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Milí přátelé, 

v ruce držíte zimní číslo bulletinu Krásná Ostrava. Najdete v něm opět řadu článků věnovaných minulosti  
i současnosti našeho města, na sváteční notu vás naladí vánoční text Františka Sokola Tůmy, komen-
tovaný literárním historikem Martinem Tomáškem, ale také článek Martina Mikoláška, který se vě-
nuje duchovní tematice – v posledních letech vzniklo několik velmi zajímavých realizací současných 
uměleckých děl v ostravských sakrálních stavbách, na které vás v tomto textu chceme upozornit. Jakub 
Ivánek shrnuje, co vše bylo za poslední rok přidáno do naší databáze soch a informuje i o nových ob-
jevech – řada zajímavých soch a informací byla do databáze přidána díky jeho intenzivnímu výzkumu  
a samozřejmě i díky vaší pomoci a zájmu. V prosinci vydáme soubor pohlednic Ostravské sochy, ve kterém 
jsme se pro vás snažili vybrat to nejlepší ze sochařských děl, která se na území našeho města nacházejí. 

V Ostravě vznikl v říjnu nový okrašlovací, respektive zkrášlovací spolek Jihan – jeho aktivit se v městské 
části Ostrava-Jih účastní i někteří naši členové. V zimním čísle najdete článek zakladatele Petra Přendíka 
nejen o aktivitách nového spolku, ale také o zaniklém hrabůveckém hřbitově. Na místě, kde hřbitov stával, 
spolek Jihan nedávno umístil naučnou cedulku. Prvním z nové série článků památkářky Romany Rosové  
o kostelech v okolí Ostravy, které jsou dostupné městskou hromadnou dopravou, je text o kostele v Řepiš-
tích. Tento cyklus je jakýmsi předvojem Mapy ostravských výletů, kterou pro vás vydáme v červenci příštího 
roku.  V tomto čísle bulletinu se opět věnujeme novostavbě vědecké knihovny, takzvané Černé kostce, která 
po říjnových krajských volbách doslova vstala z popela. Ano, zázraky se dějí, a ačkoli ještě není vyhráno, 
už jen to, že se tato krásná a veřejností dlouhodobě podporovaná stavba vrátila zpět do hry, považujeme  
za nečekaný a o to hezčí dárek všem Ostravanům, kterým na Černé kostce záleží. 

Přejeme vám co nejklidnější svátky a velmi děkujeme za vaši podporu, pomoc a zájem o naše aktivity 
nejen v letošním roce.

Za okrašlovací spolek Ilona Rozehnalová

JEDLÁ ZAHRÁDKA V CENTRU
Okrašlovací spolek s evropskými kápézetkáři okrášlil v sobotu 17. září 2016 místo na rohu Milíčovy a Mlýn-
ské ulice. Místo nevzhledného štěrku jsme tam vysadili květiny a jedlou zahrádku. Zároveň jsme šetrně oře-
zali strom, který stojí na kraji zahrádky a měl několik uschlých větví. Doufáme, že se mu bude nyní dařit lépe. 
Na akci se kromě Ostravanů sešlo více než 50 českých a zahraničních účastníků mezinárodní konference 
komunitou podporovaného zemědělství z celého světa. Za darování hlíny velmi děkujeme firmě OZO. 
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POETICKÝ ATENTÁT V BIEBLOVĚ ULICI 
200 papírových lodiček vezlo nejen čaj a kávu, ale také verše Konstantina Biebla. Právě ony – jako křehké 
a prchavé značky – dovedly několik desítek účastníků Poetického atentátu 26. září 2016 od Antikvariátu 
Fiducia až na Bieblovu ulici. Průvodci byli – kromě autora konceptu Radovana Lipuse – především dva 
studenti Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, Marek Viteker a Małgorzata Sikora jako alter ega Konstantina 
Biebla a jeho milé Marie Bulovové, později Bieblové. Vedli nás nejen ostravskou scenérií, ale především 
autorovými básněmi a milostnými dopisy. S intimním intermezzem vystoupil také literární historik Pavel 
Hruška. Na konci ulice zaznělo z otevřeného okna hudební překvapení v podání hobojisty Tomáše Filipa. 
Soumrak u železniční trati se nesl v duchu Bieblových veršů z roku 1924:

Až umřem, staneme se květinami. 
Ve dne budeme lidem pro radost 
a v noci budem sami.



