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BULLETIN OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU ZA KRÁSNOU OSTRAVU

ROČNÍK I.

Trojí zastavení podzimu
Monika Horsáková

Editor míní a pánbůh mění... Na tomto místě jste si měli počíst v další poetické stati Pavla Hrušky
o posledních okrašlovacích akcích našeho spolku. Jenže záměry redakce, i samotného pisatele, zhatila
nemoc oka. Bez oka se píše blbě. Povinnost tak připadla mně. Jenže, uvážíte-li, jaký je rozdíl mezi
psaním intelektuála s básnickou duší a povrchní publicistky, pochopíte, že zhostit se tohoto úkolu se
ctí je téměř nadlidská záležitost. A tak jsem se nakonec rozhodla pro žánr fotoreportáže. S tím, že si
poetická slova může k fotografiím doplnit každý sám.

Okrášlení přívozského templu
a křest 2. čísla Krásné Ostravy
23. 9. 2013
Podzimní rovnodennost jsme oslavili okrášlením místa, na kterém stála židovská synagoga v Ostravě-Přívoze, a křtem 2. čísla bulletinu Krásná Ostrava v přívozské galerii Rubrum. Přívozská synagoga byla vysvěcena v roce 1904. Do zahrady zasazená reprezentativní budova se vyznačovala řadou
historizujících prvků – románskými sdruženými okny nebo kombinací červeného režného zdiva
a světlé omítky. V roce 1939 se stejně jako všechny ostatní židovské svatostánky stal přívozský templ
terčem nacistických antisemitských represí.

Okrašlovací proslov měl Ivan Motýl, zaměřil se mimo jiné na texty, které vyšly v tisku v době vzniku synagogy.
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Naučná cedulka už tradičně k okrašlování míst patří. K jejímu Hotovo...
upevnění je potřeba slušná týmová souhra.

Křest 2. čísla bulletinu Krásná Ostrava proběhl v režii Pavla Škoda každé kapky, která padne vedle. Křtilo se bulharským
Hrušky. Četlo se mimo jiné z děl ostravských židovských autorů... archivem Slnčev brjag, před lety za 32,50 Kčs.

...a hrál se klezmer.
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Ať žije 2. číslo Krásné Ostravy!

Okrašlovací výprava
do Kunčic
20. 10. 2013
V říjnu jsme se rozhodli připomenout pohnuté
osudy významné ostravské památky, nedávno
zbořeného kunčického zámku. Na jeho místě
dnes bohužel zůstalo jen rumiště.
Místo kolem bývalého zámeckého parku jsme okrášlili kresbami
parku a zámku, které vytvořily děti během speciálního výtvarného ateliéru ve Fiducii.

Upevňování cedule je leckdy pořádná fuška.

Na místě, kde dříve dominoval zámek, dnes dominuje skládka V zámeckém parku pak všechny čekala odměna v podobě divastavebních hmot... a také památný jinan dvoulaločný, ten mnohé delního představení souboru Theatr Ludem, které bylo věnováno
fascinoval natolik, že si domů na památku odnášeli jeho listy. – jak jinak – historii kunčického zámku.
Ukořistit nějaký mimo jiné znamenalo podstoupit nebezpečí náletu včelího roje z hnízda, které si pracovitý hmyz uvnitř kmene
jinanu vybudoval.
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Okrášlení
vítkovického templu
24. 10. 2013
Nezapomněli jsme ani na výročí prvních evropských židovských transportů z Ostravy
do Niska nad Sanem. Okrášlili jsme hřiště
Střední odborné školy AHOL v Ostravě-Vítkovicích. Od roku 1911 na něm stála synagoga, kterou navrhl přední ostravský architekt
a stavitel Felix Neumann. V roce 1939 se stala
první vypálenou ostravskou synagogou.
Naučnou ceduli jsme umístili na plot školního hřiště.

Akademický malíř Karol Hercík nám věnoval odlitek původního Kachel jsme umístili doprostřed pomníčku ve tvaru zmenšeného
kachle, který se našel při provádění výkopů na místě bývalé syna- půdorysu synagogy, který jsme společně s návštěvníky akce vytvogogy v roce 1999.
řili z kamenů sesbíraných symbolicky na šesti místech, podstatných pro historii Ostravy.

V galerii školy jsme promítli film občanského sdružení PANT Letos devadesátiletý Luděk Eliáš si svým šarmem studenty okaa studentů Audiovizuální tvorby Slezské univerzity Holocaust mžitě získal. Po oficálním konci akce se ocitl v jejich obležení.
očima Luďka Eliáše. Následovala beseda Luďka Eliáše a studentů školy.
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Boj za čistý vzduch
aneb Proč se na to
nevykašlat
Kamila Plocková

Když si ráno zapnu Dobré ráno
O dobrou náladu mám vystaráno
Kdo nemusí, ať nic nedělá
V luftu je zas plno bordela 1
V okrašlovacím spolku jsme různorodá skupina. Najdete tady fotografy, výtvarníky, pedagogy, historiky
architektury a plno dalších zajímavých profesí. Environmentální aktivistkou, jakkoliv ten název může znít
děsivě, jsem v něm jedinou. Před dvěma lety jsem se připojila k občanské iniciativě Čisté nebe, ve které se
snažíme přispět k řešení problému špatného ovzduší na Ostravsku, a spojení s okrašlovacím spolkem tak
vyplynulo přirozeně. Jde totiž o spojené nádoby. Ostravu podle mě můžeme krášlit sebevíc, ale dokud tady
budeme dýchat zdraví škodlivé látky, tak z ní bohužel „žádaná krasavice“ nikdy nebude.
Na úvod bych ještě ráda zmínila, že jsem optimistka, a když „Woodmani“ zpívají,
Zase jsme v republice rekordmani
Z mikrogramů mame kilogramy
Kdo za to může, nevím, asi stát
Už ho zažaloval magistrát, 2
tak musím sice souhlasit, že jsme v republice, pokud jde o ovzduší, smutnými rekordmany, zároveň ale věřím, že se situace dá zlepšit. Pro toto zlepšení je nicméně potřeba, aby se zapojily a spolupracovaly všechny
zainteresované strany, od politiků a úřadů přes vědecké a akademické instituce až po občanské iniciativy.
Nejsem si jistá přínosem žalob jedné instituce na druhou (viz zmíněná žaloba města na stát za nečinnost),
jsem ale přesvědčena o důležitosti spolupráce všech aktérů a přínosu, který v této věci mají sami občané,
kteří na problém nerezignují. A nejde jenom o Ostravu. Dokud v daném městě nejsou lidé, kterým špatné ovzduší vadí, problém jako by neexistoval. Příkladem může být například brněnská iniciativa Dejchej
Brno3. Ta se zformovala letos na jaře a upozornila, že problém s ovzduším mají (sice v menší míře, ale mají)
i v této jihomoravské metropoli. Brno si většina z nás spojuje s vínem, Špilberkem a podivným orlojem,
ale málokdo si ho už asi spojí s ovzduším, které na polovině měřicích stanic překračuje zákonnou normu.
Do dnešního jara přitom jako by tady ani tento problém neexistoval. Nemusíme ale zůstávat pouze v ČR.
Pokusím se nyní uvést příklady toho, jak to s aktivními občany, kteří bojují za čistý vzduch, mají v zahraničí
a v čem bychom se od nich mohli inspirovat.

1
2
3

Píseň: Do pieruna kaj se vzal ten smog neboli Ostrava!!! Interpret: Rock & Roll Band Marcela Woodmana
Tamtéž.
www.dejchejbrno.cz
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Krakowski Alarm Smogowy
„V Polsku není o to, aby se problém s ovzduším řešil, zájem,“ znělo téměř unisono na letošní ostravské konferenci o ovzduší. V Čistém nebi jsem si už zvykla, že stejně jako v módních trendech i v tomto
oboru máme takzvané „trendy pro letošní zimu“, a to na téma „kdo bude letošním horkým kandidátem
na největšího znečišťovatele“. Loni se za viníka v médiích i v politickém diskursu z tradiční čtveřice zdrojů
(průmysl, doprava, lokální topeniště, Polsko) hojně označovala lokální topeniště, letos, zdá se, je na řadě
Polsko. Jaká je skutečná polská situace se znečištěným ovzduším? Opravdu není ze strany veřejnosti tlak,
aby se situace řešila? Odpověď může nastínit občanská iniciativa z Krakova s názvem Krakowski Alarm
Smogowy. Skupinka obyvatel Krakova, kterým došla se znečištěným ovzduším trpělivost, zformovala
před rokem převážně on-line vedenou iniciativu. Na začátku loňského prosince založila facebookovou
stránku, která od té doby za méně než rok získala 18 tisíc fanoušků a podporovatelů (nabízí se srovnání
s facebookovou stránkou Čistého nebe, kde máme i přes aktivní komunikaci s fanoušky a podporovateli
za tři roky fanoušků dva tisíce). Aktivity skupiny se zaměřují především na zprostředkování informací
o míře znečištění ovzduší a vlivu na zdraví obyvatel Krakova. Hlavním požadavkem, který se skupina snaží
ve městě prosadit, je úplný zákaz provozu kotlů na uhlí. Tento požadavek vyplývá z rozdělení zdrojů emisí
ve městě, právě lokální topeniště jsou v něm zdrojem nějvětším (pozn. rozdělení zdrojů, se kterým v Krakově pracují, by zřejmě v Ostravě neobstálo, vychází z teoretické modelace, nicméně v Polsku je, zdá se,
pro identifikaci hlavního viníka dostačující). I krakovští se inspirují v zahraničí. Jeden z členů iniciativy,
Andrzej Guła, v nedávném novinovém rozhovoru uvedl, že když v irském Dublinu v roce 1994 zakázali
plošně používání kotlů na uhlí, zmenšila se úmrtnost o 350 osob ročně.4 Samozřejmě se dá poukazovat
na to, že Krakov je na tom se svou socio-ekonomickou strukturou ve srovnání s Ostravou jinak a protestovat proti špinavému vzduchu si tady lidé prostě můžou dovolit. Ano, je pravdou, že za čistý vzduch se
například v Katovicích, které jsou Ostravě v mnoha ohledech bližší, obyvatelé nebijí. Na druhou stranu
urputnost, vytrvalost a kreativita, se kterou jdou krakovští do boje s citlivým tématem lokálních topenišť,
je obdivuhodná a ukazuje se, že nejde jenom o iniciativu zpovykaných občanů, kteří jiné problémy nemusí
řešit.5

Londýn
Primátor Kajnar v rozhovoru pro Českou televizi v listopadu 2011 v reakci na britský dokument Exposure:
The Factory, který pojednává o ostravském Mittalu, prohlásil, že „v Londýně mají ovzduší horší než v Ostravě“6. Toto prohlášení okamžitě vyvolalo u zainteresované veřejnosti nesouhlasnou reakci. Při bližším
pohledu na data totiž člověk mohl zjistit, že ani během aktuální situace v listopadu 2011, ani na základě
ročních průměrů Londýn horší znečištění polétavým prachem než Ostrava neměl a nemá. Což ovšem neznamená, že v něm problém s ovzduším není. Především v důsledku intenzivní dopravy se město potýká
s vysokými koncentracemi oxidu dusičitého a i zde mají své „bojovníky“ za čistý vzduch. Iniciativa nese
název Clean Air London a stojí za ní bývalý finančník z londýnské City, Simon Birkett. Právě Birkett je
ukázkou toho, jak se mění prostředí posledních let a „občanskými aktivisty“ jsou lidé, kteří působili řadu
let v korporátní sféře nebo businessu. Mnoho lidí by asi překvapilo, kolik občanských aktivistů dnes spíše
než přivazováním se ke stromu tráví čas s tabletem v ruce při plánování kampaní. Právě využití moderních
technologií je často v získání podpory veřejnosti pro daný problém klíčové. V Londýně vymysleli například mobilní aplikaci Clean Air In Cities (Birkett Index), která uživateli zobrazuje, kolik lidí už zemřelo
4
5
6

Warszawski (2013) Smog zabija setki krakowian. Dzennik Polski24. http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/malopolska/1293159-smog-zabija-setki-krakowian.html
Pro zájemce doporučuji článek o polské závislosti na uhlí, který vyšel v říjnových New York Times Hakim, Zurawik (2013) Poland, Wedded
to Coal, Spurns Europe on Clean Energy Targets. New York Times. http://www.nytimes.com/2013/11/01/business/energy-environment/
poland-wedded-to-coal-spurns-europe-on-clean-energy.html?_r=0
14. 11. 2011 - Události, komentáře: Dusící se Česko:http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/211411000371114

06

Jak zajistit v Ostravě čistý vzduch? Fotografie je ze společné akce studentů a Čistého nebe, na níž jsme v únoru letošního roku
představili Ostravanům OxyBox – bublinu, ve které se můžete bezpečně nadechnout.

v uživatelem zvolené lokalitě na následky znečištěného ovzduší. Aplikace se snaží být, byť trochu drsnější
metodou (před každou blížící se další smrtí aplikace začne blikat), především nástrojem, který občanům
pomáhá přesvědčit místní politiky, že problém s ovzduším je akutní i v jejich obci nebo městské části.

