do ranních hodin. Celou galerii z halloweenské párty můžete najít 
na stránkách susostrava.cz, třeba vás některé inspirují pro masku na příští ročník 
Bloody Halloween! 

Agáta Vřeská 
Foto: Jakub Kotzot 

U Důl Michal v barvách strachu
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Kolikátý dech musí ještě ostravská průmyslová architektura nabrat?
Jsou tomu tři roky, co Ostrava prohrála svůj boj v soutěži o titul Evropského města 

kultury 2015. Od té doby začíná být celá situace ohledně kulturního dění v Ostravě jen 
a jen zajímavější. Není na čase přehodnotit zklamaný výraz ve tváři?

Nejprve nějaká fakta. Podklady pro přihlášku Ostravy na titul Evropské hlavní město 
kultury 2015 vypracovalo občanské sdružení Kunsthalle, které zároveň prosadilo 
myšlenku městské galerie. Definice takové městské galerie neboli též Kunsthalle zní 
poměrně jasně: Kunsthalle je výstavní instituce výtvarného umění, která nemá vlastní 
sbírku. Bývá podporována uměleckým spolkem místních sběratelů a umělců. Kupodivu 
však v případě Trojhalí o nedostatek financí vůbec nejde, ba naopak – zdá se, že je 
projekt přefinancován! 

Rostislav Koryčánek, kurátor a dlouholetý ředitel Domu umění města Brna komentuje 
situaci následovně: „Tohle není nejšťastnější začátek. Peníze se našly, z řečeného vyplývá, 
že plátcem bude nepochopitelně hlavně město. To je pro mě podezřelé. Jsou to obrovské 
peníze, luxusnější než v Rudolfinu. Ta částka je naprosto nedostižná ve srovnání třeba s 
Domem umění v Brně, který spravuje i svěřený majetek, program vzniká z jiných zdrojů.“

Michal Škoda, kurátor Domu umění v Českých Budějovicích řekl, že prostor Trojhalí 
má nesmírný potenciál. „Když si představím, co by s tím udělali Němci nebo Rakušané, 
tak to je promarněná šance. Tady se mluví o nějakých 10 milionech, ale na takový výstavní 
program vůbec nepotřebujeme tyhle peníze…“

Podivní herci za ještě podivnějšími maskami
Máme tady de facto tři skupiny aktérů a několik dějství, přičemž za tím posledním se 

opona ještě zcela nezatáhla, viz zprávu bit.ly/TrojDOV.
Zaprvé o.s. Kunsthalle zastupující archetyp dobra, zadruhé SMO (statutární město 

Ostravu kující pikle) a v neposlední řadě tajemné Zájmové sdružení právnických osob 
Trojhalí. Přičemž prohlédnout jejich vé-ká-véčka by dalo zabrat nejednomu dramafilovi. 

Což já rozhodně nejsem a ani se nemíním pouštět do analytických rozborů jednotlivých 
výroků. Avšak architektura potřebuje spíše velké vyprávění, aby nebyla zcela pohlcena 
těmi drobnými příběhy příležitostí a omezení. Právě v tomto bodě se ztrácí ona idea 
městské galerie spolu se vztahem k veřejnosti, potažmo její odborné části v nedohlednu. 
Kdo se zde snaží transparentně a tedy i férově uvažovat je Ilona Rozehnalová, pořádající 
v klubu Fiducia odborné debaty s veřejností, kteréžto ukazují realitu ohledně projektů 
městských galerií v širších a hlubších kontextech. 

Potřebuje vůbec Ostrava další galerii, nemá jich už tak dost? V čem je myšlenka mít 
městskou galerii tak jedinečná? To jsou zásadní otázky, na které se ptají všichni zástupci 
klání od SMO až po laickou veřejnost. Hledání odpovědí probíhá právě v prostředí debat 
a diskusí. 

 „Potřebuje vůbec Ostrava další galerii, nemá jich už tak dost?“

Aby mohla být Ostrava považována za město evropského formátu, měla by městskou 
galerii jednoznačně mít. O to už se usiluje od devadesátých let, říká Rozehnalová. 
Nemáme snad v Ostravě (nejen v centru!) dost aktivních galerií, ať už zde aktivním 
myslíme výstavu děl současných mladých umělců z řad studentů či autorů děl, kteří jsou 
významní kritickým reflektováním současného dění ve společnosti? Je sice pravda, že 
pokud jde o větší prostory, jež by mohly pojmout obsáhlejší výstavy např. retrospektivy 
(na Možnosti dialogu Jana Švankmajera bylo nutno vyrazit na výlet buďto do Prahy 
či později do Olomouce) nastává problém, který ovšem není neřešitelný. Zprvu o. s. 
Kunsthalle navrhovalo pro prostory městské galerie např. Hotel Palace, pavilon G na 
výstavišti Černá louka nebo kompresorovnu v Dolní oblasti Vítkovic. Výhoda městské 
galerie oproti jiným určitě spočívá v jistotě dlouhodobé perspektivy, unikátnost pak v 
možnosti vystavovat i díla světových autorů/umělců. Co však koncepci jakožto celku 
(zahrnujícího jak Kunsthalle, tak Gong, potažmo celé Dolní Vítkovice) chybí, je jasná vize 
a jednoznačný cíl, tvrdí Michal Škoda.

U Zahalené Trojhalí

http://bit.ly/TrojDOV
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Přesun z centra na periferii, z níž se stane centrum nové
Zdá se, že za „obludou Karolinou“ nám postupně metastázuje kulturní dění situované 

dříve do centra. Vezmeme-li do úvahy teze architekta Pleskota o centrech českých měst, 
které již netřeba zvelebovat a na druhou stranu jeho výroky o oblasti Dolních Vítkovic 

jako o „industriálním městě“ do 
něhož je třeba vnášet život v čím 
dál větších kvantech, dostaneme 
poměrně jasnou představu o 
budoucím směřování industriální 
architektury v Ostravě. Přesto zde 
zůstává pár nezodpovězených 
otázek, například nakolik je tato 
divergentní tendence nová (s 
ohledem na městské části), zdali 
má Ostrava pouze jedno centrum, 
co pod pojmem centrum vlastně 
rozumíme a tak dále…

Odhalí se Trojhalí?
Toť otázka, na kterou odpoví až budoucnost, stejně jako na to, které části Ostravy 

budou vyzdvihnuty a jestli si třeba nebudeme muset zvykat na nové konotace pojmů 
center (jakožto mrtvých skeletů) a periferií – kondenzačních bodů. Možná právě díky 
tomu, že Ostrava nezískala titul, čímž nezískala ani bavlnkovou jistotu – naději na 
„světové zítřky“, neztratila nic ze své kreativity, odvahy, a průbojnosti, jejíž odezva 
přichází sice tišeji a pomaleji, zato trvale.

Magdalena Roubalová
Foto: ostrava.cz, msstavby.cz 

U Máte kreativní duši? 

Na to jsme se ptali vás, čtenářů. Industriál, Ostrava a váš pohled v Autorském okénku. 
Máte taky kreativní duši? Pošlete nám kousek z jejího odlesku na casopis@sus.osu.cz. A 
pravidelné víkendové Autorská okénka můžete sledovat vždy o víkendu na undg.cz v rubrice 
UndG.