3

POETICKÝ ATENTÁT VE VŠEHRDOVĚ SADU
Další poetický atentát se uskutečnil 7. října 2016 v místě zvaném Všehrdův sad, zeleném ostrůvku nachá-
zejícím se mezi vlnami šedivých silnic a betonových estakád, kde pěšiny ústí do ztracena a kde příliš velký 
rozběh končívá nárazem do smutné zdi… V této oáze jsme si pod padajícími kaštany připomněli život a dílo 
významného českého spisovatele doby humanismu a právníka evropského formátu – Viktorína Kornela  
ze Všehrd, po němž je tento útěšný parčík pojmenován. A kde je právo, tam bývají i mříže, a tudíž došlo  
i na Ivana Olbrachta, neb v daných končinách stávala kdysi též okresní věznice, v níž byl tento tvůrce před 
devadesáti lety vězněn… Poetický atentát jsme završili piknikem, jehož dominantou se staly speciality  
„co dům dal“ a domácí párečky z Bohumína. Na závěr jsme park okrášlili Všehrdovými texty, které jsou 
na místě dodnes k vidění – Všehrdův sad se nalézá poblíž trolejbusové zastávky Jaklovecká či autobusové 
zastávky linky č. 22. 

„… v krátkém čase všemu konec bude učiněn, aniž na zemi českú bude potřebie Turkóv nebo cizozem-
cóv, jestli že domácí zlé v jiskře a v počátku udušeno nebude…“  (Všehrd)
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„Je to všechno na hovno…“ Těmito slovy zhodnotí na závěr ve známé divadelní aktovce Audience figura 
Ferdinanda Vaňka nejen svůj vlastní stav, ale i širší společenskou situaci. Na tom, že něco podobného – pře-
se všechny nesnáze a dílčí neúspěchy – nelze bezezbytku prohlásit (alespoň v porovnání s okolnostmi před 
rokem 1989) o aktuálních poměrech dnešní České republiky, má nepominutelnou zásluhu právě autor oné 
slavné divadelní hry, bývalý disident a ústřední postava listopadové revoluce a pozdější československý  
a český prezident Václav Havel.

Také v Ostravě, podobně jako v dalších městech a na jiných rozličných místech nejen České republiky, 
si mnozí občané 5. října 2016 připomněli nedožité 80. narozeniny tohoto spisovatele a nepochybně jedné 
z nejinspirativnějších osobností novodobých českých, potažmo evropských dějin. S centrem moravsko-
slezského regionu nemíval Václav Havel v dobách předlistopadových zrovna dvakrát příjemné zkušenosti. 
V červnu roku 1969 sem například dorazil na pozvání na mítink s odboráři z NHKG, nicméně kulturní dům, 
v němž se shromáždění mělo uskutečnit, byl (i s částí publika!) uzamčen a neprodyšně obsazen milicionáři 
a příslušníky StB, tudíž se jeho plánované setkání s občany improvizovaně odehrálo na přilehlé zahradě (je-
dinou fotografii dokumentující tuto akci archiváři ostravské huti dlouhá léta ukrývali před komunistickými 
funkcionáři). O jedenáct let později pak v tomto krajském městě de facto započala jeho vězeňská anabáze, 
tady prodělal několik komplikovaných zánětů plic, které podlomily jeho fyzickou kondici a přivodily zdravot-
ní komplikace, jež mu zejména v pozdějších letech značně ztrpčovaly život. Nutno zmínit, že navzdory těmto 
neradostným zkušenostem Václav Havel v řadě vyjádření deklaroval svůj vřelý vztah k Ostravě a zdejším 
lidem (v prezidentské funkci sem několikrát zavítal na návštěvu, poprvé již 3. ledna 1990).  