Kdo nemusí, ať nic nedělá?
Říkáte si, k čemu nám jsou výše uvedené iniciativy v Ostravě? Především jsou ukázkou, že kde je odezva
občanů, tam jsou politici nuceni problém uznat a vážněji se jím zabývat. Krakovští radní na konci loňského
roku určitě ani netušili, jaké priority se problému ovzduší ve městě dostane a že nejsledovanějším hlasováním jejich „sejmiku“ bude právě to o rušení uhelných kotlů. V Ostravě musíme mít na paměti jedno.
Vyřešení problému s ovzduším není záležitost dvou let, ale také to není záležitost třiceti let. Je potřeba
nepolevit a vytrvat v úsilí. A jsem přesvědčena, že výsledky v horizontu deseti let pocítí (a to doslova) každý
z nás. Spoléhat se totiž na to, že problém za nás vyřeší ti druzí (ať už je to město, stát nebo velké podniky),
aniž bychom museli sami přispět svým dílem, je naivní.
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Moravskoslezská
metropole má novou
historickou monografii
Jozef Šerka a Blažena Przybylová

Po dvacetileté přestávce se v říjnu 2013 na pultech knihkupectví objevila opět kniha, která se zabývá souhrnným zpracováním dějin města Ostravy. Nová publikace s názvem Ostrava vyšla s podporou statutárního města Ostravy v Nakladatelství Lidové noviny v ediční řadě věnované dějinám českých, moravských
a slezských měst.
V rámci maximalisticky vymezeného časového rámce – od lovců mamutů až po počátek 21. století – je
v knize akcentováno období od založení Vítkovických železáren v roce 1828 až do listopadu 1989. Celkem jedenáct kapitol je vymezeno milníky, které jsou pro dějiny Ostravy stále vnímány jako klíčové; první
písemná zmínka o Ostravě (1267), definitivní připojení města k hukvaldskému panství (1437), počátek
třicetileté války a následující léta hospodářského úpadku (1618), objev černého uhlí v sousední Polské
Ostravě (1763), založení železáren ve Vítkovicích (1828), vznik samostatné ČSR (1918), počátek nacistické okupace (1939), osvobození města (1945), pád totality a počátek obnovy demokratické společnosti
(1989).
Středem pozornosti je až do počátku industrializace s ohledem na složitý správní vývoj a komplikovanou
držbu desítek vsí, dnes městských částí, Moravská Ostrava, tvořící přirozené centrum. Ostatním obcím,
ležícím v hranicích budoucího velkoměsta, je věnován prostor úměrně tomu, nakolik důležitými se v průběhu historického vývoje stávaly. To v případě Ostravy platí především pro epochu industrializace a průmyslové revoluce, kdy v důsledku prudkého růstu dosahují statutu města nebo městyse postupně Slezská
Ostrava, Přívoz, Mariánské Hory, Vítkovice, Michálkovice a Hrušov a dochází k jejich mnohdy úzkému
vzájemnému propojení prostřednictvím sítě komunální infrastruktury a vzájemných vazeb průmyslových
podniků.
Kapitoly věnované prehistorii, a především středověkému městu, jsou obohaceny o poznatky ze záchranných archeologických výzkumů provedených v uplynulých dvaceti letech v centru Moravské Ostravy (na
Masarykově náměstí, u Divadla loutek, na Zámecké ulici aj.). Nálezy potvrzují domněnku, že počátky
osídlení výšiny nad soutokem Ostravice a Lučiny spadají již do 8.–9. století, zdá se však, že později došlo
k určitému přerušení jeho kontinuity a znovu bylo území původní předlokační osady využito až v době
založení města. Výzkumy pestré škály nalezených artefaktů přinášejí prostřednictvím samostatné kapitoly, nazvané Hmotná kultura a podoba Moravské Ostravy ve středověku a na prahu novověku, celou řadu
dalších detailů, které doplňují mozaiku všedního života středověkého města a jeho obyvatel v prvních stoletích existence (za všechny např. unikátní nález dřevěného středověkého vodovodu z období ještě před
třicetiletou válkou v průběhu vykopávek na dnešním Masarykově náměstí).
Období starších dějin města (13.–17. století), jejichž poznání je založeno zčásti také na archeologickém
výzkumu, ale především na omezeném množství listinného materiálu, nejstarších městských knih, případně archiválií spojených s činností biskupské kanceláře a správou hukvaldského panství, je již vzhledem
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k chudé a torzovité pramenné základně velmi problematické doplnit o nové poznatky. Přesto i v těchto
kapitolách lze z tohoto hlediska upozornit např. na pasáže věnované obchodu (problematice výročních
trhů), řemeslu nebo církevnímu životu ve městě, přinášející nová, dosud málo známá fakta. Pro zpracování dějin města v následujícím období, tedy v 18. a na počátku 19. století, mělo nesmírný význam studium
nejstaršího a dosud málo využívaného městského aktového materiálu, tzv. staré registratury. Množství
bez nadsázky zcela nových a dosud nevyužitých informací k hospodářství, správě města prostřednictvím
regulovaného magistrátu nebo také stavební proměně města, včetně uvažovaných návrhů na přestavbu
radnice v roce 1811, je prezentováno v rámci kapitoly Na prahu industrializace (1763–1828).
Tzv. dlouhé devatenácté století je ve své druhé polovině charakterizováno především nevídaným industriálním rozmachem ostravských obcí. Proto i tato kapitola nabízí detailní charakteristiku průmyslového
rozvoje a vývoje báňského a hutního průmyslu i dalších průmyslových odvětví na Ostravsku, zasazenou
do širších společensko-ekonomických souvislostí. Významného obohacení, případně i zcela nového zpracování, se dočkaly také podkapitoly týkající se obecního hospodářství a správy města v 19. století a v období první republiky, v nichž zájemce o komunální problematiku nalezne mj. podrobné rozbory a srovnání
jednotlivých příjmových a výdajových položek městského rozpočtu, včetně investic do výstavby komunální infrastruktury a městských podniků.
V kapitole Ostrava v rukou nacistů, věnované relativně krátkému období 2. světové války, v mnoha ohledech již poměrně důkladně zpracovaném, lze upozornit např. na pasáže věnované dopadům okupace
na ostravské školství, každodennosti, kulturnímu životu nebo problematice tzv. pracovně výchovných táborů v protektorátu (patrně první svého druhu byl zřízen právě v Ostravě, a to na Cihelní ulici).
Bezesporu jedním z největších přínosů publikace je však souhrnné zpracování dějin města v letech 1945–
1989 (přičemž období od roku 1968 bylo takto komplexně zpracováno vůbec poprvé). Pozornost byla přitom věnována nejen hospodářskému a politickému vývoji, ale též všednímu životu a starostem obyvatel
města v 50. a 60. letech a v období tzv. normalizace. Poslední kapitola Ostrava na přelomu tisíciletí shrnuje
ve stručné zkratce nejnovější dění v uplynulých dvaceti letech, a činí tak z historické publikace dílo vysoce
aktuální, po němž mohou sáhnout i ti, které studium historie nikdy nepřitahovalo.
Kniha je opatřena komentovaným přehledem nejdůležitějších pramenů a literatury k jednotlivým kapitolám a výběrovou bibliografií k dějinám města se zaměřením na práce vydané po roce 1990. Jakýmsi
„bonusem“, který příjemně doplňuje jak černobílé, tak barevné obrazové přílohy, je několikastránkové
panorama Moravské Ostravy a okolí, pořízené po roce 1900 z věže kostela Božského Spasitele, názorně
ilustrující, jakých proměn se město během uplynulých sta let dočkalo.
To, že u zrodu nových dějin Ostravy stál dvanáctičlenný autorský kolektiv, tvořený především archiváři,
předurčilo do velké míry charakter díla, v němž je kladen důraz na bohatou faktografickou náplň a poznatky získané pečlivým studiem archivních pramenů. Pro Archiv města Ostravy, který v letošním roce oslavil
90 let své existence, je to svého druhu vizitka i příjemný dárek k narozeninám.

Ostrava. Nakladatelství Lidové noviny, 2013, 687 stran.
Kolektiv autorů pod vedením Blaženy Przybylové
(Antonín Barcuch, Radoslav Daněk, Šárka Glombíčková, Martin Juřica,
Blažena Przybylová, Eva Rohlová, Jozef Šerka – Archiv města Ostravy; Jiří
Brňovják – Ostravská univerzita; Vladimír Maňas – Masarykova univerzita
v Brně; Zbyněk Moravec – Ostravské muzeum; Hana Šústková – Archiv Vítkovice, a. s.; Michal Zezula – Národní památkový ústav)
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Proč zanikají
ostravské zámky
2. díl Ostrava-Polanka nad Odrou
Romana Rosová

Polanka nad Odrou historicky přísluší k Novojičínsku, součástí Ostravy je až od r. 1976. Renesanční tvrz
byla ve vsi postavena za Sedlnických z Choltic zřejmě mezi lety 1560–1586. Poprvé je uváděna ve vkladu
věna, které své manželce Sáře Rubigalové z Karlsdofru v r. 1586 vložil „na tvrzi a vsi Polance“ Zikmund
Sedlnický z Choltic. R. 1599 koupila Polanku s tvrzí Konstancie Kornicovna z Velké Poruby, která nechala
postavit zámeckou kapli. V roce 1614 byla ves rozdělena na dva samostatné statky, Horní a Dolní Polanku.
Horní Polanku s tvrzí držel od r. 1626 Jan Kryštof Vanecký z Jemničky, nejvyšší sudí knížectví opavského, který nechal v r. 1663 obnovit a rozšířit zámeckou kapli „na způsob kostelíka“. Jan Kryštof zřejmě
také nechal později tvrz přestavět na barokní zámek (jak dokazuje dochovaný alianční znak jeho a jeho
ženy Heleny Salomeny z Reichenbergu). Přestavba se musela uskutečnit až v samém závěru Janova života
(+ 1674), protože ještě v r. 1671 je panský objekt označován jako tvrz. Rozsah této přestavby neznáme,
protože nevíme, jak vypadala původní tvrz, zda již byla čtyřkřídlá jako pozdější zámek, nebo pouze jednokřídlá a teprve Jan Kryštof nechal přistavět zbývající křídla.

Celkový pohled na zámek, 30. léta 20. stol. (NPÚ-ÚOP v Brně, fotoarchiv)
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Interiér zámecké kaple – presbytář s renesanční výmalbou.
(NPÚ-ÚOP v Brně, fotoarchiv)

Nádvoří s dřevěnými pavlačemi, 30. léta 20. století.
(NPÚ-ÚOP v Brně, fotoarchiv)