Střípky

Střípky blikajících světel
Se odrážejí na hladině kaluží

V srdci mém i mých přátel
A přinášejí cosi na duši

Hukot města všechno zahluší
Prázdná ulice mi pokušení šeptá
Něžná slušnost se tady nesluší

Je to drsný kraj z betonového těsta

Střípky rozsetých pocitů
Leží v každé části mého města

Tisíce prožitých momentů
Mi Ostrava do života vnesla

/ 10. ledna 2012

Ostrava

Je mou součástí, je prostě mnou
Je vězením i naivní dětskou hrou

Je pocitem ve změti života
Je něčím, co člověka omotá

Je hnusná a tajemná zároveň
Ve dne šedá a v noci jak pochodeň

Je jako moje rozená sestra
Někdy jak nepřítel, o kterého jsem nestál

Je částí mých krátkých životních dějin
Snad bych to na chvíli s ní ještě přežil

Je mým domovem, musí být
Takhle ji cítím a musím ji žít

/ 10. ledna 2012
Marian Kisza
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Průmysl není jen komín plný sazí

Jízda autem v centru Ostravy se často zvrhne v boj o poslední volné místo k zaparko-
vání. Například při cestě z Poruby už někde v koloně na Hulváckém kopci řidič kolikrát 
začne přemýšlet, kde ve městě zaparkuje. Opatrně pouští spojku, šlape na plynový 
pedál a v tu chvíli, kdy uvádí auto do pohybu, se zaúpěním dupne na brzdu. Semafor 
svítí červeně.

Stejně jako řidič, tak i město zažívá svou paralelní jízdu autem. Když Ostrava pouštěla 
spojku, psalo se osmnácté století a ve znamení industrializace to vypadalo, že uhlí a 
ocel vydláždí cestu k nekonečné prosperitě a pokroku. Motorem se staly hutě a doly, 
těžký průmysl. Šlápnutí na plynový pedál bylo jen logickým vyústěním zalidnění celého 
města. Na úkor posunu v koloně vpřed, směrem ke Krajskému úřadu, kulturní život z 
auta vystoupil.

Nohu na plynu drželo ocelové srdce republiky do 90. let 20. století. Po revoluci dosta-
la hlubinná těžba a těžký zpracovatelský průmysl červenou, a stejná barva blikla i na 
pomyslném semaforu. Přišlo ono dupnutí na brzdu.

Průmysl se stal během těchto let synonymem útlumu rozvoje města, vrahem kul-
tury, nemoderním přežitkem a podle některých dokonce nutným zlem. Procento oby-
vatel Ostravy, které není, co do zdroje příjmu, na původní průmysl navázáno, se rapidně 
zvětšilo. Zároveň zesílily hlasy vyslovující se pro demolici všeho starého, industriálního. 
Špatně.

Ten průmysl, který startoval i brzdil, nyní dopomáhá k rozvoji toho, co v minulosti de 
facto zruinoval - kultury a vzdělanosti města. Zářným příkladem je Multifunkční Gong či 
Svět vědy a techniky. Jako pomníky industriální revoluce dnes slouží Ostravě zcela jinak 
a dokazují, že průmysl není jen komín plný sazí či ropná kaluž.

Žádný semafor, ani ten ostravský, se nečervená věčně. A tak se může celý proces jízdy 
znovu zopakovat, můžeme se posouvat v koloně pořád dopředu a dopředu, až nakonec 
jednou zaparkujeme přesně tam, kde je to pro nás nejvýhodnější.

Andreas Papadopulos

 Objektivem Vojtěcha Žižky

A
u

t
o

r
s

k
é

 
o

k
é

n
k

o A
u

t
o

r
s

k
é

 
o

k
é

n
k

o



28

U Leto je za nama…

Zase už přikladam do kamen a fčil jsem se trochu zasnila, jake to bylo fajne v letě u 
vody. Ve vzduchu hic jak hrom, voda taka tepla že bylo až trapne jit se do ni ochladit. 
Psi odmitali chodit ven a leželi doma vypleštěni na kachličkach na zadech, uši rozložene 
do stran aby chladili co největši plochu. Andulka se přecvičovala na kachnu bo zusta-
vala cely den v svoji plastove kupelce, za tyden veder se naučila nove hlašky a trvale 
pokřikovala To je hic, to je hic, občas změnila notu a vyjadřila jasny nazor na pitny režim 
prohlašenim Dam si pivo. Bylo jasne, že muj stary ma vstřicnějši postoj k Radegastu jak 
k Ostravskym vodovodum a kanalizacim.

V tom krasnem teplem čase dojela kamaradka z Lucemburska s velkym kniračem. 
Synek je to urozeny, mama aj tata sam titul, rodokmen taky dluhy že aj Karel čtvrty 
by vedle něho vypadal jak plebejec, a je taky cvičeny. Na lucemburskem cvičaku. V 
němčině. Cviči ho sice majitelka ktera je Ostravačka jak poleno, no ale synek česky jako 
spravne v cizině vychovane děcko moc nerozumi.

Chvilu jsme poseděli a povykladali co noveho. Šachty zavřene, enhačku se řika Mital, 
nove hale ČEZ arena, Tatranu Čas arena, pajdaku Ostravska univerzita, baňske Technicka 
univerzita, ciganum Romove, postiženym hendikepovani, slepym nevidomi, hluchym 
neslyšici, no prostě všecko při starem ale s novym nazvem to vypada tak jaksik lip.

Kamoška pokyvala hlavu že pry u nich taky tak. A že radši pujdem k vodě bo tam je 
eště fšecko v pořadku.

S největšim gustem plaval kamaradčin pes. V jednu chvili ztratil pojem kde ma 
paničku a namiřil si to z hlučinskeho břehu směr Děhylov centrum. Asi sto metru od 
břehu se potkal s jednim vašnivym dalkovym plavcem a svoji černou hlavou ho vyděsil 
tak strašně, že plavec zařval, pes se lekl a v hruze se otočil zpatky k nam.

Nasledně pak v Hlučinskem zpravodaju vyšel kratky članek, že sice nemame loch-
nesku přišeru, ale v jezeře se čas od času objevuje pekelny pes, který spolu s jakymsi 
gizdem robil neplechu asi třista let zpatky na Prajzke a za trest oba straši dofčil. 

Po kratkem osvěženi ve vodě jsme šli na pivo. Aj se psem. Byla jsem v dobrem 
rozmaru bo den byl přijemny, voda tepla, stary spacifikovany vychlazenym pivečkem, 
no idylka. Pes byl krasny, hodny a ja cela rozněžněna jsem s nim chtěla navazat družbu 
a tak mu řikam Dej pac.

Pes sebu švihnul o zem. Vybulil se jak mrtvy a vypadalo to že s nim asi struhlo to 
vedro. Majitelka dal klidně pila kafe a trochu nechapave na mě hleděla co se jako plašim.

Co tomu chudakovi je? Pravim. Asi srdičko, ne?

Kamaradka se začala smat, podrbala psa za uchem a řika – Co blbneš, on ti rozuměl 
PLATZ, to je německy místo, a on si má na ten povel lehnout.