Do věznice v Ostravě-Heřmanicích byl jako odsouzený eskortován z pankrácké vazební věznice 7. 1. 
1980. Octl se v drsném prostředí, v nevytopených barácích (tenkrát panovaly venku dvacetistupňové mrazy, 
které až k nedýchání vystupňovaly zdejší pověstný „barevný vzduch“), vydán všanc nejrůznějším ústrkům  
a šikaně ze strany řadových zaměstnanců věznice i jejich nadřízených orgánů. Své zážitky z nedobrovolného 
pobytu za zdmi heřmanické káznice popsal v dopisech posílaných z vězení svým nejbližším či v pozdějším 
rozhovoru s novinářem Karlem Hvížďalou v knize Dálkový výslech. Jeho zde psané texty jedinečným způ-
sobem kombinují filozofické úvahy a esejistické pasáže s realistickými detaily i s postřehy ryze praktické 
povahy a jsou strhujícím svědectvím o člověku, který houževnatě a s obdivuhodnou nezdolností vzdoruje 

ODHALENÍ LAVIČKY FERDINANDA VAŇKA
Pavel Hruška
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neúprosné moci, jsa pevně přesvědčen o tom, že lidské názory a postoje musí vždy mít nějaký hlubší nad-
osobní smysl. Fyzické vyčerpání a zejména záměrně nedostatečná lékařská péče ho posléze přivedly téměř  
na pokraj záhuby, takže v červenci následujícího roku byl tento komunistickým režimem nenáviděný drama-
tik převezen do pražské vězeňské nemocnice a poté do kriminálu na Borech. 

A tak se v Ostravě – vzhledem k výše napsanému – musela logicky jedním z center slavnostních připo-
mínek nedožitých osmdesátin této osobnosti stát i heřmanická věznice. Řada českých a evropských měst má 
své lavičky Václava Havla umístěny na náměstích, v parcích, na promenádách či jako součásti univerzitních 
kampusů – Ostrava si však zasluhuje svébytné řešení. Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu ve spoluprá-
ci s Antikvariátem a klubem Fiducia, spolkem PANT a zástupci heřmanické věznice v den dramatikových 
nedožitých 80. narozenin odhalil další lavičku, tentokrát přímo u vstupu do zmiňovaného nápravně výchov-
ného zařízení. Není konstruována tak jako všechny ostatní v oné tradiční (chcete-li mainstreamové) podobě 
podle návrhu výtvarníka Bořka Šípka, její design je prost všech stylizací i estetických detailů, působí přímo-
čaře, obyčejně a nekompromisně, ale o to snad i intenzivněji vybízí potenciální zájemce k usednutí. Je zbu-
dována tak trochu v intencích zdejšího regionu i onoho poněkud kontroverzního místa, na němž se nachází. 
Nese ostatně jméno Ferdinanda Vaňka, jakéhosi dramatikova alter ega a postavy vystupující v několika jeho 
hrách – také proto, že se Václav Havel jistě mohl za zdmi heřmanické věznice v mnohých situacích cítit po-
dobně jako tento protagonista absurdního světa jeho divadelních textů. 

Lavička Ferdinanda Vaňka (s její výrobou významně pomohli sami heřmaničtí vězni) se nachází v závě-
tří vedle schodiště vedoucího k hlavnímu vchodu – svým umístěním nabývá významu prostoru útočištného, 
jakési oázy či cézury před další náročnou a nevyzpytatelnou poutí. Nalevo od ní je na stěně připevněna cedul-
ka popisující historii pobytu Václava Havla ve zdejší káznici, součástí textu je i citace z jeho dopisu adresova-
ného manželce Olze. Vše záměrně působí nenápadně a skromně (písmena jako by zanikala na pozadí omítky 
a čitelná jsou jen v určitém úhlu pohledu či podložena bílým archem papíru) – jsme bytostně přesvědčeni  
o tom, že člověk, jemuž je ona pamětní cedulka věnována, by z takového řešení měl potutelnou radost…  

Pátý den letošního října byla lavička slavnostně odhalena. Přítomné neodradil ani vytrvalý a – vzhledem 
k okolnostem – vlastně i případný déšť (bohové zůstali s námi). Po několika úvodních větách tiskové mluvčí 
heřmanické věznice promluvil historik umění (a iniciátor celého nápadu) Martin Strakoš, následně zazněly 
ukázky z Havlových textů, konkrétně z dopisu napsaného za zdmi káznice, a též několik jeho vzpomínek 
na zdejší pobyt uveřejněných v knize Dálkový výslech. Na lavičku byla následně zavěšena igelitová taška 
s věcmi, o něž Havel v dopisech z vězení prosil svoji ženu Olgu (obsah igelitky se vždy k 5. říjnu obnoví). 
K nalezení v ní je (a každoročně bude) pět linkovaných sešitů, dále propisovací tužka s náhradní náplní, 
zrcátko a kartáček se zubní pastou, čaj, vitaminy a cigarety (V. H. kouříval s oblibou značku BT, která se ale 
už dnes nevyrábí, tudíž „betka“ nahradily „sparty“), malý kalendář na aktuální rok, ale i pár teplých ponožek 
či mast na hemoroidy…   