Vdova Helena Salomena, přestože se ještě dvakrát vdala, zemřela v roce 1692 bezdětná. Z jejího
pozůstalostního inventáře víme, že zámek byl po přestavbě čtyřkřídlý, jednopatrový, se střechou krytou
šindelem, umístěný v areálu s hospodářskými budovami a čeledníkem a se dvěma vstupními branami.
Vnitřní nádvoří bylo ze všech stran obehnáno dřevěnými malovanými pavlačemi (existovaly ještě ve 2. pol.
20. stol.). Přízemí zámku bylo klenuté křížovými klenbami s hřebínky, některé místnosti byly malované.
V patře byly vesměs malované trámové stropy, malované byly i stěny některých pokojů. Také většina dveří
na zámku byla malovaná, buď jednobarevně, nebo s dekorativní malbou (některé byly dochovány ještě
v r. 1960). Na východě z půdorysu vystupovala polygonální kaple sv. Michala, která byla v základu ještě
renesanční a byla pozůstatkem původní tvrze. Byla zaklenutá křížovou klenbou s hřebínky a vyzdobena
v presbytáři renesančními, v lodi barokními freskami, kolem lodi byly dřevěné empory.
V r. 1829 byla Polanka připojena k bravantickému panství Blücherů z Wahlstattu. R. 1895 nechal
Gebhard Blücher zámek renovovat, především opravit omítky, vyměnit stropy a položit nové střechy.
R. 1926 získal zámek po pozemkové reformě Antonín Doležel. Ten zde prováděl v průběhu 30. let
jen běžnou údržbu, takže např. kaple byla zchátralá a sloužila jako skladiště, majitel ji chtěl zrušit
a po zvětšení oken změnit na skleník. Hodnotný mobiliář z kaple chtěl prodat Slezskému zemskému
muzeu. Proti tomu se snažil zasáhnout Památkový úřad pro Moravu a Slezsko a donutit majitele k údržbě
zámku a především hodnotné kaple. To se ale příliš nedařilo, A. Doležel navíc další mobiliář daroval svému
zeti na Slovensko.
Za války byl majetek Antonínu Doleželovi konfiskován, po válce jej na krátkou dobu dostal zpět, včetně
zámku. V roce 1949 byl statek zestátněn a získaly ho Československé státní statky. V té době byl zámek
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velmi zchátralý, krovy byly místy probořené, místní obyvatelé vyřezali trámy, rozebrali část stropů
v 1. patře, podlahu na pavlačích, okna i dveře, poškodili renesanční obložení. Zmizely také kované
renesanční dveře ze sklepa. Bylo nutné využití zámku nějak řešit, navíc i zástupci MNV si uvědomovali
hodnotu stavby a poukazovali na to, že není možné přihlížet jejímu ničení, naopak je nutné její zachování.
MNV plánoval umístit sem kanceláře, kuchyň s jídelnou a společenské prostory. Snad byly již zahájeny
dílčí úpravy, ale ukázalo se, že zámek kvůli zchátralosti jako kulturní dům nevyhovuje. Proto jej MNV
nabídl JZD. Památkový úřad vyhodnotil zámek jako hodnotnou barokní stavbu s renesančním jádrem,
její nejkvalitnější částí byla kaple s renesanční výmalbou presbytáře (vegetabilní motivy s medailony
a figurami) a barokními malbami v lodi.
V roce 1960, poté, co by objekt převzalo JZD, se mělo začít s opravami. Do té doby JZD využívalo sýpku,
která na zámek navazovala a kterou chtělo také opravit. V nádvoří měl být umístěn mechanizovaný
mlat, v části zámku měly být kanceláře JZD, centrální kuchyň a jídelna. Přední část budovy měla sloužit
kulturním potřebám obce, která zde chtěla vybudovat sál, klubovny, knihovnu a jiná zařízení. Prostranství
kolem zámku mělo být upraveno do podoby parčíku. Při prohlídce budovy se zjistilo, že zámek má silně
zchátralý krov, střecha nad jižním křídlem a nad kaplí byla probořena. Zčásti propadlé byly i stropy nad
1. patrem, chyběla okenní křídla i rámy ve většině otvorů. Klenby v přízemí byly zamoklé, ale v celkem
dobrém stavu, stejně jako obvodové zdivo. Pavlačový ochoz v nádvoří byl deformovaný a chybělo mu
zábradlí. Stavební práce začaly na podzim 1960, v lednu 1961 odkryli dělníci v rohové severovýchodní
místnosti v přízemí (bývalá závodní kuchyně) renesanční trámový strop, zdobený malbami s vegetabilním
dekorem. Do června byla budova vyčištěna od rumoviště a alespoň provizorně zakryta střecha. Mělo se
pokračovat s opravami stropů v 1. patře a omítek, osazením nových oken a nakonec definitivní opravou
střechy. Především kvůli nedostatku financí byly rekonstrukční práce v roce 1961 přerušeny a JZD začalo
uvažovat o demolici zchátralého zámku.
V lednu 1963 byl zámek zapsán do seznamu kulturních památek, ale již v r. 1965 byla památková ochrana
zrušena, oficiálně kvůli úpravám, které provedlo JZD. Ministerstvo školství a kultury upustilo od ochrany
zámku za podmínek, že bude provedena plánová dokumentace objektu v měřítku 1:50 a fotografická
dokumentace všech průčelí a interiérů, zejména trámových stropů a maleb kaple, a budou uchovány
vybrané architektonické články, včetně desky s aliančními znaky. JZD nakonec ustoupilo od demolice,
budova byla sice zchátralá, ale zdivo bylo zdravé, ve špatném stavu byla pouze lepenková krytina. Zámek
byl následně adaptován na sklad zeleniny, v patře byl sklad obilí. Dochované architektonické prvky
(deska s erby nad portálem, zbytky trámů a malovaných stropů) měly být přemístěny do okolních
muzeí (dnes se je však nepodařilo dohledat). Paradoxně nejhodnotnější část zámku – kaple – byla
zbořena.
Poté zámek několik desetiletí užívalo JZD, což jeho stavu zrovna nepřispělo. Přesto zůstal zachován
v takové podobě, že by byla možná jeho záchrana a obnova. Budova je sice omítnuta břízolitem, chybí
množství okenních a dveřních výplní i rámů, z původního zámku se ale dochovalo velké množství
historických prvků. V prvé řadě dispozice, která byla narušena pouze degradací jihovýchodního křídla
(vybourání příček a stropů, vložení nových konstrukcí) a zbořením kaple, z níž zbylo torzo základového
zdiva. Bez větších zásahů zůstalo přízemí s renesančními hřebínkovými klenbami, původními
renesančními a barokními omítkami a s částí trámového stropu se stopami manýristické malby. V patře
jsou dřevěné stropy s druhotně osazenými staršími (renesančními i barokními) malovanými trámy. Dobře
zachované jsou i klenuté sklepy a průjezd k sýpce s kamenným portálem, také původní kamenné krakorce,
které nesly dnes již neexistující dřevěné pavlače v nádvoří. Pod cementovými omítkami by mohly být
dochovány alespoň fragmenty původních okenních a dveřních ostění. Překvapivě dobrá je také statika
objektu, nejsou patrné žádné větší trhliny či deformace, především proto, že budova má neporušenou
střechu. Zámek bohužel zavlhá zemní vlhkostí, což má za následek opadávání omítek. Budova byla také
částečně degradována různými novodobými přístavky.
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V 90. letech 20. století byl zámek v rámci restitucí vrácen dědicům Antonína Doležela. Ti však neměli
finance na jeho údržbu a rozhodli se ho prodat. Zájemci o zámek přišli v roce 2008 s návrhem budovu zbořit
a na jejím místě vybudovat sportovně-relaxační centrum. Argumentovali především špatným stavebnětechnickým stavem a nemožností zámek opravit. Úřad městského obvodu již dokonce vydal demoliční
výměr. Demolici se snažilo zabránit polanecké občanské sdružení Za hodnoty obce Polanka a v roce 2010
navrhlo vrátit zámek mezi kulturní památky. Magistrát města Ostravy i Národní památkový ústav tuto
iniciativu podpořily, především kvůli dochovaným historickým, architektonickým, ale i urbanistickým
hodnotám. Přestože několik odborníků označilo zámek za významnou stavbu nejen místního významu
s dochovanými původními (renesančními i barokními) prvky, která byla sice pozdějšími zásahy narušena,
ale nikoliv nezvratně zničena, a zcela jistě si zaslouží zápis do seznamu kulturních památek, ministerstvo
kultury nepovažovalo tyto hodnoty za dostatečné a argumentovalo především „velmi špatným stavebnětechnickým stavem a ztrátou autenticity“. Z tohoto důvodu MK ČR rozhodlo 1. 7. 2010 o neprohlášení
zámku v Polance nad Odrou za kulturní památku.
V současnosti zámek stále vlastní dědici Antonína Doležela a je šance, že z prodeje a následné demolice
zřejmě zatím sešlo. Další osud zámku je ale i tak nejistý. Nezáleží totiž na tom, zda je budova kulturní
památkou nebo ne, daleko důležitější jsou vztah a úmysly jejích majitelů. Považuji za velkou škodu,
že o zámek nemá větší zájem obec, čili městský obvod Polanka nad Odrou, který bez většího váhání
vydal v roce 2008 demoliční výměr. Vždyť zámek, tvořící architektonickou a urbanistickou dominantu,
patří k historické paměti obce a jejího okolí, je součástí její identity. Kromě kostela z roku 1899 Polanka
žádnou jinou historicky významnou stavbu nemá. Důležitý je také pro širší Ostravu, kde bychom památky
na období před průmyslovým rozmachem, především pak v oblasti zámecké architektury, mohli spočítat
na prstech. I proto, že moravskoslezská metropole je stále vnímána především prizmatem své industriální
minulosti. Nezbývá než doufat, že se ještě podaří najít někoho, kdo by zámku vrátil bývalý lesk,
a že Ostrava neztratí další z památek na svou minulost.

SPOK na konferenci
v Saské Kamenici
Jaroslav Nemec
ˇ

Počátkem října (7.–9. 10. 2013) proběhla v Saské Kamenici mezinárodní konference Salman Schocken
– Archäologie eines deutsch-jüdischen Lebens und seines Kontextes. Konference se konala v nově zrekonstruované budově bývalého obchodního domu Schocken, postaveného v roce 1930 podle návrhu architekta Ericha Mendelsohna. Budova svému účelu sloužila do roku 1990 a v příštím roce zde bude otevřena
expozice 280 000 let Saska Národního muzea archeologie. Menší expozice budou věnovány také životu
a odkazu Salmana Schockena a dílu Ericha Mendelsohna. Na konferenci jsem vystoupil za občanské sdružení SPOK – spolek pro ostravskou kulturu s prezentací 80 let obchodního domu Bachner v Ostravě. Erich
Mendelsohn a osud rodiny Bachnerů a přestavením knihy Erich Mendelsohn: … ze života / Biografisches
německé historičky Ita Heinze-Greenberg.
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Ita Heinze-Greenberg:
Erich Mendelsohn:
… ze života
/ Biografisches
Publikace, kterou SPOK vydal v roce 2012, je rozdělena do patnácti krátkých kapitol. Z různých pozic esejisticky pojednávají o životní dráze a tvorbě
uznávaného německého architekta, který se narodil
v roce 1887 ve východopruském Allensteinu, nyní
polském Olštýně, a umřel v roce 1953 v americkém
San Francisku. Autorka postupuje chronologicky,
zároveň ale mění v jednotlivých kapitolách zaměření svého vyprávění, podobně, jako se měnily životní
osudy architekta.
V úvodu knížky se věnuje Mendelsohnovým začátkům, rodinnému prostředí, pojednává o jeho
ženě Luise, rozené Maasové, s níž měla možnost se
na sklonku jejího života setkat. Uvažuje o hlubokém
vztahu manželů Mendelsohnových a roli, jakou tento vztah zaujímal v architektově tvorbě. Zabývá se
genezí Mendelsohnových skic, příznačných pro dílo
autora snad nejvíce ze všech světových architektů. Sleduje korespondenci, kterou posílal své ženě
po celou dobu jejich společného života a komentuje
peripetie odborné reflexe jeho díla.
Erich Mendelsohn od mládí směřoval k umělecké
tvorbě. Miloval nejen architekturu, ale také hudbu,
malířství i literaturu. Přesto se k umění dostával
obtížně, neboť jeho otec předpokládal, že syn se
bude věnovat obchodu. Po krátkých pokusech o zaměstnání a studium národního hospodářství přešel
na techniku v Berlíně-Charlotenburgu a posléze
na techniku v Mnichově, kde studoval architekturu
u Theodora Fischera. Zde se zapojil do bouřlivého
uměleckého života, poznal členy skupiny Der Blaue
Reiter a vytvořil svá první díla.
V téže době začal experimentovat s kresbou. Usiloval o to, aby skicou co nejlépe vyjádřil dynamickou
podstatu zamýšlené stavby. Tuto svou zálibu rozpracoval v zákopech první světové války. Po návratu
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Účástníci konference na schodišti bývalého OD Schocken
v Saské Kamenici.

Ita Heinze-Greenberg na konferenci.

z fronty představil své náčrtky v berlínské galerii Paula Cassirera. Jsou to jeho první zásadní příspěvky
k vývoji světové architektury. Tehdy navrhl svou nejznámější stavbu – Einsteinovu věž v Postupimi u Berlína. V průběhu 20. let následovaly projekty obchodních domů, kancelářských budov a vil v Berlíně, Stuttgartu, Saské Kamenici, Vratislavi, Glivicích a dalších městech nejen v Německu, ale i v sovětském Rusku
aj. Jeho poslední stavbou na evropském kontinentu se stal obchodní dům Bachner v Moravské Ostravě
z let 1932–1933. E. Mendelsohn několik let působil v Londýně a zároveň v Jeruzalémě, odkud roku 1941
emigroval do Spojených států amerických.
Zanechal po sobě dílo, které představuje zásadní příspěvek k vývoji světové architektury minulého století.
To dokládají mimo jiné literární ohlasy jeho tvorby a zájem o jeho život i tvorbu, který přetrval až do současnosti.

Obchodní dům Schocken v Saské Kamenici po rekonstrukci.
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Designer Bookbinders
International Bookbinding
Competition 2013
ˇ
Eliška Cabalová

V letním podvečeru 10. června tohoto roku byla v Bodleian Libraries v Oxfordu otevřena zajímavá výstava
uměleckých knižních vazeb, která představila výsledky druhého ročníku mezinárodní knihařské soutěže,
kterou pořádala profesní organizace Designer Bookbinders ve Velké Británii společně s Markem Gettym
a Bodleian Libraries. Oproti prvnímu ročníku soutěže v roce 2009, kdy měli všichni knihaři ke svázání
jeden stejný titul – Water (knihu o vodě), bylo téma volnější. Ústředním mottem soutěže byla jakákoliv
kniha spojená s dílem či osobou Williama Shakespeara. Z celkového počtu 253 zúčastněných autorů
porota vybrala vítěze první ceny, Dominika Rileyho z Anglie, a druhé hlavní ceny – Eduarda Giméneze
ze Španělska, jejichž díla budou umístěna ve sbírkách v Bodleian Library a ve sbírce Sira Paula Gettyho
ve Wormslay Library, dále pak jednoho vítěze studentské poroty, dvacet pět stříbrných vítězů a stovku
knižních vazeb autorů, jejichž práce byly společně s předcházejícími určeny pro výstavu. Tato vybraná
společnost, zastoupená svým dílem, se poté pustila na dvouletou pouť po Evropě a Asii. Vzhledem k tomu,
že v tomto ročníku jsem se z předcházející stovky v roce 2009 posunula mezi oněch pětadvacet stříbrných,
dovoluji si podat zprávu očitého svědka.
Pozvaní knihaři do poslední chvíle nevědí, kdo vyhrál. Je to napínavé. Atmosféra na slavnostní ceremonii v historické budově Bodleian Library je zpočátku anglicky strohá a vážná. Následně srdečná. Vítěz
plakal. Nedivím se, pro knihaře je to nejvyšší ocenění opravdu nelehké práce. Porota ve složení historik
umění, ředitel shakespearovského divadla, dva významní angličtí knihaři a jeden umělec měla tradičně
nelehkou práci. Hodnocení adekvátního výtvarného a uměleckého ztvárnění vybraného titulu předchází