Oddychla jsem si tak mohutně, že se nad jezerem přehnal nahly fukeř a surfaři 
poskočili aj s prknama o deset metru. Hura, pes žije, akorat se na něho musí opatrně.

Další pul hodiny jsem mluvila potichu, opatrně, furt jsem to zviře pozorovala, jestli 
není jakysik problem, ale nic. Stary už měl třeti pivo a pes pořad vypadal spokojeny a v 
pořadku.

Jak jsme tak byli dluho z vody tak začinalo byt zas horko. Řikam Kurňa to je ale hic… 
Pes v te chvili stal a se zajmem hleděl do dali. Jak jsem řekla tu větu tak se mu chudakovi 
podlomily zadni nohy.

Mi taky, no ještě že jsem seděla. Vyděšeně jsem se podivala na kamaradku a řikam 
– Co jsem zas řekla špatně? Jen těžko jsem zvladala nahly studeny pot, bušeni srdce, 
gumove nohy a roztřesene ruce. 

No víš, říká ona a s hubou od ucha k druhemu uchu uvažovala jak mi to sdělit a neu-
razit mě pro blbost, on rozuměl SITZ, jako že má sednout. Tož sedí…

Božatko male, ja 
tu mluvim o počasi 
a synek ma z toho 
drezuru… Stary že si 
da ještě jedno pivo 
a ať pry si dam kafe, 
že nevypadam moc 
dobře. Asi jsem byla 
strašně bleda…

Tož jsme ještě ch-
vilu poseděli ale ja 
jsem měla strach co-

sik řict. Sice jsem měla chuť na džus, ale co kdyby to synek pochopil jako že čus a nazdar 
a jdeme domu, že…

No všecko ma svůj konec a domu jsme došli v pořadku. Taka uleva! A doma už jen 
naše chlupate zlatička, na které stači lakaci a odpuzovaci povely Tumaš a Nesmiš, slyši 
na osloveni Čumačku a Ty gizde, vědi že Baraba je sused, Dej pozor je vystraha, Myšička 
se lovi a Kočička se necha byt.

Ten německy rozumici pes zas odjel, leto uteklo kamsi do Řecka a na Kanarske os-
trovy a my jsme se začali těšit, jak budeme chodit na hřiby, ztracet a zas nachazet psy 
v lese, pořadat přitom orientačni závod přes bludny kořen a jiné kratochvile. Voda ve 
štěrkovně vychladla a ryby už zase hraly přesilovku proti plavcum.

A přišel podzim.

Věnováno Trudě Wernerové, jejímu knírači a společným zážitkům.

Pavla Cholevová
Kresba: Sylvie Kavíková 
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U Práce, za kterou se nemusíš stydět

„Pravidelně jsem jezdila tramvají kolem a vůbec jsem neřešila, co tam je. Zkrátka nějaký 
průmyslový areál. Stydím se, ale fakt jsem o tom nevěděla nic. Až když jsem přišla poprvé 
na prohlídku, tak mě to zaujalo a doslova pohltilo. Můj pohled na Dolní oblast Vítkovic se 
změnil,“ vzpomíná na své seznámení s ostravskými Hradčany Nikol Kupková, jedna z 
průvodkyň v areálu Dolní oblasti Vítkovic, která se k této zajímavé práci dostala ještě 
jako studentka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava.

Vysoké pece, plynojem, důl Hlubina a jiné monumentální stavby s více než staletou 
historií, dnes spadající do seznamu Evropského kulturního dědictví, lákají pozornost 
turistů z blízkého okolí i všech koutů světa. Jedinečná součást severomoravské metro-
pole nabízí zájemcům možnost prohlédnout si část industriálního srdce Ostravy spolu 
s jeho tepnami, byť s dávno vyhaslou krví. O pohyb se tady starají už pouze průvodci, 
kteří spolu se zástupy návštěvníků procházejí křížem krážem rekonstruovanou oblastí 
po místech, kde se dříve vyráběl koks a surové železo.

Industriální skanzen

„…někteří průvodci zůstávají u ostravštiny, aby to mělo ten správný náboj.“

Prostory vítkovického průmyslového areálu dostávají v posledních letech novou 
tvář, která by měla lákat nejen návštěvníky z daleka, ale také místní. Zpřístupněné 
výrobní závody, stálé expozice a mnohé kulturní akce jsou základem dlouhodobého 
plánu pro vybudování nového centra města. Přijít na prohlídku se ale rozhodně vyplatí 
už dnes. Třeba se vám tak jako Nikol bývalé železárny natolik zalíbí, že se stanete jedním 
z nadšených průvodců. Jak sama dodává, tohle je práce, za kterou se rozhodně nemu-
síte stydět.

„Nejde jen o to, že je to unikátní místo, které stojí za návštěvu. Člověk se zároveň přestane 
bát mluvit a vystupovat před lidmi, naučí 
se mluvit spisovně, i když někteří průvodci 
zůstávají u ostravštiny, aby to mělo ten 
správný náboj. Dobré je taky to, že si jako 
průvodci můžeme domluvit exkurzi na mís-
ta, kam se člověk běžně nepodívá. Takhle 
jsme se například dostali 500 metrů pod 
zem do dolu Jeremenko.“

Industriální areál navštíví během týdne 
stovky lidí, často i bývalí zaměstnanci, 
kteří se vracejí na místa, kde dříve pra-

covali. V té době je nepochybně nikdy nenapadlo, že by se do své firmy někdy přišli 
podívat na exkurzi jako do muzea. „Tradičně interpretují svůj výklad pro rodinu nebo 
známé paralelně se mnou někde bokem. (smích) Je to každopádně dobré, protože kolikrát 
řeknou něco zajímavého, takže si je ráda sama vyslechnu a využiju jejich znalosti při další 
prohlídce,“ dodává Nikol, která se o zvědavé návštěvníky stará už rok, díky čemuž získala 
nejen nové vědomosti, ale také unikátní a pravidelný výhled na město. A tak zatímco 
lidé postávající na terase nákupního centra vyhlíží Vysokou pec, ona společně s turisty 
pozoruje okolí z druhé strany. „Je krásné vidět, že je Ostrava opravdu zelené město, což 
málokdo ví. Dokonce jedno z nejzelenějších v České republice a není to o tom, že by někde 
byly pěstované keříky, ale prostě normální stromy. Když je pak hodně jasno, jdou vidět celé 
Beskydy a když je extrémně jasno, tak dokonce Praděd.“ 

Na cestě k dobrému průvodci
Stát se průvodcem přitom rozhodně není složité a má-li člověk odhodlání a chuť 

sbírat nové zkušenosti, případně znalosti některého z cizích jazyků (ideálně angličtina, 
němčina nebo polština), má v podstatě vše, co je potřeba. Trému i další nedostatky po-
mohou postupně odbourat zkušenější kolegové. „Ze začátku jdeš několikrát na náslech, 
je jen na tobě kolikrát. Každý průvodce říká něco jiného, je to odlišné. Jsou tam průvodci 
studenti a průvodci důchodci. Někteří z nich v těch místech dokonce pracovali, takže je do-
bré jít tam s některým z nich, protože mají často hodně hluboké znalosti o tom, jak to tam 
probíhalo. První prohlídku jdeš pak s některým ze služebně starších, který ti poradí a řekne, 
co případně zlepšit. Já jsem třeba u první prohlídky mluvila hodně potichu a kolega mi mu-
sel pořád připomínat, abych zvyšovala hlas.“