A to je už vlastně všechno. Ode dne nedožitých 80. narozenin bývalého prezidenta čeká ostravská la-
vička Ferdinanda Vaňka na kohokoli, kdo třeba jen půjde kolem. A protože chodit na špacír okolo vězení 
nebývá zrovna obvyklé, řekněme, že asi poslouží těm, kdo půjdou za někým na návštěvu. A především pak 
snad lidem, kteří si na ní vykouří svou první či poslední svobodnou cigaretu. Sám velký Goethe prohlašoval,  
že člověk, který kouří, rozjímá o životě – a před věznicí bývá taková činnost dvojnásob chvályhodná. A toho, 
kdo by zde během úvah o své vlastní či aktuální společenské situaci propadal chmurám či skepsi ve smyslu 
onoho na úvod citovaného výroku, toho lze utěšit (anebo se o to alespoň pokusit) slovy postavy Sládka, dru-
hého z protagonistů Audience: „Nebuďte smutnej…“

Nebuďte smutnej, protože pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí!
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Milá Olgo,

znovu si vybavuji ten dávný okamžik v Heřmanicích, kdy jsem v horkém, bezmračném letním dnu seděl 
na hromadě rezavého železa a hleděl do koruny mohutného stromu, se vznešeným klidem přesahujícího 
všechny ploty, dráty, mříže a strážní věže, které mne od něho oddělovaly. Sledoval jsem neznatelné chvě-
ní jeho listí na pozadí nekonečného nebe a postupně mne zcela ovládl těžko popsatelný pocit: zdálo se mi,  
že jsem se najednou vznesl vysoko nad všechny souřadnice svého momentálního pobývání na světě do jaké-
hosi nadčasu totální „sou-přítomnosti“ všeho krásného, co jsem kdy viděl a prožil; usmířený, ba téměř něžný 
souhlas s nevyhnutelným během věcí, jak mi ho toto stanoviště otevíralo, se ve mně spojoval s bezstarostnou 
odhodlaností až do konce čelit všemu, čemu je třeba čelit; hluboký úžas nad svrchovaností bytí přecházel 
v závrať nekončícího padání do propasti jeho tajemství; bezbřehá radost z toho, že žiju, že mi bylo dáno 
prožít vše, co jsem prožil, a že to všechno má zřejmě nějaký hluboký smysl, se ve mně podivně snoubila s ne-
určitou hrůzou z neuchopitelnosti a nedosažitelnosti všeho, k čemu se právě v tuto chvíli, stanuv na samém 
okraji „konečnosti“, tak těsně přibližuji; byl jsem zaplaven jakýmsi vrchovatě šťastným souzněním se světem 
i sebou samým, s touto chvílí, se všemi chvílemi, které mi vybavuje, i se vším nedohledným, co je za ní a co 
znamená. Dokonce bych řekl, že v tom byl i nějaký „úder lásky“ – nevím přesně ke komu či k čemu. Už jsem 
se kdysi v jednom dopise o tomhle svém zážitku zamýšlel; teď se mi zdá, že mu – aspoň v perspektivě těchto 
svých úvah – lépe rozumím.