Slavnostní ceremoniál v Bodleian Libraries v Oxfordu.
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v těchto soutěžích velmi tvrdá selekce, soustřeďující se
na řemeslnou dokonalost předložených vazeb. I když
jsem si u dvou vybraných děl (z celého počtu vítězných)
nebyla zpočátku jistá výtvarnou složkou, pohled „naživo“ mne přesvědčil, že se asi mýlím. Někdy kniha zdánlivě na pomezí kýče vypadá v ruce jinak než v katalogu,
zvláště když je dokonale svázána. Kniha je věc do ruky,
k pohlazení a především ke čtení. A detailně precizně
řemeslně zpracovaný podivný výtvor může být pro některé čtenáře radostí. Kniha Eduarda Gimenéze však
do této kategorie určitě nepatří a mohu říci, že jeho vazEduardo Giménez: This Solid Globe.
ba v podobě divadla Globe byla z výtvarného pohledu
lepší než ta první oceněná.
My stříbrní jsme dostali velký kus stříbra – plaketu
ve tvaru obří kaligrafické špičky do pera (na letišti při
zpáteční cestě jsem měla obavy, zda mě s tou cenou pustí do letadla). Po slavnostním předání cen byla otevřena
výstava v prostorách knihovny a malá párty pro vítěze
s omezeným počtem rodinných příslušníků a přátel.
Vzhledem k tomu, že v Oxfordu jsem strávila v roce
2011 tři měsíce, kdy jsem se nechala zaměstnat jako
knihař-dělník v komerčním knihařství, bylo to pro mne
Eliška Čabalova: Venus and Adonis.
příjemné domácí prostředí.
Soutěže se účastnilo devět českých knihařů, do výběru
jsme se dostali tři. Mezi stovkou vystavujících je práce
Ivany Vyhnalové, její autorsky zpracovaný text Sonetů a velmi nápaditá vazba, která se mi velice líbí. Další
vybraná práce byla od Jarmily a Jana Sobotových. Jedná se o objekt-bustu W. Shakespeara, skrývající
v sobě jednotlivé svazky Shakespearova díla. Práce nesmírně náročná. Já jsem dlouho hledala titul, který
je téměř neznámý, a ručně jsem poté kaligrafovala rozsáhlou báseň Venus a Adonis. Ostatně tento titul se
v soutěži objevil jen třikrát. I přes svůj tříměsíční „průzkum anglického knihařství“ jsem nakonec na vazbu použila svůj oblíbený pergamen, který je mi materiálově blízký a důvěrně znám jeho vlastnosti. Jeho
ledový povrch je dráždivý k erotické poezii Shakespeara.
Druhý den byl ještě zajímavější. Pro všechny vítěze byla ve Wormslay Library otevřena nádherná sbírka
Sira Paula Gettyho. Pro mne to byl jeden z nejkrásnějších zážitků literárních i uměleckých. Staré tisky,
nejstarší vazby, středověké knihy, zdobené nádhernými iluminacemi... Pohledem jsem se mohla pást
na prvotiscích Williama Morrise, zhlédnout originál Tygra od Williama Blakea a pokochat se sbírkou
renesančních knih Jeana Groliera. Vidět na vlastní oči úžasné vazby Pierra-Luciena Martina, Philipa
Smitha, a především Paula Boneta. Nemohu zde vypisovat vše, sbírka je nesmírně rozsáhlá a bohatá.
Program pokračoval společenským posezením v zahradním domku rozsáhlého panství s anglickým parkem a jezerem. Atmosféra krajinomalby 17. století. Vlhké mlžící se počasí a kuchyň, naštěstí ne anglická,
ale globálně vynikající.
Výstava, jak jsem v úvodu předeslala, je putovní. Po Oxfordu putovala do St Bride Foundation v Londýně,
nyní je celá kolekce v Bibliotheca Wittockiana v Bruselu, pokračovat bude v Talinu, Výmaru, Lipsku,
Madridu. A ještě než se přesune na východ do Japonska, tak ji máte možnost od 28. února do 6. dubna
vidět v Západočeském muzeu v Plzni. Především pro knihaře je to úžasná škola technologií a náhledů na
to, jak výtvarně uchopit knihu. Vedle tradičně klasických papírových vazeb německé provenience můžete
vidět dokonalou práci v kůži, téměř se všemi technikami zdobení, ale také zcela futuristické vazby.
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Zaujatá zpráva o Kukačce
ˇ
Tomáš Knoflícek

Trochu se mi příčí referovat o projektu, do něhož jsem aktivně zapojen. Abych se tedy vyvaroval možným
výtkám z narcismu či nedával zbytečně průchod masochistickým choutkám, uvedu text subjektivním nástinem příčin, proč se – přes určitá úskalí – v Ostravě umění ve veřejném prostoru relativně daří.
Faktorů, jež za tím stojí, je bezpochyby více, začnu ale možná tím nejbanálnějším: nedostatečně rozvinutou sítí galerií ve městě. I osobní zkušenost mě vede k tvrzení, že za uměleckými aktivitami ve veřejném
prostoru často stojí nedostatek příležitostí prezentovat svoji tvorbu v rámci standardního, rozumějme
galerijního prostředí. Škodolibě řečeno, v tomto je Ostrava místem vpravdě stimulujícím, a i když se v poslední době situace lepší (viz vznik nových výstavních prostorů jako Galerie Industrial, Cooltour, Galerie
Rubrum, reaktivace Galerie Jáma a snad i příslib, byť poněkud kontroverzní, v podobě projektu Galerie
města Ostravy), ve srovnání s podobně velkými evropskými městy je to stále zoufale málo. Na druhou
stranu, tak trochu zásluhou popsaného stavu má dnes Ostrava nejen festival umění ve veřejném prostoru
Kukačka, nýbrž i Galerii Kaluž, která je jednou z nejextrémnějších výstavních ploch u nás, pomalu se
rozbíhající Galerii Lauby a možná přibudou i další.

ˇ

Mark Divo, Soft Lenin, Ostrava-hl. nádraží.
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Nedostatek výstavních příležitostí a jeho přetavení do podoby veřejného angažmá má ale v ostravském
kontextu mnohem delší tradici, než naznačuje vývoj v posledních letech. Kořeny sahají do osmdesátých
let minulého století k projektům jako undergroundová výstava výtvarných prací na haldě, zorganizovaná
v roce 1988 M. Šulákem, nebo „happening“ Ahoj lidi!, uspořádaný v podchodu na náměstí Republiky
v roce 1989 umělci kolem budoucí skupiny Přirození. A i když se tyto akce od těch dnešních v mnohém odlišují, společný je jejich v zásadě DIY charakter (Do It Yourself – udělej si sám). Konečně, tak trochu jako
vzpomínka na tuto éru represe a cenzury vyzněla i letošní anabáze s obrazem Lenina z houbiček na nádobí
Švýcara Marka Diva. Na hlavním ostravském nádraží vydržel jen pár hodin, protože jej vedení drah považovalo v době vrcholící předvolební kampaně za příliš kontroverzního (motivací snad byla i obava, že by
mohla Leninova podobizna případnému voliči splynout s některou z „tekutých tváří“ dnešních politiků).
Tímto nechtěným kabaretem ale vlastně dráhy splnily svoji roli a Divo, který se mimo jiné proslavil i přeměnou někdejšího curyšského Kabaretu Voltaire na squat, se všemu zpovzdálí smál. Úsměv na tváři ale
tuhl nám, když jsme slyšeli, jak kompetentní osoby zdůvodňovaly sejmutí obrazu mimo jiné argumentem,
že původní schválené vizualizace byly barevnější, a tím tak nějak veselejší (sic!).
Vraťme se ale zpět do minulosti. Zatímco obě připomenuté akce z konce osmdesátých let byly v dobrém
slova smyslu spíše aktivitami nadšenců bez jasnějšího zakotvení v současném „public artu“, v devadesátých letech se zdejší výtvarné prostředí emancipuje. Děje se tak především díky festivalu performance
a akčního umění Malamut, jehož dramaturgická skladba vědomě konfrontovala (a po kratší odmlce znovu konfrontuje) lokální scénu s mezinárodním kontextem. Není třeba nijak zdůrazňovat, že i ke vzniku
Malamutu přispělo zjevné rozčarování místních autorů z toho, že městské kulturní instituce akceptovaly
politické a společenské změny po roce 1989 jen velice pozvolna a že prostor, který dávaly nejmladší tvůrčí
generaci, byl krajně omezený. Malamut už ale indikuje další z příznačných rysů lokální scény: potřebu

Karel Kunc, (6m3)?, hřbitov v Ostravě-Mariánských Horách.
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angažovat se a pokud možno vtipnou či subverzivní formou poukazovat na určité morální, etické či sociální rozpory ve společnosti. V galerii mohou mít podobná témata poněkud salonní přídech, je proto logické,
že festival směřoval na ulici, kde místní stále trochu zapouzdřené posttotalitní prostředí vystavoval terapeutickému šoku. Slovy manželů Ševčíkových tak lze festival nahlížet jako zmenšeninu ostravské scény
devadesátých let, která odhaluje jak její svébytné ražení, tak potenciál jednotlivců a dokazuje, že i na periférii se mohou odehrávat aktivity srovnatelné s uměleckým děním v centru. A ještě jednou Malamut.
Za jeden z bočních produktů festivalu lze považovat i sérii monumentálních nástěnných maleb na Nádražní a Poděbradově ulici. Dodnes zůstal jen zšedlý mural Petra Lysáčka Uzel není problém na rohu Poděbradovy a Střední ulice. Surůvkův skvělý Mrazík přichází z Kremlu podobné štěstí neměl, a tak lze snad pouze
s nadějí přihlížet současným aktivitám Provozu Hlubina (Mural Art Ostrava, DeepCamp) a doufat, že se
do nich reinkarnuje alespoň něco z odkazu ostravských muralů devadesátých let.
Abych se už ale konečně dostal k aktuálnímu ročníku Kukačky, uzavřu výčet možných příčin obliby různých „public artových“ projektů konstatováním, že Ostrava je nejen osobitým místem, kde se stírá rozdíl mezi centrem a periférií, nebo, jak uvádí Radovan Lipus, „divné město bez baroka a souvislostí“. Je to
i město s jedním z nejzanedbanějších veřejných prostorů u nás, a to navzdory tomu, že je zde řada lidí,
kteří se to pokoušejí změnit. Nemělo by asi valný smysl na tak malém prostoru vypočítávat, proč tomu
tak je. Také festival Kukačka ale mimo jiné vznikl právě proto, aby obyvatele města přinutil k zamyšlení
nad identitou toho kterého místa, nad důvody, proč vypadá takto, a ne jinak, a konečně, jaký dané místo
skýtá potenciál. Vybízí i k aktivnější roli veřejnosti při utváření společně sdíleného prostoru. Asi nejnázorněji to letos doložila intervence Šárky Mikeskové Ecce Homo, poukazující právě na nedostatek kolektivní
zodpovědnosti ve vztahu k veřejnému prostoru a obecně na malý význam, jenž tomuto pojmu zpravidla
přisuzujeme. Její práce na sebe vzala podobu skvrny moči na zdi, tedy jevu, který je za běžných okolností

Šárka Mikesková, Ecce Homo, rezidence Karolina.
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nevyžádaný a kolemjdoucími spíše vytěsňovaný. Tato skvrna ale vzbuzovala přesně opačný efekt a disponovala téměř přitažlivostí fetiše, o což se postaraly plátky ze čtyřiadvacetikarátového zlata, jimiž – namísto
tělních tekutin – skvrnu vyznačila.
Důsledkem nedostatečného zájmu o veřejný prostor je i jeho postupná periferizace, projevující se mimo
jiné ve ztrátě funkční hierarchie a přirozených urbanistických vazeb v rámci městského celku. Na tento
trend reagovalo hned několik projektů. Instalace Karla Kunce na mariánskohorském hřbitově byla fakticky hmatatelnou připomínkou současné krize evropského urbanismu, jejímž důsledkem je mimo jiné
i marginalizace postavení hřbitova v rámci městské struktury, a tím i témat s tímto prostorem spojených,
jako je smrt či pomíjivost. Eliška Perglerová si v boji proti periferizaci zase počínala jako homeopat. Jako
lékař-zahradník podnikla výpravu na okraj Ostravy, do míst poznamenaných průmyslovou exploatací, nasbírala zde nikým nepovšimnuté rostliny a náletové keře, které pak učinila ústředním motivem své interaktivní instalace umístěné v nejužším centru Moravské Ostravy. Jan Urant do asfaltové plochy někdejšího
areálu ČSAD na Fifejdách do betonu zalil dva několikametrové úhelníkové profily, které se jako střelka
kompasu podřizovaly směru většiny procházejících tímto územím nikoho. Instalace to byla nenápadná,
stejně jako samo prostředí, které každý touží co nejdříve přejít. Ještě dematerializovanější byla instalace
Jaroslava Prokeše, spočívající v pokrytí Masarykova náměstí signálem s frekvencí, kterou vnímají pouze
kuny či hlodavci. Jen o kus dále odtud Josef Mladějovský svým Morseovým kódem umístěným na chodníku připomněl uliční frontu domů kultovních ostravských Laubů, jež byly nesmyslně zbourány v 70. letech
minulého století, a do Masarykova náměstí proto ze strany od Černé louky dodnes zívá prázdnota parkoviště. Jako ilustrace k výroku Petra Hrušky na adresu Ostravy, který jí upírá statut města a mluví o ní
maximálně jako o místě či kusech míst, na kterých se „děje naše pobývání“, působily plovoucí ostrovy
s provizorními přístřešky od Martina Kubici. Jejich podoba dala vzpomenout i na výrok dalšího z ostravských literárních klasiků, Jana Balabána, který o ostravském souměstí
hovořil jako o dočasném táboře.
Dalším z důležitých syžetů letošního
ročníku bylo téma nejistoty (nejen té
sociální). Z různých pohledů je glosovaly instalace Veroniky Hajdyly,
Philipa Topolovace, Tomáše Džadoně, Jana Stolína či Kryštofa Strejce.
Snad nejvýmluvněji – a to i díky podivuhodné synchronicitě s aktuálním vývojem v regionu, který hrozí
přerůst v sociální katastrofu – hovoří
instalace Jana Šnébergera. Sestávala
z monumentalizovaného hornického emblému dvojice kladívek, který
autor oběsil na jednom ze stromů
na Náměstí Edvarda Beneše poblíž
Gajdovy sochy stávkujících horníků.
Ještě hlouběji na periférii se Kukačka vydá za rok. Tématem nadcházejícího ročníku budou totiž lokace,
na něž je Ostrava nadmíru bohatá.
Budou to „nemísta a neprostory“.
Jan Šnéberger, Stairway to Heaven, náměstí E. Beneše.
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Antonín Havránek,
fotograf Mariánských Hor
a Michálkovic
Jirí
ˇ Hrdina