31

Když se koncem devadesátých let minulého století konal poslední odpich ve Vysoké peci 
č. 1, nebylo jasné, co s průmyslovým areálem bude. Místo dělníků se zde ale naštěstí brzy 
začali procházet památkáři a Dolní oblast Vítkovic tak dostala nový cíl svého chladnoucího 
života. Dnes tady potkáte hlavně turisty v doprovodu průvodců, kteří svým výkladem vracejí 
uspaným kolosům ztracenou energii. 
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„…takže tady přes cestu je Třinec?“

Při samotné práci se pak občas objeví i jiné nástrahy a příjemnou „procházku“ vystřídá 
dřina, zvláště pokud přijdou dny, kdy se vám skutečně nechce a máte špatnou náladu, 
kterou je třeba před návštěvníky skrýt. Průvodce musí být vždy natěšený a nesmí se 
nechat vytočit nepozorností lidí, kteří se často ptají na to, co jste před chvilkou řekli. Na 
druhou stranu si ale díky tomu rozhodně natrénujete trpělivost. Paralela s vyučováním 
z pozice pedagogů je zde více než zřejmá. 

„Vzpomínám si na jeden krásný dotaz. Byli jsme nahoře na vyhlídce, kde obvykle pop-
isuju styčné body, místa, které můžou vidět z Vysoké pece. Říkala jsem, tady přes cestu jsou 
provozy bývalých Vítkovic, tady je teplárna, vzadu ocelárna, válcovna trub Třineckých 
železáren …a pán se mě zeptal, takže tady přes cestu je Třinec?“ (smích)

Zaměstnání je samo o sobě rozmanité a nabízí 
spoustu zajímavých možností, mimo jiné příležitost 
zúčastnit se mnoha akcí, jako jsou Colours of Os-
trava nebo koncerty v bývalém plynojemu, dnes 
multifunkční aule Gong, zdarma. „Jako průvodci 
pomáháme při různých akcích a děláme třeba 
uvaděče nebo šatnáře. Pro nás to pak automaticky 
znamená vstup na danou akci zdarma. Během 
Coloursů je například zvláštní režim prohlídek, kdy 
je zpřístupněná pouze Vysoká pec. Všichni studenti si 
obvykle vezmou ranní směny, aby odpoledne mohli 
jít na koncerty. Je to obrovská výhoda.“

Začátek i směr prohlídky areálu Dolní oblasti 
Vítkovic bývá totožný, co, respektive kdo, vám ale 

prohlídku zpestří a 
ozvláštní, jsou právě 
průvodci, kteří svým 

výkladem dodávají zajímavou náplň a připomínají 
nedávnou i dávnou historii industriální oblasti, ces-

tou, kterou kdysi putoval materiál. 
A teď už si prosím nasaďte helmy a následujte mě, naše jedinečná návštěva minulosti 

začíná. 

Tradovaná pravdivá legenda z Dolní oblasti Vítkovic
Za druhé světové války patřil celý areál Německu, takže byl často terčem spojeneckých 

náletů. A v roce 1945 spadla do plynojemu letecká puma, která naštěstí nevybuchla, protože 
byla konstruována tak, aby vybuchla při nárazu. Tím, že ten plynojem byl vodní, tak se jen  
zavrtala do bláta, které bylo pod vodou, a zůstala tam. No a vzhledem k tomu, že Němci ani 
později Komunisté nechtěli přerušovat výrobu, vytáhli ji „slavnostně“ až v roce 1970, takže 
jsme měli v plynojemu více než 25 let funkční pumu. A neumím si představit, co by se stalo, 
kdyby to vybuchlo. Celé Vítkovice by byly pryč.  

Daniel Šácha
Foto: archiv Nikol Kupkové, sokolska33.cz, susostrava.cz

Kapitán Nemo ze známých verneovek byl proslulý tím, že předběhl svými vynálezy svou 
dobu. Byl inovativní, tvůrčí a odvážný. Jeho domovem byl Nautilus, ukrytý zraku všech a sám 
ukrývající netušené perly. O tom, že Moravskoslezský kraj má stejně jako Nautilus poklady, 
za které se nemusí stydět, ale že se zároveň nemusí ani ukrývat před světem, přišli debatovat 
lidé rodu patriotů – Patrioti MSK. 

Verneovská kavárna v U6 v Dolní oblasti Vítkovic tak pse tak první říjnový večer zázemím 
pro čtyři významné osobnosti kraje, patrioty, networking i inspirující myšlenky do budoucna. 
A střípky tohoto večera najdete na následujících řádcích. 

Prvním řečníkem byl Ing. David Sventek, který vedl Úřad Regionální rady a vyjednával 
pro kraj v Bruselu miliardy korun. Na příkladech z vlastního života ukázal na největší lidskou 
svobodu – svobodu volbu, ale i na rozdíl mezi leadershipem a managementem. „Leadership 
je o tom, že lidi za sebou taháte – taháte příkladem, vizí; a management je o tom, že před sebou 
lidi tlačíte. Být lídrem znamená vést lidi k excelenci a podněcovat v nich to, co ani netušili, že v 
sobě mají.“

Miroslav Peřina, mladý kluk z Ostravy, který miluje jídlo, sport a překonávání překážek. 
Založil vzdělávací platformu nastartujse.cz, kterou zatím využilo víc než 3000 lidí, je spolu-
majitelem Finomia group a rozjíždí projekt Cofee break, který chce ukázat, že i tady v Ostravě 
jsou lidé, kteří něco dokázali. Zároveň byl druhým hostem, tzv. „naděje kraje“, a představil 
šest bodů, které jsou podle něj stěžejní, když chcete být úspěšní. 

1. Dělejte to, co milujete – vybavte si činnost, u které ztratíte pojem o čase, nejspíš 
je to přesně to, v čem jste dobří, máte pro to nadání – a to je ONO, to je práce, ke které jsme 
motivování zevnitř.

Tápete? Položte si tři otázky: 1. Děláte dneska to, co děláte rádi? Co byste dokázali dělat i 
zadarmo? Co byste dokázali dělat, aby to bylo prospěšné i pro ostatní lidi? 

2. Zaměřit se na silné stránky – mnoho lidí neví, v čem jsou dobří nebo se věnují 
zdokonalování slabin. Úspěšní lidé se ale zaměřují na ty silné stránky.

3. Tvořte vlastní budoucnost – často nás brzdí výmluvy a obviňování okolí. Ale 
budoucnost si tvoříme sami.

Cvičení, jak se zbavit výmluv: Za výmluvu si dejte finanční pokutu. Peníze pak dejte nez-
iskovce, rodičům, kamarádům… Za první výmluvu koruna, za druhou dvě, za třetí pět,... za 
desátou 1000, za každou další 1000. 