(Václav Havel: Dopisy Olze)

Když nás – Bendu, Dienstbiera a mne – zavál osud z ruzyňské cely do heřmanického lágru (k našemu údivu 
nás tam zavál společně), octli jsme se na území absolutistické a všemi (tedy nejen vězni, ale i bachaři) obá-
vané vlády jistého pološíleného náčelníka, kterému jsme se stali velkou životní satisfakcí v samém závěru 
jeho bachařské kariéry: v padesátých letech, jako chlapec o málo víc než dvacetiletý, byl už náčelníkem ně-
jakého lágru; z dvou tisíc vězňů měl tehdy pod sebou tisíc pět set politických, samých profesorů, ministrů 
a biskupů (jak se mi aspoň jednou kasal); teď už dlouhá léta – jako muž vysoké hodnosti, velkých zásluh  
a ověšený řády – mohl své bezmezné možnosti předvádět jen kapsářům, znásilňovačům malých děvčátek 
a v nejlepším případě nějakým padlým (za rozkrádání) náměstkům – a tak v našem příchodu nalezl pozdní 
sebepotvrzení: opět měl politické vězně, navíc lidi z „centrální nomenklatury“, totiž obecně známé z vysílání 
zahraničního rozhlasu, z jejich dřívější veřejné práce a ze štvanic v Rudém právu. A tak se na nás vskutku vy-
žíval. Byl opravdu nebezpečný a naprosto nevypočitatelný; snad něco o jeho povaze napoví vzpomínka, že si 
před námi jednou s neskrývanou závistí povzdechl: „Hitler to řešil jinak, rovnou takovou svoloč zplynoval!“
…
V Heřmanicích jsem nejprve pracoval u takzvané bodovačky, kterou jsem svařoval plechové rošty. Normu 
jsem několik měsíců neplnil, nebyli ji schopni plnit ani hoši o dvacet let mladší, fyzicky zdatní a na fyzickou 
práci zvyklí. Proto jsem byl ostatně k této práci také zařazen: mé neplnění mělo být zdrojem nejrůznějších 
způsobů, jak mne dál trápit; takzvaní neplniči jsou totiž ve vězení páriové mezi párii, jsou různě trestáni, 
využíváni na nejrůznější práce po práci, ochuzováni o stravu (to mi nevadilo) a zkracováni na kapesném, 
policisty a také částí vězňů trvale obviňováni z flákačství a posmíváni za ně. Po několika měsících jsem byl 
přeřazen k lepší práci (rozpor mezi mým pracovním zařazením a mou zdravotní způsobilostí začal být ná-
padný a hrozilo nebezpečí, že o něm proniknou zprávy ven), to bylo však – nutno dodat – až v době, kdy jsem 
normu začal přece jen plnit a stalo se zřejmým, že tudy cesta k mému dalšímu trápení a vydírání nevede. 
Pak jsem pracoval u velkého autogenu, vyřezávajícího z ohromných tlustých plechů příruby, střídal jsem se  
u něho s Jirkou Dienstbierem a normu jsme tam plnili oba.

(Václav Havel: Dálkový výslech)      

Úryvky z Dopisů Olze a Dálkového výslechu
Václav Havel
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Nedávné prohlášení nového vedení Moravskoslezského kraje dávají novou naději pro projekt novostavby 
Moravskoslezské vědecké knihovny, známé jako Černá kostka, který již 12 let hýbe nejen ostravskou veřej-
ností. V letošním roce se konaly krajské volby a téma vědecké knihovny se dostalo do programů několika 
politických stran a hnutí. Volby vyhrálo hnutí ANO v čele s Ivo Vondrákem, rektorem VŠB-TU, který se  
v listopadu 2016 stal novým hejtmanem Moravskoslezského kraje. Ve svém volebním programu mělo hnutí 
pod 11. bodem tuto pasáž: „Podpoříme výstavbu moderní vědecké knihovny.“ 

Podporu má novostavba knihovny i u koaličních partnerů. „Jako koaliční partner by KDU-ČSL ráda 
prosadila například výstavbu vědecké knihovny v kraji,“ řekl Lukáš Curylo pro iDnes.cz1. Jakub Unucka, 
lídr krajské kandidátky ODS a nyní další z náměstků hejtmana, se ke knihovně vyjádřil pro Moravskoslezský 
deník: „Dotáhnout tuto koalici do konce nám dává smysl. Našli jsme totiž širokou shodu v programových 
bodech. Jedním z našich cílů bude i stavba vědecké knihovny.“2 V předvolebním on-line rozhovoru Deníku 
byl Unucka ještě konkrétnější, uvedl: „Vědecká knihovna (projekt Černé kostky) je jedním z hlavních bodů 
našeho programu. Tato stavba do Ostravy patří. Ne vše se dá vyhledat na internetu a vědecké knihovny jsou 
všude v civilizovaném světě centrem nápadů mladých lidí. Proto budeme tuto stavbu razantně prosazovat  
a za jednu z největších chyb současné koalice pokládám právě zrušení tohoto projektu.3“ Téma ještě rozvedl 
ve vztahu ke schodku v krajském rozpočtu a způsobu hospodaření předchozího vedení kraje: „Bohužel, ty 
peníze projedl, místo toho, aby po něm zůstala nějaká skutečně zásadní investice, stavba, třeba knihovna 
Černá kostka, kterou, pokud uspějeme, postavíme.4“ K Černé kostce se na twitteru vyjádřil i nový hejtman 
Ivo Vondrák. Opakovaně vyjádřil v průběhu roku 2016 podporu Černé kostce také primátor Ostravy Tomáš 
Macura (ANO), a to na veřejných debatách pořádaných Fiducií a také na twitteru.