Když v roce 1941 vydal Rudolf Skopec příručku k tovaryšským zkouškám fotografického oboru s názvem
Stručná nauka o fotografii, jistě netušil, že tato kniha bude v mnoha a mnoha dalších vydáních provázet adepty fotografického povolání i v následujících osmdesáti letech. Po roce 1948 ji autor jen mírně pozměnil, historii fotografie rozšířil o autory z tehdy spřátelené země a ona kniha před pár lety posloužila
také jako podklad pro tvorbu vzdělávacích programů, a to včetně kapitoly pojmenované Společenská role
fotografie. To, že má fotografie své nezastupitelné místo v reklamě a prezentaci, pochopili kdysi i radní
a představitelé Ostravy a okolních obcí. Své žádosti a ponížené supliky, které tehdy směřovali do rukou
císaře pána, doplňovali fotografickou obrazovou dokumentací. Vždyť čím jiným dokázat, že jejich obec již
není pouhou vesnicí, ale je místem dynamicky se rozvíjejícím, místem, které si jistě zaslouží být povýšeno
na město či městys. S tímto jejich počínáním je neodmyslitelně spjato jméno Antonína Havránka, fotografa z Moravské Ostravy a zároveň prvního ze dvou komunálních fotografů z Michálkovic. Ale popořádku.
Močály a bažiny daly před 220 miliony let vzniknout nejen černému uhlí, ale zároveň ještě na začátku devatenáctého století provázely návštěvníky Ostravy. I to je možná důvod, proč na titulní straně Podroužkova

A. Havránek – Michálkovice.
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průvodce Moravskou Ostravou a okolím z roku 1902 (už tehdy
ilustrovaného fotografiemi) najdeme obrázek komára. Osmdesátikilometrovým průchodem východní částí Moravské brány se
pohybovali lidé ze severu na jih a z jihu na sever. Tento směr je
symbolický i pro příchod fotografie do Ostravy.
Tehdejší západní a především východní Galicie byla trvalým zásobníkem pracovní síly pro překotně se rozvíjející průmyslový
region Rakouska-Uherska. Místopisné označení Východní Galicie se po roce 1850 používá v tehdejším Rakousko-Uhersku pro
východní území království Galicie se Lvovem (Lwow, Lviv), Stanisławówem, Tarnopolem, Przemyślem, Sanokem a Krosnem.
Hlavní město tohoto regionu byl Lvov. Východní hranici Rakousko-Uherska uzavírala Bukovina s hlavním městem Černovce (Cernauti, Czernowitz – tip na výlet – příjemné maloměsto,
ve kterém jako by se čas zastavil v roce 1918). Západní Galicie
sahala od Krakova (formálně nepatřil do Haliče, byl však de facto její součástí) a zahrnovala města, města jako Biała (rakouská
část dvojměstí Bielsko-Biała), Tarnów, Rzeszow, Nowy Targ,
New Sacz a Jaworzno. Hlavním městem této oblasti byl Krakov.
Bielsko-Biała, město na hranici Rakouska-Uherska a Pruska,
má s Ostravou mnoho společného. Čím bylo Ostravě uhlí a želeAntonín Havránek, autoportrét.
zo, tím byl Bielsku textil. První textilní továrnu zakládá v Bielsku
v roce 1810 Joachim Adler. Největší tkalcovnou, vzniklou v první
polovině 18. století, byla výroba sukna firmy Sternickel & Gülcher. S Ostravou mělo Bielsko i obdobné složení obyvatel. Židovská náboženská obec zde byla založena
v roce 1870, v roce 1910 byl již počet obyvatel židovského vyznání 15 %. Dodnes můžete navštívit udržovaný židovský hřbitov, který leží na ulici Těšínské 92 a najít na něm více než 1,2 tisíce náhrobků.
Právě z Komorowic, dnešní části Bielsko-Białe, je Anton Rosner (Rösner), který v roce 1863 zažádal
o povolení provozovat fotografickou živnost v Ostravě, původem z Bielska je i dlouholetý majitel fotografického ateliéru v Ostravě-Přívoze a Bohumíně Jakob Borger.
Fotografie ale Ostravu obcházela už před tímto oficiálním datem. Ze začátku v osobách potulných, cestujících fotografů, kteří byli spíše pouťovou atrakcí než seriózními „podnikateli”. Povolání potulného
fotografa nemizí ani se vznikem stálých ateliérů či nových technologií. Fotografie ještě dlouho zůstává
pro své uživatele i diváky raritou. Nejedna slavnost a pouť se neobejde bez hostujícího „uměleckého“ fotografa. Tržní řád, vydaný v Ostravě-Mariánských Horách, zařadil fotografii mezi cirkus a zvěřinec. Důvod
byl poměrně prostý, fotografie nebyla v počátcích příliš levnou záležitostí, množství zájemců o fotografování se rychle vyčerpalo, a fotograf tak musel jít o dům dál. Důkazem tohoto tvrzení je již zmiňovaný
Jakob Borger (1855). Než došel, spolu se svou manželkou Annou (1859), do Ostravy, provozoval své
fotografické řemeslo v mnoha městech v okolí. Vetšinu míst jejich společného pobytu zároveň provází
narození jednoho z celkem osmi dětí: Heinrich (1880, Wagstadt – Bílovec), Rosalie (1882, Freiberg –
Příbor), Rosa (1887, Freistadt), Gustav (1885, Mor. Ostrava), Malvine (1891, Freiberg), Hermine (1889,
Mor. Ostrava), Regina (1898, Vítkovice), Leo (1896, Gurtendorf – Skorotín). Z Brušperka přišel do Moravské Ostravy Ottmar Rebaglio. Svůj ateliér provozoval na místě, které se stalo zároveň první ze dvou
„dobrých” adres, které jsou uvedeny na reverzech mnoha fotografií. Na Rosh Hašana, 15. září 1879, byla
v této ulici – Pitlerské (Pittlergasse) – otevřena hlavní ostravská synagoga. Je s ní zároveň svázána i historie prvního stálého fotoateliéru v Ostravě. Byl na adrese Pitlergasse 166 a svá jména s ním spojili jak
Ottmar Rebaglio, tak Rudolf V. Schigutt a Anton Brand.
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... dnešní podoba pro srovnání.

Právě Anton Brand přestěhoval svůj ateliér do domu na Kostelní ulici, který později přebral další z významných ostravských fotografů August Rotter. Ten před Brandovým odchodem do Vídně převzal i jeho
další ateliéry. Šlo především o první zděný ateliér, který byl součástí tzv. Tereziánského domu (Theresiënhaus – postaven 1875). A odtud se již dostáváme k Antonínu Havránkovi. Ten se u Augusta Rottera nejen
vyučil, ale pojilo ho s ním zároveň i osobní přátelství. Rotter byl svědkem na jeho svatbě s první ženou
Emílií a kmotrem jejich prvního dítěte, syna Augusta Antona. Poté, co svůj ateliér přestěhoval do nově
zakoupeného domu, přenechal ten starý na adrese Kostelní 20 (Kirchengasse 20) právě Antonu Havránkovi. Ten pravidelně své služby nabízel prostřednictvím inzerce v dobovém tisku. Třeba 24. března roku
1900 inzeroval „nejlepší podobizny rodinné, kabinetní a společenské v různých velikostech za ceny nejlevnější
na adrese ateliéru v Kostelní ulici č. 20”, Ostravice ze dne 25. dubna 1896 představila jeho filiálku v Přívoze. Tu měl A. Havránek vedle tehdejšího známého hotelu „U dubu“.
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Antonín Havránek se narodil v Paskově 13. 6. 1869, jeho otec Vavřinec Havránek byl zámečníkem. Svůj
život spojil nejen s fotografií a Moravskou Ostravou, ale také s Michálkovicemi. Samostatnou činnost fotografa zahájil 26. července 1894, a to na již uváděné adrese v Kostelní ulici. Kolem roku 1906 přestěhoval
svůj ateliér do Říšské ulice 16. Počátkem první světové války jej koupil další z fotografů, Samuel Hahn,
a Havránek se naposled stěhoval – do Michálkovic (č. 366, později 21). Řemeslo zde vykonával až do své
smrti, po níž je přebral jeho zeť Ladislav Šimek.
Na přelomu devatenáctého a dvacátého století nebyla Ostrava snadné město pro život. Příliv nového obyvatelstva, tvrdá fyzická práce a s ní spojená konzumace alkoholu (v roce 1895 tři litry na osobu – celkem
500 hektolitrů kořalky, o třináct let později v roce 1908 to již bylo plných 27 litrů na osobu) s sebou přinášely nejen sociální problémy, ale především nebývalý nárůst kriminality. Sloveso fotografovat tak získalo
i jiný význam a jméno Antonína Havránka se dostalo i do dobové černé kroniky. 21. září 1902 přinesl místní
tisk (Ostravan) zprávu pod titulkem Fotografoval.
„Minulý týden přišel do domu Gelného na Zárubku slušně oděný mladík. Představil se pí. Gelné jako Kruček,
fotograf, a prosil pí Gelnou, zdali by jej nepřijala do bytu. Má prý nastoupit službu u p. Pietznera, dvorního
fotografa v Moravské Ostravě. Gelná, netušíc nic zlého a vidouc před sebou dosti slušného mladíka, byla
ochotna jej přijmouti. Domnělý fotograf ihned napsal korespondenční lístek, prý rodičům, aby poslali postel,
prádlo a jiné ještě věci. Lístek tento byl však pouze švingulantský kousek fikaného zloděje, za několik dnů přišel lístek do p. Gelného nazpět s poznámkou, že adresát je neznámý. Pí. Gelná ukázala novému nájemníkovi
byt nahoře, kde bydlil syn a ještě jeden nájemník. Domnělý fotograf, vyptav se důkladně, kde co všechno je,
dobře se navečeřel a ulehnul ku spaní. Na druhý den, kdy odešli druhý nájemník i syn p. Gelného do služby,
prohlédnul si fotograf důkladně pokoj a sebral všechno, co se hodilo. Sešel pak dolů, do kuchyně, poručil si
na druhou hodinu snídani, právě, že jde nyní k p. Pietznerovi stran smlouvy služební. Paní Gelná, netušíc
nic zlého, projevila ke všemu ochotu. Mezitím však, co byla paní Gelná v kuchyni, domnělý fotograf vybral si
v pokoji, co se mu hodilo, a poroučel se. Nikdo jej nezadržel, aniž si jej kdo povšiml. Teprve odpoledne objevila
se krádež. Syn pí. Gelné, přišed v poledne domů, zpozoroval na věšáku, kde měl šaty rozvěšené, že jsou nějak
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prořídlé. Prohlédnuv dokonale věšák, poznal, že zmizel kabát a vesta. Jakousi předtuchou veden, nahlídnul
do šatníku, odkud zmizel zimník a celé černé šaty zmizely. Sešed dolů, tázal se matky, nedávala-li někam
jeho šaty, že jsou pryč. Prý ne! Prohledali všechno, když však nic nenašli, seznali, že nikdo jiný odcizil, nežli
domnělý fotograf. Paní Gelná sice ihned vše ohlásila četnictvu, avšak zloděj dávno byl již za horami. Pan
Pietzner vůbec nikoho nepřijímal a Havránek dle popisu sdělil, že před lety u něho podobný člověk pracoval,
nadělav mu však škody za 60 zl., byl od něho propuštěn. Toto nebylo však ještě všechno. Také druhého nájemníka čekalo ‚fotografické‘ překvapení. Když přišel večer z práce domů, vyprávěli mu domácí, co se přihodilo.
Napadlo mu také ihned, že bude okradený. Myslil si však: Jsem-li okraden, dobře, nebudu si alespoň kazit
večeři tím, oč jsem okraden. A klidně večeřel. Když se navečeřel, teprve si šel prohlédnout své věci. Nejdříve
sáhl mechanicky do kapse, kde měl peníze. Půl šestá zlatého fuč! Podívá se na stůl, kde měl obyčejně ležet
hodinky. Byly též fuč! Ulehčil si notným zaklením a hlasitým ‚to nás ofotografoval!‘, sešel dolů do kuchyně,
jsa rád, že alespoň večeři si nepokazil. Z toho plyne moudré naučení naším hospodyňkám, aby jen tak lehce
nedůvěřovaly každému člověku, kterému jede ‚huba‘ jak kolovrátek.“
První část oné „společenské úlohy fotografie“ napsal Antonín Havránek na jaře roku 1902 v Mariánských
Horách. Tehdy se již tato část dnešní Ostravy nejmenovala Čertova Lhotka, ba ani Ostravská Lhotka.
22. srpna 1901 totiž tehdejší ředitel obecních kanceláří Jan Grmela prosadil změnu názvu obce na Mariánské Hory, bezprostředně poté, 6. září 1901, pak tuto změnu schválilo ministerstvo vnitra ve Vídni. Již
v té době počítal Grmela s možností povýšení obce na město, což byl ostatně i důvod změny názvu obce.
Vždyť kdo by povýšil na město obec nesoucí tak podivné jméno! Význam fotografické dokumentace si Jan
Grmela uvědomil záhy poté, co v roce 1902 prezentoval svůj návrh požádat o povýšení obce na město. Angažoval proto Antonína Havránka, který na jaře roku 1902 vytvořil své fotografické album Mariánských
Hor. V roce 1904 fotografie do formy skutečného alba, s koženými deskami i mosazným kováním, svázala
knihtiskárna Rudolfa Vichnara v Moravské Ostravě. V roce 1906 je pod názvem Pohledy Mariánských Hor
na Moravě, příloha žádosti na jeho Veličenstvo za povýšení na město připojili k žádosti číslo 8.776 a zaslali
Apoštolskému Veličenstvu císaři a králi Františku Josefu I. Ten pak vlastnoručním podpisem 1. dubna 1907
žádost schválil, povýšil Mariánské Hory na město a popřál mu šťastný a nerušený rozvoj.
Album obsahuje celkem 22 fotografií, kontaktních kopií na kolodiovém papíře, formátu 24 x 30 centimetrů. Vlastní album je uloženo v originále v Ostravském muzeu, jednotlivé fotografie můžeme nalézt jak
v Archivu města Ostravy, tak ve fotografickém archivu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Ten
vlastní 17 fotografií adjustovaných na firemních kartonech Antonína Havránka. O kvalitě použité technologie svědčí i to, že zarámované fotografie byly dlouhá léta vystaveny na chodbách bývalé základní školy
Podlahova a dnešního dne se dočkaly v dokonalém stavu, jen s cenzorskými zásahy na kartonech. Použitá
technologie kontaktní kopie spojená s ostrostí a tonální bohatostí obrazu navíc umožňuje identifikovat
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i osoby, které jsou na snímcích zachyceny. Antonína Havránka provázel vždy vozka s koňmi (váha velkoformátové kamery byla tehdy poměrně značná), ale také budoucí starosta Mariánských Hor MUDr. Jan
May (první starosta města, 1906–1910) a tehdejší starosta obce Adolf Sýkora (1898–1906). Jak jeho dům
(pod názvem fotografie Letohrádek starosty obce Adolfa Sýkory), tak i dům Jana Maye (ten stál v místě
dnešní spořitelny na Mariánském náměstí) stály Antonínu Havránkovi „modelem“. Na většině fotografií
si také aranžoval obyvatele obce. Poutí Mariánskými Horami roku 1902 vás provází horníci kamenouhelného dolu „Marie Anne“, zaměstnanci obecního úřadu a v něm umístěného hostince, žáci, učitelé a katecheta obecní školy i školy dívčí, trhovci a personál hotelu „U koule“, obchodník Vilém Sonne i průvodčí
tramvaje. A především všudypřítomný fotografický fiakr.
Byl-li Antonín Havránek pozván na slavnosti povýšení na město v neděli 21. dubna 1907, nevíme, kvalita
odvedené práce se mu však vyplatila. Možná že v tu dobu zrovna fotografoval v Michálkovicích. I tato
obec totiž doprovodila svou žádost o udělení statutu městyse albem fotografií Antonína Havránka. Jejich
Gesuch der Gemeinde Michalkowitz um Erhebung zum Marktflecken byla úspěšná a Michálkovice získaly
1. dubna 1907 statut městyse.
S Michálkovicemi je spojen i závěr života Antonína Havránka. Synové otcovo povolání nezdědili, jeho nástupcem se stal zeť Ladislav Šimek . Ten se oženil s jeho dcerou Emilií (1896), po smrti Antonína Havránka
přebral rodinný ateliér a v roce 1925 mu místní firma Kabeláč a Šimoník postavila ateliér nový.
Antonín Havránek se do fotografických dějin zapsal nejen ateliérovou tvorbou a fotografiemi města, ale
také žánrem, který je v anglicky psané literatuře označován jako Real Photo Postcard (české označení
pro pohlednici „pravá fotografie“ tomuto druhu pohlednice neodpovídá, v našich poměrech jde o hromadně zvětšovanou fotografii). Největší popularitu měly tyto „autorské“ pohlednice v letech 1900–1930.
V roce 1899 začala totiž firma Velox produkovat citlivé bromostříbrné papíry velikosti pohlednice, které měly na straně reverzu již předtištěn vzor pro uvedení adresy. Firmu zakrátko koupil známý Kodak,
který tyto papíry produkoval sám nebo v kooperacích pod názvy Velox, Azo, Solio, Artura, Aristo, Rotograph, Defender, Kruxo a Cyko. V době první světové války vyráběl Antonín Havránek mnoho takových
autorských pohlednic pro rodinu místního naddůlního Františka Cadivody, která je zasílala svému synovi
na frontu. Pohlednice zajímavé jistě nejen pohledy na Michálkovice, ale také svým sdělením. Snad nikoho
neurazí, když budu citovat z jedné z nich. „8.července 1918. Františku, včera jsme byli s Alešem hledat tvého
kamaráda ve Staré Vsi. Byl doma, ale nějaký smutný, nevyložil nám nic, jest velice malomluvný. Poslali jsme
ti několik cigaret a několik pačků tabáku, jiného nic, neb není nic šikovného na poslání. Já vím, že kouření
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jest lepší než cokoliv jiného, musíš se s tím spokojit. Užili jsme si krásné, ale únavné procházky, šli
jsme pěšky z Vítkovic a nazpět jsme jeli z Jistebníku. Doma nic nového, tatínek.“
Pohlednice Antonína Havránka provázely Františka Cadivodu na jeho cestě světovou válkou,
od Haliče až po Piavu, aby se nakonec vrátily
spolu s ním zpět do Michálkovic.
Tolik jeden z příběhů ostravské fotografie, který je zároveň částí mé disertační práce o historii fotografie v Ostravě v letech 1863–1948.
Dovolím si na závěr požádat laskavého čtenáře
o součinnost při její tvorbě. Přivítám všechny
informace, fotografie či vzpomínky, které učiní
mou práci (a knihu) jistě přesnější a poutavější.
Kontaktní adresa: jirihrdina@seznam.cz.
A. Havránek – Pohlednice.