4. Osobní vize – je důležité najít něco, za čím jdete, jít za svým snem. A vždy ten 
zvolený cíl podrobte otázce Proč? 

5. Důležitost lidí kolem nás – obklopit se správnými lidmi je základem.
6. Ovládejte svůj čas – práce není všechno, je důležité pracovat efektivně.
Tip: metoda Get Things Done od Davida Allena.

Pár inspirativních knih, které přednášející doporučili
Dale Carnegie – Jak získávat přátele a působit na lidi
Jack Canfield – Pravidla úspěchu
Tomáš Hajzler – Peníze nebo život 
Stephen Covey – Sedm návyků skutečně efektivních lidí 
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U Událost + reakce = výsledek

Průvodkyně v DOV Nikol
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Světově známý horolezec a v současné době také senátor ČR Leopold Sulovský, byl 
hostem za oblast sportu a kultury. Mluvil o svých výpravách a zážitcích a tom, co je třeba 
zvládnout, abyste uspěli. A zodpověděl i několik otázek z publika:

Máte za sebou nejvyšší hory světa, zajdete si ale i na nějakou českou horu, např. na 
Sněžku?

Na Sněžce jsem zrovna nikdy nebyl. (smích) Ale na Lysé jsem byl milionkrát, a pokaždé 
mám husí kůži.

Co byla pro vás během expedice největší výzva?
Obvykle když končí jedna akce, tak v hlavě začíná druhá. Protože vidíte ten kopec naproti 

a říkáte si: není možná. 

Posledním hostem večera byl Ing. Jan Světlík. Hovořil o historii Dolní oblasti Vítkovic, 
ale i o dalších plánech do budoucna. V jeho vizích je tak například nový bulvár, jakožto 
reprezentativní ulice a zároveň důležitá dopravní tepna, kavárnička přímo na Vysoké peci 1 či 
univerzitní kampus přímo v DOV – namísto v současné době v několika budovách působící 
Ostravská univerzita.

Jaký by měl být zdroj financování urbanistické změny v Moravské Ostravě, aby se z 
ní stala opět vyhledávána obytná zóna?

Způsob financování bytů by mělo být z privátních peněz. Obecná škola (univerzita) by 
si měla postavit kampus z obecných peněz a uvolněné nemovitosti by se měly prodat. Proč 
bychom měli byty stavět z jiných, než soukromých peněz? Je jen otázka, jak se to udělá. 

Nemyslíte si, že pokud by se univerzita přestěhovala do DOV, že by to život v centru 
definitivně zabilo?

Tady je otázka, co je to centrum Ostravy. Jsem přesvědčen, že sedmdesát procent oby-
vatel Ostravy nepovažuje za centrum celé Ostravy centrum Moravské Ostravy. Každá oblast 
má své centrum – Poruba má své centrum, Hrabůvka má svoje, Moravská Ostrava svoje atd. 
Ale není tady centrum celé Ostravy. Musíme tedy najít jiné místo. A tady vzniká právě ambice 
Dolní oblasti. 

Patrioty MSK založil čerstvý absolvent VŠB-TUO Tomáš Buchwaldek. Proč to vlastně udělal, kam 
projekt směřuje a jak on sám vidí patriotismus, si můžete přečíst v rubrice Zoom na Undg.cz 

Agáta Vřeská
Foto: patriotimsk.cz 

 Veronika (23 let), Ostrava
Pokud bych se měla zamyslet, kam chodím relaxovat, tak je to nákupní centrum. Nákupy, 
ty mě dokážou vždycky uklidnit.

 Jana (24 let), Ostrava 
Já ani nerelaxuju, protože mám tolik učení, že na nějaký odpočinek venku nemám 
jednoduše čas.

 Karin (23 let), Ostrava
Zvláštní místo, kde se dá relaxovat? Napadají mě solné jeskyně, tam se dá báječně 
odreagovat, nebo taky si zajít zaplavat na bazén.

    Inspirujte ostatní místy, které máte rádi – napište nám své tipy 
    na casopis@sus.osu.cz a ty nejzajímavější zveřejníme na FB Časopisu Underground.

 Veronika (24 let), Olomouc
I přesto, že většinu času trávím ve vlaku, tak mám nejraději, když si sednu venku na 
lavičku v nějakém parku.

 Štěpán (26 let), Ostrava
Nejlépe mi je v nějakém baru nebo v kavárně Bastila.
 
 Tomáš (22 let), Ostrava 
Rád si zajdu na Emu, je tam výhled na skoro celou Ostravu, a často taky chodím relaxo-
vat do parku.

 Petra (23 let), Třinec
S přítelem nejraději sedáváme na lavičce v Komenského sadech. 

 Markéta (21 let), Třinec
Ráda chodím s přáteli do Garage club, kde pořádně relaxuji.

 Kristýna (20 let), Ostrava
Nejlépe relaxuji s kamarádkou. Chodíme do čajovny na Hl. třídě nebo také navštěvujeme 
čajovnu Pasáž u Stodolní.

 Jarda (20 let), Ostrava 
Pro mě je relax u počítače ve studovně, anebo v obchodě Fórum Nová Karolina. Dokonce 
relaxuji i na určitých přednáškách.

U Anketa

Vyrazili jsme do ulic a ptali se studentů našich univerzit: Máte v Ostravě nějaké zvláštní 
místo, kam chodíte relaxovat?

Trefí se do některého z vašich oblíbených míst? 
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 Nikol (23 let), Olomouc
Mé oblíbené a pro mě zajímavé místo je Husův sad nebo jiná zelená místa v oblasti 
Ostravy – Dubiny.

 Veronika (Ostrava)
Pro mne to je místo za radnicí, tedy Komenského sady, anebo také kavárna U Daniela, 
zde trávím ráda svůj čas a dobře si odpočinu.

    I časopis Underground objevuje místa, která má rád – přesvědčte se na undg.cz 
    nebo na konci tohoto čísla :).

Tereza Knapková, Markéta Kufová 

U Iniciativa Ostrava je NEJ začala recesí

Už se vám někdy stalo, že se vás známí zeptali „Co v Ostravě?“ a vy jste jim neuměli 
odpovědět? Nebo vaše odpověď začala radniční věží a vzápětí končila slavnou 
Stodolní ulicí?

Právě proto skupina mladých lidí uspořádala kampaň s názvem Ostrava je NEJ. 
Cílem kampaně je upozornit hlavně Ostraváky na známá i méně známá zajímavá místa 
ve městě. Organizátoři na webových stránkách projektu svou iniciativu komentují 
slovy: „A jelikož každodenně míjíme místa bez většího povšimnutí, možná ani nevíme, s 
jakými unikáty máme tu čest.“

Kampaň nemohl nezaregistrovat 
ani kterýkoliv jiný návštěvník Ostravy, 
skupina organizátorů totiž rozmístila 
po městě sedmimetrové červené 
poutače, jež vyvolaly mnoho diskuzí 
na sociálních sítích. Na facebookových 
stránkách projektu můžete nejenom 
přispívat svými názory a poznatky, 
ale najdete zde také mnoho dalších 
ostravských NEJ. Většina z nich je 

unikátní v rámci celé republiky, některá jsou však raritou i v mezinárodním měřítku. 

Věděli jste, že…

…Oblouk v Porubě je dodnes NEJvětší stavbou na území nové Poruby? 

Oblouk, stavba pojmenovaná podle svého tvaru, je multifunkční budova v Ostravě-
Porubě. Představuje jednu z ukázek socialistického realismu 50. let. Atmosféru objektu 
dokresluje silniční křižovatka, ze které vedou dvě dopravní komunikace procházející 
průjezdy skrz budovu. Stavba měla sloužit jako velkolepá brána do nového dělnického 
města.

…Jedno z NEJvětších muzeí Evropy věnovaných citerám – Citerárium se 
nachází na ostravském Masarykově náměstí?

Citerárium založil 
a provozuje Jan 
Folprecht. V jeho 
sbírkách se nachází 
sto dvacet nástrojů, 
citerová literatura 
a 6000 notových 
partitur. Právě díky 
bohatosti těchto 
sbírek je muzeum 
ojedinělé v rámci 
celé střední Evropy. 
V muzeu můžete 
také zakoupit 
několik publikací, 
jejichž obsah je 
věnován citerám.

Na webových stránkách uvádíte, že za iniciativou „Ostrava je NEJ“ stojí 
skupina mladých lidí, můžete mi přiblížit, kdo nyní projekt realizuje?

Snažíme se na tom dělat ve volném čase s pár kamarády – někteří pracují, jiní 
studují. Do projektu se už zapojilo asi 20 lidí. Nefungujeme tak, že bychom někoho u 
nás registrovali. Kdo se chce nějak zapojit, má možnost. 

Ale samozřejmě podobně velká věc nejde dělat bez finanční podpory. My jsme 
ale měli štěstí, že se nám podařilo dohodnout se s vedením obchodního centra Avion 
Shopping Park, kterému se náš nápad zalíbil, rozhodl se ho podpořit a využít i ve své 
kampani při otevření nové části centra. 

Jak vznikl nápad propagovat Ostravu tímto způsobem?
Myšlenka vznikla při setkání s přáteli z jižní Moravy, kteří při své návštěvě Ostravy 

byli natolik vybavení informacemi o našem městě, že nás prostě uvedli do rozpaků. 
Začali jsme pak ve svém okolí zjišťovat, jak jsou na tom ostatní. Výsledky naší mini-
ankety nás utvrdily v tom, že by se s všeobecným povědomím mělo něco udělat. Ale 
původně to byla opravdu jen taková recese, která nás prostě chytla, a postupně se to 
vyvinulo až do dnešní podoby.

Kolik času uběhlo od prvotní myšlenky do samotné realizace?
Byla to otázka několika měsíců. Přemýšlet jsme o tom začali někdy na začátku roku 

2013. V srpnu jsme potom projekt spustili.

„Byli jsme v rozpacích“, zmiňuje jedna ze 
zakladatelek projektu Kristýna Kaňoková

„Původně to byla taková recese.“
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U Když chceme Ostravu krásnější 

Jistě čtenáře nijak neohromím, řeknu-li, že cílem takového okrašlovacího spolku 
je, jak už jeho název napovídá, okrašlovat. Avšak co si pod takovým „okrašlováním“ 
vlastně můžeme představit? Je až s podivem, jak je tato činnost ve skutečnosti banální 

a přirozená. Najde-li se v obci či ve městě dostatečně odhodlaná skupina dobrovolníků, 
která na vlastní náklady vyčistí špinavou zeď, spraví poškozený chodník, nebo rekon-
struuje zašlou budovu, pak tedy okrašluje. Oživuje starý lesk i toho nejobyčejnějšího ob-
jektu či místa nejrůznější velikosti i povahy a navrací, či alespoň připomíná, zašlou slávu 
míst významnějších. Chce se někdy říci až s dětskou hravostí a vynalézavostí, avšak 
zároveň nutno dodat i s moudrým úsudkem a chvályhodným úmyslem. Svou činností 
se tedy spolek snaží dělat město či obec krásnější. 

Takzvaných okrašlovacích spolků bylo v minulosti jako máku. Především za první 
republiky byly zastoupeny téměř v každé obci, avšak s příchodem komunistů k moci 
v roce 1948 byla jejich činnost odsouzena k zániku. Nyní se zdá, že spolky nabírají po 
letité pauze nový dech. Bez nadšení pro věc a přemýšlivé a aktivní členské základny se 
však plán jen těžko sejde s realizací. To ale není případ Okrašlovacího spolku Za krásnou 
Ostravu.

39

Chodíme těmi místy denně. Ano, odvážím se říci, že jimi chodí každý z nás. Kde beru tu 
jistotu? Mluvím totiž o stopách minulosti, které se zákonitě vepisují do každého místa na 
této planetě. Jejich tvar, hloubku nebo velikost však ani nevnímáme, neboť nás nikdo ani 
neupozornil, že by nějakými stopami měly být. Byť jsou mnohdy těžko viditelné, stávají se 
den za dnem ještě méně viditelnější. Přehlížíme ta místa, na kterých se kdysi nacházela 
židovská synagoga, honosný zámek nebo jen udržovaná zahrádka na chodníku uprostřed 
rušného města. V Ostravě se objevilo čtyřicet statečných, kteří to chtějí napravit. Říkají si 
„Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu.“ 

„Komu by nebyly aktivity spolku sympatické? Nejsme politická strana, po 
nikom nic nechceme, vracíme Ostravě ztracenou paměť z čiré radosti.“ Martin 
Tomášek, jeden z členů okrašlovacího spolku

„Oslovila jsem čtyřicet lidí a všichni účast přijali.“ Ilona Rozehnalová, zak-
ladatelka Za krásnou Ostravu

Chystáte něco do budoucna? Třeba další rozšíření projektu?
Ostrava je NEJ momentálně běží asi 2 měsíce, takže jsme pořád ještě na začátku a 

stále máme na co upozorňovat. Obyvatelé Ostravy nám sami posílají tipy na další NEJ, 
za což jsme moc rádi. Nečekali jsme, že vzbudíme pozornost Ostraváků a přimějeme je 
k takové aktivitě. Do budoucna bychom rádi snad sami nějak přispěli ke zlepšení života 
v našem městě. 

Máte tip na ostravské NEJ? Podělte se o něj na ostravajenej.cz nebo FB projektu! 

Tereza Skýbová
Foto: clumpi.blog.cz; novinky.cz
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Fiducia + zajímaví lidé = Ostravský okrašlovací spolek

Hlava celého projektu Ilona Rozehnalová již několik let úspěšně spoluvytváří kul-
turní klima v Ostravě. Angažuje se v otázkách rozvoje města a jako majitelka vzkvéta-
jícího Antikvariátu Fiducia se stala jednou z respektovaných osobností kraje. S takovým 
kreditem nutně přitahovala občansky aktivní, přemýšlivé a šikovné kolegy z okolí. Vznik 
Okrašlovacího spolku byl tedy na spadnutí. „Bylo mně líto, že do mého klubu Fiducia chodí 
hodně zajímavých lidí a navzájem se neznají, nemají možnost se spolu bavit a tříbit názory,“ 
popisuje Ilona Rozehnalová cestu k založení spolku, který vznikl v březnu roku 2013. 
„Už rok předtím jsem uvažovala o založení nějakého neformálního uskupení, “intelektuál-
ního spolku”, který by se pravidelně scházel a diskutoval o tom, co se děje v Ostravě, tak jako 
to bylo například za první republiky. Oslovila jsem čtyřicet lidí a všichni účast přijali. První 
akce, kterou jsme udělali, bylo okrášlení pamětní desky mlýna na Mlýnské ulici.“ Deska byla 
ve skutečně zanedbaném stavu a vedle rozrůstající se mapy několikrát přelepovaných 
plakátů a graffiti zcela ztrácela svou důstojnost. Na tomto místě byla také obnovena 
malá zahrádka, v centru města vcelku unikátní.