Rok v ostravských
divadlech (ve zkratce)
ˇ
Milan Lícka

Ostravské divadlo je fenomén vzbuzující už řadu let pozornost české kulturní veřejnosti, navenek je to vidět
při hostování na přehlídkách i při vyhlašování oficiálních cen. O úrovni našich scén snad napoví stručná
bilance toho, co letos vzniklo a co jsem viděl v činohře čtyř ostravských scén.
Na reprezentativní scéně NDM měli hlavní slovo Peter Gábor a Janusz Klimsza. Gábor sklízí velký ohlas
se Shakespearovým Snem noci svatojanské: velkorysá výprava, nápadité řešení a barvité kostýmy souzní
s hereckými výkony. Walserovo drama Smrtihlav mělo výbušný dopad při účtování s nacistickou minulostí
v NSR 60. let. Solidní inscenace odráží kromě tématu zamlčované viny také generační střet. Na výbornou
Gábor postihl francouzský esprit a provokativnost komedie Pozvání na zámek Jeana Anouilha, jejíž zápletka vychází z nápadu cynického aristokrata manipulovat s city druhých. Janusz Klimsza rád experimentuje,
jak ukázal ve zkušebně na hře Slož mě něžně Billyho Roche. Příběh potulných komediantů pojal drsně,
herci trénovali box, který předvádějí. Vedle toho se strmě vypíná jevištní báseň Tristan a Isolda, Klimszova dramatizace románu Josepha Bédiera, který vychází z keltské legendy. Osudový příběh nenávisti, jež
přeroste v lásku až za hrob, má sílu antických tragédií a je pojat s rozmachem, který vyráží dech. (Tak
působivou inscenaci můžou v Praze jen závidět.) Dalším počinem je inscenace sto let staré hry Václava
Štecha Veřejné blaho aneb Deskový statek. Zápletka líčící zákulisí voleb na maloměstě, majetkové spekulace i charaktery postav vyznívá tak, jako by se udála dnes. Komedie se stylovou výpravou, doplněná songy
a provedená s hereckým furore osloví široké spektrum diváků.
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Divadlo Petra Bezruče a Komorní scéna
Aréna se orientují na mladé diváky, tedy na ty
mladé duchem. Zatímco DPB si vybírá kontroverzní hry a různorodost přístupu, je KSA jako
Činoherní klub, jehož jádro vzniklo z jedné
herecké generace. Obě divadla umějí dokonale uchopit různé žánry, každé trochu jinak,
a právě ona rozdílnost obohacuje divadelní nabídku.
Shakespearův Král Lear patří k vytouženým
rolím. Svou příležitost dokonale uchopil Norbert Lichý, ale i ostatní herci DPB, které Jiří
Pokorný obsadil do inscenace sevřené časově
i místně. Dravé, talentované Anně Petrželkové se podařilo přetavit surreálně hravý román
Borise Viana Pěna dní do dramatu s intenzivním prožitkem bezstarostné, do tragédie ústící
lásky. Tragikomedii o lidských ztroskotancích
Můj romantický příběh (nahoře) a Tristan a Isolda (dole).
na irském ostrově Mrzák inishmaanský vyložil
Janusz Klimsza přesně v duchu drsných, černohumorných opusů Martina McDonagha. Martin Františák uchopil Gogolovu komedii z carské doby Revizor jako dnešek zrcadlící protikorupční grotesku, s důrazem na excentrický projev herců. Tématem hry
D. C. Jacksona Můj romantický příběh je hledání životního partnera po třicítce. Daniel Špinar strhne diváky tím, jak odhaluje tragikomičnost, která se za směšností situací skrývá. Premiéra Havlovy Audience
v režii Štěpána Pácla (v pásmu oslavujícím Noc divadel 16. 11.) prokázala, že kdysi aktuální záležitost
s odstupem doby nabývá rozměr varující morality. S DPB je volně spojena činnost manažera Tomáše
Suchánka, organizátora festivalu inscenací českých divadel Dream Factory (recenze o této přehlídce
a inscenacích DPB i KSA jsou na www.ostravablog.cz).
V KS Aréna zdůraznil Ivan Krejčí aktuální rysy Gogolovy grotesky Hráči, vyprávějící o tom, jak podvodníci napálili podvodníka. Herecká souhra vyzrálých individualit je na scéně dokonalá. Arnošt Goldflam se
ve hře Ženy a panenky snaží nahlédnout do světa žen, zejména rozporu jejich představ a skutečnosti.
Viktorie Čermáková jeho text přetvořila v hořké, fantaskní a hypnoticky působivé drama. Aréna se vrací
k současné ruské dramatice hrou Ludmily Ulické Ruská zavařenina v režii I. Krejčího. Na čechovovskou
školu navazuje trpká, ironická tragikomedie o tom, jak žije, či spíše přežívá ruská inteligence. Frašku
Dezertér z Volšan kdysi napsal E. A. Longen pro Vlastu Buriana jako jednoaktovku. Obnovenou premiéru
hříčky o mrtvém-nemrtvém rozehrál I. Krejčí do komediálně artistické etudy o dvou dějstvích.
Divadlo loutek hraje pro děti, ale i dospělí se rádi podívají na pohádky vytvořené s fantazií a nadšením,
jak to DLO umí. Václav Klemens připravil podle knihy Josefa Koláře hru Kocourek modroočko, Erbenovu
pohádku ve verších Josefa Kainara Zlatovláska a z Werichovy knihy pohádek Fimfárum vybral Královnu
koloběžku první. Pro dospělé DLO uvádí v Klimszově režii komedii Půldruhé hodiny zpoždění a taky rozvernou podívanou Šaryk vzpomíná, v níž je psí hrdina svorníkem montáže motivů populárních děl z doby
války. Radovan Lipus a Marek Pivovar tu úspěšně navazují na evergreen Z deniku Ostravaka a je škoda,
že inscenace Šaryka nebyla zařazena do letošního Ost-ra-varu. Záslužným počinem je pořádání mezinárodního loutkářského festivalu Spectaculo Interesse. Z dvacítky představení 17. ročníku zvítězila inscenace Bestiáře holandského souboru Dudy Paivy, který kdysi v Ostravě poprvé zazářil v mezinárodní
soutěži. (Vzhledem k uzávěrce časopisu jsou zmíněny jen hry premiérované do 20. listopadu 2013.)
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Soudní divadlo – Čapkova
sokolovna v roce 1950
Petr Šimícek
ˇ

„Ať žije svobodné Masarykovo a Benešovo Československo,“ byla poslední slova Jana Buchala, která jsou
zaznamenána v úředním zápisu o jeho popravě. Na smrt šel jako poslední muž – před Miladou Horákovou.
Z projektu proces H bylo patrné, že se o něm moc neví, o jeho případu tam mnoho neřekli. Už vůbec ne to,
že v ostravské Čapkově sokolovně následoval proces s Buchalovými spolupracovníky, nazvaný Buchal
a spol. Snaha „očistit“ ocelové srdce republiky od pučistických záškodníků byla mimořádná. Zatčených
bylo v Ostravě tolik, že museli obžalované (90 osob) rozdělit do čtyř skupin. Šlo tak o největší návazný proces na proces s Miladou Horákovou v tehdejším Československu.
Jan Buchal (nar. 1913), štábní kapitán ve výslužbě, organizoval mezi známými protikomunistickou
skupinu na Ostravsku, připravoval od března 1949 tzv. Sokolskou revoluci – protikomunistický převrat
za účasti příslušníků SNB, vojáků, sokolstva, železničářů. Jeho nejbližšími spolupracovníky byli Miroslav
Sýkora, Josef Polomský, Vilém Vaclík a Oldřich Justra. Buchal vypracoval plány povstání, provolání velvyslancům velmocí, vyhlášení stanného práva, rozkaz obsazení strategických budov. Vznikající skupina byla
brzy infiltrována agenty StB (AKP-319, tj. Košař vulgo Kvapil) a již v dubnu 1949 začala provokační hra
útvarů StB, ostravského i pražského, tzv. akce „Bezkyd“. Agent skupinu úkoloval, vedl její členy k vytváření plánů sabotáží, seznamů zapojených atd. Později byli do akce nasazeni další agenti Jarda a Karel Werner, kteří se vzájemně kryli a potvrzovali svou „identitu“. Buchalova skupina se tak ocitla pod kontrolou
StB, která postupně připravovala „realisaci“, tj. zatýkání. Zatýkání proběhlo v několika vlnách, nejdříve
byly 25. října 1949 zajištěny hlavní osoby, další v následujících dnech. Buchal byl odvezen k výslechům
do Prahy a cíleně zapojen do skupiny Horáková a spol. V Praze začal 31. 5. 1950 monstrproces s „vedením
záškodnického spiknutí proti republice“, ve kterém byl Buchal odsouzen k trestu smrti (vykonán 27. 6.
1950). V Ostravě tou dobou probíhaly výslechy všech zatčených a připravoval se návazný proces.
Aréna. Dřevěné soudní lavice v půlobloucích spojují protilehlé stěny. Řada za řadou. Celé řady, mnoho řad
soudních lavic. Ubíhají dozadu a stále výš. Snad někam pod tmavý strop studeného soudního sálu. Množství soudních lavic celý soudní sál téměř zcela vyplňuje. Toto nahromadění dřevěné a lidské masy vytlačuje

Jan Buchal během soudního přelíčení.
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Titulky článků z Nové Svobody a Rudého práva k procesu.

Obálka soudního spisu.

Zpráva agenta StB ze soudního přelíčení. Žádost o milost z 26. 7. 1950 – Josefa
Ceéová.

z ponurého soudního sálu veškerý vzduch. A zdá se, že i světlo. Všude jen zatuchlost, nedýchatelnost a šero.
Diváci napěchovaní v soudních lavicích. Vybraní zástupci lidu. Nejlidovější lidé. Výtažek lidovosti. Upocenost
z povinnosti. Upocenost z oddanosti. Upocenost ze strachu. Zástupci lidu zasunutí v soudních lavicích se nedočkavě tisknou k sobě. Čeká se na rozchlípení těžkých dveří a příchod obžalovaných. Dřevěné soudní lavice
osázené grimasami, úšklebky a úsměšky. Netrpěliví nedočkavci vyvolávají herce. Herce a příští odsouzence.
A zvolna, zvolna se probouzí očekávaná rozhořčenost. Spravedlivý hněv spravedlivých. Výkřiky a odkašlávání. Všeobecný hněv si žádá konkrétní obrysy. Noví lidé nové doby konečně stisknou, sevřou a vyprovodí ty
bývalé. Bývalé lidi. Vyprovodí je s celou starou dobou. Nový věk musí navždy převrstvit zatuchlou minulost.
Spravedlivý hněv spravedlivých sílí. Salvy výkřiků. Masa se vlní, přelévá a slévá. Rytmus lačnosti. Krvelačnosti. Nadávky a kletby. Nervózní hukot v soudním sále tu a tam proráží zvučné hlasy nejrozhořčenějších.
Chtějí být slyšet. Chtějí být vidět. Chtějí se spolupodílet.
Jevištní prostor pro veleúspěšné soudní představení. Pro neopakovatelný a jedinečný spektákl. Velkolepý,
účinný, varovný. Prostor pro výchovné drama nové doby. Zde, v důvěrně stěsnaném prostranství, ožívají jednotlivé soudní scénáře. Zde se naplňují soudními slovy i činem. V tomto úzkém prostoru života vládne pečlivá
soudní dramaturgie. Vše pod soudní kontrolou soudu a lidí soudu. Pod kontrolou soudních režisérů i režisérů
soudních režisérů. Soudní mechanismy jsou spolehlivé. Soudy soudí, souzení jsou odsuzováni, soudní promluvy do sebe zapadají.
Režiséry soudních režisérů jsou jen lidé důvěryhodní, moudří a osvícení. Pracují pro dobro všech. Spolupracují na nutné očistě. Rozpoznávají a odhalují, předvádějí a usvědčují, likvidují plevel, jsou ve střehu. Jsou to
lidé nezištní a tajemní. Bez nich by byla společenská harmonie pouhou utopií. Nespí, aby ostatní mohli klidně
spát. Někdo je obdivuje, někdo o nich vůbec neví, někdo se jich bojí. Někoho občas podchytí, vyloví a vrhnou
do ostrého světla. Srazí jej k zemi. Donutí jej mluvit. Vypovídat se. Vypovídat. Otázky, odpovědi, otázky, odpovědi, otázky, odpovědi, otázky, odpovědi, otázky, odpovědi. Za čas je objekt zájmu přeměněn ve své nevlastní
odpovědi. V monologický strojopisný dialog. Vlastnoručně signovaný. Portrét v nevlastních odpovědích pak
provází bývalého člověka až k soudu. Strojopisnému obrazu bývalého života a současné viny se pak věnují
črtu po črtě lidé soudu. Pozorní a zodpovědní. Poměřují a přeměřují, sledují a přiměřují, potvrzují načrtnutý
profil právě souzeného člověka. Podle zákona, paragrafu, odstavce, písmene je vinen a odsuzuje se k trestu.
Konec řečí. Z masivního soudcovského stolu mizí další hromada papírů, další soudní spis je vláčen soudním
zákulisím do soudního archivu. Je tak soudně uklizen. Odklizen na věky.
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zrádci!
lidské zrůdy! hyeny!
smrt! smrt!
psům psí smrt!
smrtsmrtsmrtsmrtsmrtmrtmrtmrt mrt!!
Z rozchlípených dveří nastupují do soudního sálu lidé minulosti. Pochod obviněných. Skloněné hlavy, šouravý krok. Po jednom usedají do dřevěných lavic pro obžalované. Prostřídáni soudní ostrahou. Ruce v klíně.
Bílé pásky na rukávech. Galerie tváří. Unavených a vyčerpaných. Kruhy pod očima, zarudlé oči, povadlé rty.
Nejistota a strach, strach, strach. Mezi nimi tvář vylekaného mladého muže. Tak jiná a tak podobná všem
ostatním. Dřevěné soudní lavice za obžalovanými praskají, napěchovaná masa pravidelně exploduje, zvířecký řev sílí. Sliny odkapávají.
svině!
vrazi! sabotéři!
zrádci! zrádci! provokatéři!
vrazi našich dětí!
zaprodanci!
vrazi! vrazi! vrazi!!
Hlavní soudce povstává. Jeho tělnatá postava stále hrozivěji roste ze zavalitého soudcovského stolu. Vyjevuje
se ve své důležitosti. Bobtná. Mezi štosy soudních spisů probleskují soudcovy otylé bílé ruce, soudcův masitý
zátylek, soudcovy kostěné brýle, soudcova pečlivá pěšinka a soudní papíry se soudcovou řečí. Ostatní soudní
hlavy se točí k této majestátní zavalité postavě. Hlavní soudce obřadně obžalovává obžalované. Vznáší obvinění. Rozkrývá a odhaluje. Upozorňuje. Poukazuje. Varuje před lidmi minulosti, před jejich činy, před jejich
myšlenkami. Naznačuje a označuje. Proud řeči. Upouští jeden soudní papír za druhým. Stále rychleji opakuje
dnešní refrén. Dříve již označení jsou znovu a zase označováni. Orgie označovací vášně. Smršť etiket. Justiční
tlama se rozevírá a zavírá, slova odkapávají, rezonují a snášejí se na ty dole.
zapojili se do nepochopili, že
spojili se s
brojili proti
neuvědomili si
neoznámili včas vědomě tajili
pokusili se nedovoleně protizákonně protiprávně
spoléhali na
spikli se zločinně scházeli se v
nezapojili se do oklamávali
účastnili se zprostředkování
spolupracovali tajně s
navázali spojení využívali legální základny
obdrželi instrukce konali v zájmu snažili se napojit na
vypracovali plán rozhodli se pro vytvoření
jejich činnost jako záškodnickou, vyzvědačskou, podzemní
a ilegální
a tím spáchali
tím spáchali
Úvodní litanie hlavního soudce doznívá. Dav ryčí. Dav přitakává. Vyřčení vyvolávají vždy nová vyřčení. Prostor vyplňují ozvěny správných, hodících se, pravých vět. Otázky soudců, odpovědi obžalovaných. Strojopisné
verze jsou stvrzeny. Slova, věty, čárky, tečky zapadají. A psací stroje odklepávají čas v zběsilém rytmu. Neúprosné kovové staccato. Strojobití. Chraptivé výkřiky ze stěsnaného davu. Opakovaně vyřvávaná hesla. Skřípání a sténání přeplněných soudních lavic. Křik soudců, mlčení obžalovaných. Dokonalá symfonie spravedlivého hněvu. Na hlavy obžalovaných dopadávají další a další otázky. Otázky, otázky. Vyřvanost a ukřičenost. A
další otázky. Do dřevěné řečnické ohrádky vcházejí obžalovaní, vycházejí obvinění. Postava za postavou, osud
za osudem. Vyvolaný mladý muž povstává, střídá jiného muže, zapadá do justiční klícky. Stojí, naslouchá,
chytá slova, chytá věty. Palba otázek. Ruce na dřevě. Dotazovaný mladý muž se potí. Odezírá z justiční tlamy.
Snaží se přemýšlet. Nejde to. Dav šumí. Soudní palba sílí.
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Poznal jste, že je nepřátelsky naladěn proti ?
O čem jste mluvil s ?
Věděl jste, že se stýká s ?
Mluvil jste také o možnosti ?
Vzkazoval vám, že vytvořili skupinu ve ?
Uvědomil jste si, že je to příliš ?
Dohodli jste si nějaké ?
Co vám v tomto směru naznačil ten ?
Víte, že někdejší ?
Kdo vás seznámil s ?
S kým jste chtěl ?
Jak jste se dostal do ?
Zasvětil jste ho do své ?
Vyslovil se zřetelně, že by doporučoval ?
Pamatujete si, obžalovaný, na ?
Bylo to v době, kdy ?
Jak jste se stýkal s ?
Předal jste také ?
Proč vám tolik záleželo na ?
S kým jste měli spojení ?
Jaké jste konali organizační ?
Napsal jste ten ?
Slova padají a padají. Svátek zlověstnosti vrcholí. Den očisty se chýlí ke konci. Obžalovaní povstávají. Hlavní
soudce hrábne po papírech. Upocená masa napjatě tepe. Z dřevěných lavic se kupředu táhnou krky, hlavy,
uši, oči. Lezou po sobě. Chtějí slyšet, chtějí vidět, chtějí být viděni. Zástupci lidu dýchají obviněným na záda.
Směs nenávisti, kořalky a levného salámu. Odsuzovaní lidé odsuzované minulosti jsou v obležení. Jejich siluety jsou dobře viditelným terčem. Oboustranným a nehybným terčem. Ale střelba nakonec vychází přece
jen z předních pozic. Z úst hlavního soudce, chráněného mohutným soudcovským stolem. Justiční tlama odměřeně artikuluje. Slova odkapávají. A dav souhlasně ryčí. Justiční tlama dále odměřeně artikuluje. Slova
dále odkapávají. A dav stále souhlasněji ryčí. Orgie spravedlnosti vrcholí. Osoby, věci, hlasy, zvuky, úzkosti,
pohledy, přesvědčení, svědomí, pachy se mísí, prolínají a splývají v jednolité formě. Zanedlouho vyřčené věty
utichnou, pak jen doznívají a proměňují se ve strohý soudní zápis. Stroje doťukávají, křik a pohyb v soudním
sále slábne. Odsouzeným padají hlavy na prsa. Malátná masa v soudních lavicích se dáví uspokojením. Její
lačnost dnes byla ukojena. Krvelačnost přesycena.
Série ostravských procesů (Miroslav Sýkora a spol., Emil Pěgřímek a spol., Oldřich Vašut a spol., Emil
Gomolka a spol.) se rozběhla 17. července a skončila 31. července 1950 v Čapkově sokolovně. Davová
psychóza, obvinění z nejtěžších zločinů velezrady, úkladů o republiku, vyzvědačství, nedovoleného ozbrojování, nepřekažení nebo neoznámení trestného činu a dalších. Vyneseny čtyři tresty smrti, pět trestů doživotí, časté sazby v rozpětích 15–25 let, jen tři osoby byly osvobozeny. Příbuzní odsouzených k hrdelnímu
trestu podali žádost o milost, žádné z nich Klement Gottwald nevyhověl.
Josef Polomský, Ladislav Cée, Miroslav Sýkora a Miloš Morávek byli popraveni 1. srpna 1951 od čtyř
do půl šesté ráno na dvoře krajské věznice v Ostravě. Nejmladším odsouzeným byl tehdy čtyřiadvacetiletý
Zdeněk Růžička, nejstarším osmašedesátiletý Cyril Weber. Buchal a další byli po roce 1990 rehabilitováni,
roku 2006 byla popraveným v ostravské vazební věznici odhalena pamětní deska.
Po celé republice se konalo celkem 35 navazujících politických procesů na proces s Miladou Horákovou
a spol., bylo v nich souzeno 639 osob, deset lidí bylo odsouzeno k trestu smrti, padesát dva na doživotí
a ostatní byli odsouzeni celkem na 7 850 let odnětí svobody…
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Vítězný Hruška, roztrhaný
Moravec a ostravský pěvec
Hitlerův aneb Briketa
je připravena ke spálení
Ivan Motýl

Briketa se vyrábí z uhelného prachu, který se v briketovacím lisu stlačí za vysokého tlaku do patřičného
tvaru, obvykle zakulaceného kvádru. Podobně se pracovalo i při výběru poezie pro výbor z ostravské poezie
a poezie o Ostravě z let 1894 až 2013 nazvaný Briketa, který nakladatelství Větrné mlýny zcela jistě doručí
do Vánoc i na pulty ostravských knihkupectví.
S Briketou souvisela i soutěž s názvem Byl by to krásný kámen do prstenu, která vyšla v minulém bulletinu a jejímž vítězem se stává Pavel Hruška, který si zcela zaslouženě vybere slibovanou odměnu v Galerii
Rubrum – Tajné krčmě, kde vypije pět piv a pozře domácí večeři. GRATULUJEME!!! A mimochodem, byl
to jediný účastník soutěže. Básně nejedou, nikoho neberou...