Členská základna spolku je opravdu pestrá. Tvoří ji osobnosti kulturně-intelektuálního 
života kraje, a to od výtvarníků, pedagogů až po spisovatele a architekty. Ze známých 
osobností jsou to například historik umění Martin Strakoš, režisér Radovan Lipus nebo 
básník Petr Hruška.

Spolek tedy začal řádně okrašlovat v květnu roku 2013 a od té doby se pravidelně 
schází, diskutuje a vydává také vlastní bulletin. Ten vychází čtyřikrát ročně a kromě kri-
tických reflexí o aktuálních událostech v Ostravě se v něm čtenář dozví i něco z historie 
města nebo o významných místech v něm, která čas změnil k nepoznání. Bulletin je 
volně ke stažení na webových stránkách spolku: www.krasnaostrava.cz.

Nejsme-li úplně bez citu, přejme tedy Okrašlovacímu spolku dlouhý život a pořád tak 
aktivního ducha v těle. Neboť, kdo by přeci nechtěl Ostravu krásnější?

Kamila Plocková (Občanská iniciativa Čisté nebe)
Co Vás vedlo k tomu stát se členem Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu?
Jako všechny ostatní i mě nejprve oslovila iniciátorka spolku Ilona Rozehnalová. O tom, 

co okrašlovací spolek je, jsem měla trochu povědomí z Brna, kde je Okrašlovací spolek na 
katedře Environmentálních studií, kde jsem studovala. Myšlenka se mi líbila, takže jsem se 
velmi ráda stala členem. K Ostravě mám trochu ambivalentní vztah, některá místa a celko-
vý charakter města je jedinečný, na druhou stranu mi vadí místní stav ovzduší. Prostě vztah, 
který Angličané popisují „love-hate relationship“ :-). Na okrašlování se mi líbí to, že přispívá 
k tomu, že se můj vztah více přechyluje k onomu „love“. 

Jak se na činnosti spolku podílíte přímo Vy?
Jako ostatní i já jsem vstupovala do spolku plná nadšení, v průběhu času člověk zjišťuje, 

že je to především o vytrvalosti a pomoci i s těmi malými úkoly. V rámci webu www.kras-
naostrava.cz jsem přišla s mapou okrášlených míst, takže každý, kdo se chce podívat, která 
místa již byla okrášlena, si může zobrazit krátkou anotaci místa a jeho okrášlení. 

Martin Tomášek (literární historik)
Co Vás vedlo k tomu stát se členem Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu?
Upřímný vděk vůči městu, které se stalo mým pracovištěm i domovem, stejně jako chuť 

vymanit se na okamžik ze zajetí svého oboru a po boku zajímavých lidí zapojit do něčeho 
tak skrz na skrz nemoderního, altruistického a potřebného.

Jak probíhá diskuze mezi členy spolku, kteří mají každý v podstatě jiné 
zaměření (historik umění, geograf, básník, pedagog)?

Scházíme se jednou měsíčně a mezitím okrašlujeme. Na rozhovory se těšíme a v diskusi 
respektujeme - každý “vítězný názor” navíc vyžaduje práci svého navrhovatele a je prověřen 
praxí, což je, myslím, dostatečná ochrana proti planému řečňování.

S jakou odezvou se spolek setkává u veřejnosti? S jakou odezvou se setkává u 
vedení města?

Komu by nebyly aktivity spolku sympatické? Nejsme politická strana, po nikom nic nech-
ceme, vracíme Ostravě ztracenou paměť z čiré radosti. Je otázka, zda se vůbec politici mo-
hou uvěřitelně zajímat o něco, z čeho jim neplyne žádný politický kapitál, ale každopádně o 
jejich interesu nic nevím, neočekávám ho a nepotřebuji.

Ivan Dzido
Foto: krasnaostrava.cz
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U Ovládáte malou ostravskou konverzaci?

Belgičana Davida Girtena do Os-
travy přivedla láska. S láskou také v 
centru města vede svůj podnik, kavár-
nu a sendvičárnu La Petite Conversa-
tion. Ostravské začátky nebyly žádný 
med, v malé konverzaci odhaluje, jak 
se mu jako cizinci žije v postindus-
triálním městě.

Proč jsi přijel do Ostravy? 
Moje přítelkyně je Češka a pochází 

z Ostravy. Studovala 10 měsíců v Bel-
gii na Erasmu. Přivezla si mě s sebou 
domů jako suvenýr. 

Za ní do Ostravy jsem se 
přistěhoval dva měsíce po tom, co jí 
skončila škola. 

Jak dlouho už to je?
Přesně od 21. července 2009. Už 

jsou to čtyři roky.

S čím jsi do Ostravy přijel? Měl jsi 
nějaký plán, co tady budeš dělat? 

Pohrával jsem si s myšlenkou být 
svým vlastním pánem. Měl jsem chuť si otevřít svůj podnik. A říkal jsem si: Ostrava, proč 
ne? Potřeboval jsem přijít na něco originálního. Něco konkrétního, co by bylo zároveň 
poměrně snadno realizovatelné.

Jak se ti žije v Ostravě? Jaký má na tebe vliv ostravské prostředí? 
Ostravu zas tolik neznám. Je to tím, že hodně pracuju. Neříkám, že by mě to nezají-

malo, ale prostě se k tomu tolik nedostanu. 

Vnímáš Ostravu jako průmyslové město?
Uvědomuji si, že žiji ve starém industriálním městě. Nevnímám to jako problém. 
Osobně sice pana Světlíka neznám, ale chodí sem. Na PechaKucha Ostrava jsem si 

prohlídl Dolní oblast Vítkovic. Myslím si, že to, co pan Světlík dělá v Dolní oblasti, je do-
bré, i když třeba neznám historii průmyslu v Ostravě atd. 

Myslíš si, že třeba Dolní oblast Vítkovic přiláká cizince?
Když si vezmeš někoho zvenčí, jako třeba mě coby cizince, Dolní oblast Vítkovic je moc 

zajímavá. Světlík je podle mě dobrý kluk a dělá pro Ostravu dobré věci. Bez průmyslu by 
nebyla Ostrava, jaká je. Myslím si, že by nebyla tak živým a aktivním městem.

Jaký to má na tebe vliv?
Všímám si víc toho, jak hodně lidé spěchají. Někdy ani nemají čas na oběd. Nervózní 

život v centru. Ale to musí být. Nevlastním tady sice žádnou industriální fabriku, ale i tak 
potřebuju vařit víc a víc. (smích) 

Od té doby, co jsi tady, změnil se nějak tvůj pohled na lidi v Ostravě? 
V LaPeCu se více setkávám se zajímavými lidmi. Chodí jich k nám víc. Mám pocit, 

že lidé, kteří chodí k nám, jsou v něčem trochu jiní. Kromě toho, že mají rádi atmosféru 
podniku, oceňují to, co děláme. 

Zpočátku to tak snadné rozhodně nebylo, ale teď mě lidi zvou k sobě na ochutnávku 
vína nebo zajdeme jen tak na pivo. Když chci trávit čas se zajímavými lidmi, tak můžu. A 
to je myslím moc důležité. 

Prostředí LaPeCa sdružuje otevřené lidi. Aniž bych o to nějak zvlášť usiloval, chodí k 
nám sympatičtí lidé. Otevření nové kultuře. 
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- Kais byl včera?
- Ty... na pivko s kamošem.
- Radek nebo Ostrava?
- Jakesi belgicke, male a drahe to bylo jak sviňa, ale dobre.
- A kolik jste ich dali?
- Enem čtyry třetinky a byl jsem nakaleny jak cyp! 
- Ty tež nic nevydržiš, co maš ty tři děcka.
- Šak si tam zajdi a uvidiš sam, kolik daš, dyž si tak chytry!

„Měl jsem plán vytvořit podnik, který by šel na míru Čechům, ale zároveň to 
bylo něco jiného a nového.“

„Klienty beru jako přátele. “
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Kavárna a sendvičárna v centru Ostravy patřící Belgičanovi Davidu Girtenovi má 
věčně narváno. První díl malé konverzace odhalil její počátky a zákulisí života cizince v 
Moravskoslezském kraji. Ve druhém dílu malé konverzace se její majitel David svěřuje, 
jak se smiřuje s českou povahou a zápasí s češtinou. 

Jaká je podle tebe povaha Čechů v porovnání s Belgičany? 
Dříve jsem si myslel, že Češi jsou víc uzavření a hůře se seznamují. Změnil jsem názor. 
Češi pijí víc piva než Belgičani. Máte půllitry, kdežto my jen 25centilitrové láhve. Log-

icky tak pijete dvakrát víc piva než my. Na druhou stranu je belgické pivo silnější. Rozdílů 
teď vidím podstatně méně…

Přijde ti na Češích 
něco vyloženě divné? 

Jíte moc brzy 
večer. Restaurace jsou 
zavřené příliš brzy. 
Kuchař odchází brzy. 
Když o půl deváté 
večer v Ostravě přijdeš 
do restaurace, kuchař 
už je pryč! To je dost 
divné.

Jací jsou klienti 
tvé kavárny? Mám 
dojem, že ti přirostli 
k srdci.

Pomalu se z mého 
podniku stal takový 
klub nebo rodinná 
kavárna. 

Prostory LaPeCo nejsou moc 
velké, určitě i to je ten důvod. 

Moji zákazníci, kteří bydlí tady přes ulici, za mnou chodí s cuketami ze svojí vlastní 
zahrádky. Nebo klienti, kteří pálí vlastní slivovici, mi ji se samozřejmostí dají degustovat. 
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U Může se frankofonní Belgičan naučit češtinu od Ostravaku?

- Ty, viš jak jsem ti řikal o tym Belgičanovi, co ma v centru tu putyku?
- Lapeco, jasne, a co s nim?
- Ten typek se normalně uči dřystat česky.
- Se přihlasil do Přivoza na zakladku, nebo co?
- Nee, si cyp. Jeho roba je z Ostravy. Už si aj sam piše Fejsbuk.
- Fajne. Ale kdosi by mu měl řict, že ty naše dřysty nejsou čeština.
- To jo, v Praze si pry mysleli, že mluvi činsky a robi si z nich srandu.

Sendviče, saláty, dobré hranolky, belgické pivo. Moji klienti mají rádi kvalitu a trochu 
jiné jídlo. Možná je trochu dražší, ale rozdílnou kvalitou. 

Jak vidíš budoucnost a co chystáš?
I když jsem ambiciózní a chci podnikat hodně věcí, už raději neříkám nic. Jen to, že 

chci dělat jednu věc a pořádně. Je pro mě důležitý pozitivní feedback od lidí. A taky 
osobní život. Potřebuju trošku odpočívat, sportovat a být víc doma.

Na první pohled to není vidět, ale když nejsem vepředu, jsem v kuchyni, když nejsem 
v kuchyni, jsem v Makru, když nejsem v Makru, jsem v Kauflandu nebo dělám faktury. 

Vést kavárnu nebo restauraci v centru Ostravy, ale vlastně kdekoli, není jednoduché. 
Musíš do toho dát energii. 

Všichni víme, jak to chodí. Podnik se otevře, pak zakrátko zavře, otevře se další, který 
zase skončí, a tak pořád dokola. Myslím si, že to je tím, že do toho všichni nedávají tolik 
energie, kolik by dát mohli. 

David Girten miluje jídlo, víno a sport. 
Vaření a přípravu pokrmů (nejen pro svou 
přítelkyni) měl zpočátku jako koníčka, krátce 
po tom, co v červenci 2009 přijel do Ostravy, 
si založil kavárnu a sendvičárnu. Bez nadsázky 
řečeno, La Petite Conversation je v současnosti 
jedním z nejoblíbenějších podniků v cen-
tru Ostravy, kde se dobře najíte chutného a 
čerstvého jídla. 

„Prostě dělat trošku něco jiného než pracovat. “
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Jsou svá, často magická, někdy ukrytá, někdy na očích. Místa, které máme rádi. Pro 
někoho lavička v parku, pro jiného hospůdka, do níž není těžké trefit. V anketě jsme 
se ptali na vaše oblíbená místa, ale i naše redakce začala po místech s espritem pátrat. 

A pátrání bylo více než úspěšné – prvním zákoutím, které prozkoumáváme skrz 
naskrz, je La Petite Conversation, s jehož majitelem Davidem Girtenem si naše redak-
torka Lenka Papřoková povídala na předchozích stránkách. 

Ale tím to nekončí, naopak. Pojďte s námi mlsat a popíjet do UndergroundOVÉho 
podniku! 

Napište nám (undg.podniky@gmail.com), který váš oblíbený podnik v Ostravě by se 
měl stát jedním z UndergroundOVÝch podniků. 

U Místo, které má Undg rád aneb UndergroundOVÝ podnik 

Bez lidí by nebyla Malá konverzace…
To, že jsem v Ostravě, je hlavně díky lidem, kteří mi pomohli v začátcích. A samozřejmě 

také zejména díky mým zákazníkům. Kdybych neměl stálou klientelu, lidi, kteří pravidelně 
chodí do LaPeCa jíst, pít a na pokec, Malá konverzace by zkrachovala.

Chodí k vám také hora studentů. Jací jsou podle tebe ostravští studenti?
Jsou super. I když mezi nimi vidím rozdíly. Znám jich hodně a můžu říct, že jsou hodně 

různí. Někteří jsou více otevření světu, hlavně takoví sem k nám chodí.

Zazoomujte na celý druhý díl malé ostravské konverzace na Undg.cz. 
Lenka Papřoková 

Foto: Lucie Nohlová
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