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
Báseň A: Oldřich Mikulášek (Ostravské uhlí na lomu je černé a lesklé. / Byl by to krásný kámen do prstenu
/ všech vdov, jež lomí rukama...)
Báseň B: Josef Kainar (Život je těžký, a na dole / nechodí s klárinetem. / Život je těžký, a na dole / na noty
špatně se vidí...)
Báseň C: Ludvík Kundera (Věc se jmenuje havíř / a věc se jmenuje žena. / Kdo říká, že se to nerýmuje, /
nezná souvztažnosti umění a tím méně života...)
Báseň D: Milan Kundera (…strana nám zamává, / z černých bud vyroste / krásnější Ostrava. / Překrásná
Ostrava / v zelených ulicích...)
Báseň E: Jaroslav Seifert (Tkány hrubou nití / v hrubé osnově, / přece v nich však svítí / zlato ve slově.
Báseň F: Jiřina Hauková (Říkají ti černá; / a zatím pod tebou spí / nesmírné spousty slunce / v pravěkých
kapradinách). Poznámka: Tato báseň nakonec do Brikety vůbec nebyla zařazena. Ví Bůh, proč ne.)

Z ÚVODU K BRIKETĚ
...A přece se z dýmu vítkovských pecí vynořují od počátku dvacátého století rozliční „tvůrčí duchové“, kteří
ovšem hlavně napodobují Bezruče, třebaže mnozí z nich srdnatě tvrdí, že Vladimír Vašek opisuje od nich:
Za epigona svých veršů považuje Bezruče třeba brněnský básník Josef Holý, jenž v roce 1908 tiskne v Moravskoslezském sborníku rozsáhlou skladbu Zasypaný horník. Rozhodný vliv slezského barda odhaluje
literární kritika mimo jiné v díle Čechoslava Ostravického, M. Kurta, Fráni Richtera, Lva Karvinského
nebo Jana Vrby. Není to ale jen čiré epigonství. Bezruč naznačuje směr a citovaní básníci opisují především
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ze všední ostravské reality, k níž každý den patří nějaký ten k smrti upitý či před hospodou ubitý Magdón,
horník zavalený uhlím a hutník umírající ve Vítkovické mordovně, jak se přezdívá Vítkovickým železárnám. „Dělová rána – a žhoucí tyč letí / naproti dělníku, který má šest dětí… ,“ píše básník Jan Vrba v roce
1932 ve své Baladě o srdci. Náměty ke stejně baladickým příběhům se na Vrbu a jeho soukmenovce valí
z každého vydání novin, tento je třeba z února 1932: „Strašlivá smrt zoufalého horníka. 43letý horník František Moravec opásal se kolem těla šňůrami s dynamitovou trhací patronou, kterou pak přivedl doutnákem
k výbuchu. Nešťastníkovo tělo bylo roztrháno. Pravou paži nalezli až ve vzdálenosti 50 kroků v poli. Moravec
zanechává vdovu a tři nezaopatřené děti.“

Z BÁSNÍ NEZAŘAZENÝCH
Snad stovka z původně vybraných básní nebyla nakonec do Brikety zařazena, často ze zcela iracionálních
důvodů, třeba dle nálady editora a počasí, podle množství alkoholu v editorově krvi i z rozličných jiných
důvodů. Mnoho básní se také k editorovi dostalo až poté, co kniha dostala grafickou podobu a nikomu se
už do toho „nechtělo hrabat“. Bo! Kvarteto do Brikety nezařazených básniček si tedy dovolujeme nabídnout jako literární příspěvek třetímu okrašlovacímu bulletinu. A briket máme plný pytel i do dalších čísel.
Martin Šenkypl

Roman Polách

verš teče

Ostravské nebe se hnulo, zbarvilo
jako ocelot až do Martinova
a holohlavá katalpa se směje
surovým nohám fotbalistů,
kteří přiletěli na hřiště jako jarní ptáci.

***

verš teče

teče verš
teče verš

(2009)

Alois Vojkůvka

NA HALDÁCH
Ó, tiché, klidné, mlčenlivé haldy
kolika tvůrcům zlíbaly jste skráň
lítostí, studem duše se zardí
vítězství jejich už nevzpomínám

Prudký vítr projíždějících aut
pokaždé rozhýbe palcát křoví.
Vždyť jaro je jakási válka!
– souhlasně stále pokyvuje strom.
Na hřišti se zastavil čas –
všichni se dívají nahoru,
kde se ztratil míč, a stojí prkenně
a najednou cítí rozoranou, neklidnou hlínu
pod vlastníma nohama.
(2013)

Neznám těch světel, ocelových hutí
krátery jsem z ulic neviděl
ten smutek nosím jak přílbu smrti
jak děvka noci žiji z těl
Ta bída není ctností apoštola
Sen jeho denně smýkán tržištěm
Pěst doby svírá nůž diktátora
Jaká to hrůza mrtvých stěn
(1932)
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Jindra Cink

BEZRUČŮV KRAJ
Nad celým tímto krajem
vznáší se temný stín a dým...
Osud lidu je zde mnohem temnější jako kdekoliv jinde.
Život drásá nitro pokorně žijících!
Sluníčko jako by prchalo...
Tragika volá po soucitných srdcích!
I přišel básník, aby zpíval smutek lidu smutek krve temně rudé a těch očí tesklivých...
Toť píseň o srdcích, jež marně touží
po lepším životě
(1934)

POZNÁMKY K BÁSNÍM
O ostravského básníka Jindru Cinka ale čtenář Brikety nepřijde, přičemž z poznámek k autorům se možná
dozví i něco, co dosud netušil, třeba právě o Cinkovi.
Víte, koho tento obdivovatel Petra Bezruče (autor knihy Výkřiky od Těšína: kytice z kraje Bezručova z roku
1931) nakonec ctil? Adolfa Hitlera, jemuž v roce 1943
věnoval sbírku s názvem Jdeme s Říší: sbírka veršů
ze života pracujícího lidu včera a dnes. „A prosíme
Všemohoucího, / aby nám velkého Vůdce – / Adolfa
Hitlera/ zachoval,/ aby mu dal sílu a/ požehnání. //
A s vděčností a věrností / posíláme Vůdci srdečné /
a upřímné pozdravy!,“ píše Cink ve sbírce Jdeme
s Říší.

Chlapče…
Jakub Chrobák

Pohlédneme-li na ceny udělované českým literátům, může nás poměrně rychle přepadnout dojem,
že existuje základní rozdíl mezi Cenou a hodnotou. Jako bychom neuměli oceňovat věci pro ně samotné,
ale hledali vždy ještě nějakou průchodnost, či možná důvod, kterým to všecko vysvětlíme. Jsou ale dvě
Ceny, u kterých jsou tyto úvahy liché, protože když si prohlédnete jejich laureáty, není o čem hovořit… Jsou
to Cena Jaroslava Seiferta (i když mohlo předsednictvo letos přesněji vysvětlit, jak to bude s její pravidelností, a hlavně proč) a Státní cena za literaturu. U té druhé je obtíž jenom jedna – jakmile by jí člověk začal
chápat synekdochicky, jako jakýsi názor vládnoucí garnitury, bylo by takřka nemožné ji přijmout. Naštěstí
tomu tak není a autoři ji přijímají s vědomím, že jde o jakousi vazbu na tradici, na všecky ty chlápky a dámy
před námi. Jsem moc rád, že letos se toto jenom potvrdilo a Státní cena za literaturu byla udělena skutečnému básníkovi.
Musí se tu asi říci, aby z toho nebyly blbé řeči, v jakém vztahu já su s tím laureátem. Tož – v dobrém. Jsem
rád, že Petra znám, jsem ale především rád, že mohu číst jeho verše, a zejména pak je i živě slyšet. Státní cena totiž letos také připomněla jeden málo zdůrazňovaný fakt – že totiž dnes, chce-li někdo o sobě
mluvit bez uzardění jako o básníkovi, musí asi též za své slovo ručit. To nemá, prosím, znamenat nějaké
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techtle mechtle s politickou či jinou angažovaností, spíš mám na mysli tu obyčejnou a zapomínanou
schopnost umět mluvit o věci, ve které jsem, v tomto případě o poezii. A to Petr Hruška sakramentsky
dobře umí.
Ale to všecko by bylo málo, kdyby nebylo to hlavní, totiž verše. Může být dost básníků, kteří to se světem myslí vážně, kdo je přirozeně ve světě položen, ale jen někteří z nich dosáhnou toho zvláštního stavu,
ve kterém se jim najednou svět pootevře ve své prostotě ještě i tak, že je to jako zpráva. Řekněme to třeba takto – báseň se zrodí teprve ve chvíli, když se básnický surogát přetaví ve slovo, verš, báseň. To není
cesta jednoduchá, je lemována také řadou ztrát a může se klidně stát, že se na ní poztrácí všecko. Je řada
třebas i nádherných obrazů či básní, které samy o sobě jsou půvabné, ale nikdy nedozrají a svým způsobem neztvrdnou v básnický celek, kterým je sbírka, nebo rovnou poetika. To všecko se v Hruškově poezii
stalo. Mohl by se člověk i nasrat, když slyší ty řeči o tom, že autor je furt nějaký stejný, že se mu svět omezil
na malé prostoty, které zná on sám a několik známých, Ondřej Hanus v recenzi pro Tvar mohl by vám
o tom vyprávět celé dlouhé básně, ale ty, byť by i byly dobře zveršované, neobstály by před běžným požadavkem – totiž doložit to, co se v recenzentské euforii říká. Jinak by se totiž ukázalo, že ten chlapec, ta dcera, ta žena, to nejsou ty konkrétní děti a manželka či družka, ale že se s nimi stal ten podivuhodný a naštěstí
prozatím (a nechá-li nás pánbůh na věky zachovati, ani se to nestane) nevysvětlitelný zázrak – z osobního
pohledu stal se obraz. Zpráva o člověku na tomto dnešním světě a především v něm.
Vím – co ještě lze přidávat, když už do sebe všude vidíme, a zakládáme dokonce takový svět, ve kterém se
už nemůžeme ani ztratit. Jenže ani to nejdokonalejší GPS s námi neumí být ve chvíli, kdy odvedeme své
blízké na první ranní vlak. Musí to být málo obývané nádraží. Musíte zahlédnout koncová světla a musí to
být dost pozdě, ale zároveň i dost brzo na to, aby lidé už tu nebyli a ptáci ještě nepičovali. A tehdy, jak se
dobře píše, bez čepice, zůstáváme sami ve svých nejistotách a nezřetelnostech. A jedině z nich můžeme
uvidět cosi, co všeci víme, ale co nám nejde říkat – že i když je mnohdy těžké se domluvit, že i když je kolem
nás toho dost blbě, že i když už nás skoro nikdo neslyší, že přece ten svět tu eště furt stojí za to. Jako v těch
Darmatech – malých průvodcích po světě, který ač vyšinutý, je ještě pořád nějak strašně náš, jako úkol,
nebo doširoka otevřený, jako úvěr. Splácet se bude, ale ještě se neví, a nesmí vědět, jak a kdy.

Petr Hruška
---

Otoč se
kde jsi včera spal
a uvidíš naprostou dočasnost
tenkou mršinu deky
zmačkané působiště
vodu v hrnku zlověstně starou
uvidíš jak jsi se snažil
být
a přečkat
jak s tebou v jednu chvíli
hodil sen
jak se do všech stran
od tvého ležení
celou dobu rozbíhala pustina
jak jsi se vyhrabal
a znovu stanul
proti strašlivé rychlosti světla
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Členové našeho spolku Jaroslav Němec a Renáta Spisarová okrášlili 5. listopadu 2013 sochu Antonína Dvořáka v New Yorku.
Na housle při okrašlování hrál Ben Kotík, s okrášlením pomáhala Kateřina Němcová.

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK ZA KRÁSNOU OSTRAVU
Spolek je intelektuální povahy, podporuje kritické myšlení, tříbení názorů, diskusi (a učení se jí)
a humor v otázkách souvisejících s Ostravou a profesními zájmy členů spolku. Navazuje volně
na obdobné spolky z předválečného období. Spolek byl založen na základě iniciativy Ilony Rozehnalové 12. března 2013. Více o aktivitách spolku najdete na www.krasnaostrava.cz
Členové spolku:
Ilona Rozehnalová —– antikvářka, majitelka Antikvariátu a klubu Fiducia / Dita Eibenová —–
projektová manažerka, Národní divadlo moravskoslezské / Martin Strakoš —– historik umění
/ Jaroslav Němec —– výtvarník, občanské sdružení SPOK / Rostislav Švácha —– historik umění /
Martin Jemelka —– historik / Radovan Lipus —– režisér / Petr Hruška —– básník / Martin Mikolášek —– kurátor, Galerie Dole / Tomáš Knoflíček —– teoretik umění, festival Kukačka / Jiří
Martuška —– výtvarník / Jiří Surůvka —– výtvarník, performer / Jiří Nekvasil —– režisér, ředitel Národního divadla moravskoslezského / Kamila Plocková —– Občanská iniciativa Čisté nebe /
Ondřej Slach —– sociální geograf / Jiří Šigut —– výtvarník, grafik / Petr Pavlán —– výtvarník, grafik / Roman Polášek —–fotograf, kurátor FGF / Monika Horsáková —–publicistka, Slezská univerzita, CINERITE / Petr Šimíček —– pedagog, PANT, portál Moderní dějiny.cz / Petr Pánek —– předseda
sdružení PANT / Jiří Sovadina —– pedagog, PANT, šéfredaktor portálu Moderní dějiny.cz / Martin
Tomášek —– literární historik / David Bazika —– scénograf / Romana Rosová —– historička architektury / Blažena Przybylová —– archivářka / Milena Vitoulová —– architektka / Iva Málková
—– literární historička / Jiří Hruška —– pedagog, Educa 24 / Pavel Hruška —– literární historik /
Milan Líčka —– filmový kritik / Jana Grossmannová —– pedagožka / Ivan Motýl —– spisovatel,
publicista / Martin Popelář —– fotograf, kurátor FGF / Renáta Spisarová —– rozhlasová redak-torka, Ostravské centrum nové hudby / Michaela Davidová —– vedoucí filmového Studia Karel /
Jan Baka —– fotograf
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