1 Petr Wojnar: Vítězné ANO chce v Moravskoslezském kraji koalici s lidovci a ODS. Online. Dostupné z: http://ostrava.idnes.cz/vysledky-
krajskych-voleb-v-moravskoslezskem-kraji-fxy-/ostrava-zpravy.aspx?c=A161008_170244_ostrava-zpravy_woj [cit. 2016-12-01].

2 Martin Pleva: Dohodnuto: kraj chce vést ANO s KDU-ČSL a ODS. Online. Dostupné z: http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_
region/dohodnuto-kraj-chce-vest-ano-s-kdu-csl-a-ods-20161010.html [cit. 2016-12-01].

3 ON-LINE rozhovor s kandidátem na hejtmana za ODS Jakubem Unuckou. Online. Dostupné z: http://moravskoslezsky.denik.cz/
online-rozhovor/on-line-rozhovor-s-kandidatem-na-hejtmana-za-ods-jakubem-unuckou-20160912.html [cit. 2016-12-01].

4 Online. Dostupné z: http://www.patriotmagazin.cz/koncici-vedeni-kraje-pripravilo-rozpocet-se-schodkem-minus-639-milionu/ 
[cit. 2016-12-01].

ČERNÁ KOSTKA VSTÁVÁ jAKO FéNIx z POPELA 
Jaroslav Němec
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Pozemek pro Černou kostku naproti Domu 
kultury města Ostravy je majetkem města. 
Nebyl vybrán náhodně – na stejném místě se  
od konce 60. let. 20. století počítalo s vybudová-
ním jiné významné kulturní instituce, koncert-
ní síně. V roce 1969 proběhla architektonická 
soutěž, ve které zvítězil projekt Ivo Klimeše.  
V pozdějších plánech bylo i podzemní propo-
jení s dostavbou u Domu kultury. Klimeš pak  
v letech 1987–1991 pro stejné místo projektoval 
Koncertní síň Janáčkovy filharmonie. Se zruše-
ním tehdejších krajů byl však zrušen i záměr po-
stavit koncertní síň. 

Se stavbou nové vědecké knihovny na ulici 
28. října se váže ještě jeden projekt. Integrovaný 
parkovací dům (v materiálech kraje pod zkrat-
kou IPO), který měl být nejprve pod suterénem 
Černé kostky, poté jako samostatná stavba vedle 
knihovny. Vzhledem ke skutečnosti, že všechny 
tři koaliční strany s Černou kostkou počítaly již 
před volbami, očekával bych předem připra-
vené scénáře dalšího postupu. Přinejmenším 
právě v otázce koncepce řešení dlouhotrvajícího 
nedostatku parkovacích míst v těsné blízkosti 
několika významných institucí (Dům kultury 
města Ostravy, Divadlo Petra Bezruče, Krajský 
úřad, Česká správa sociálního zabezpečení,  
v budoucnu navíc knihovna – postavená na mís- 
tě dnešního parkoviště…). Že tato koncepce 
zatím nebyla vytvořena, naznačuje s magistrá-
tem nekoordinovaná činnost obvodu Moravská  
Ostrava a Přívoz, na kterou v květnu letošního 
roku upozornil server msstavby.cz5. Důležité 
je, aby se postoje a kroky všech zainteresova-
ných stran a úřadů co nejrychleji sjednotily  
a abychom se v brzké době dočkali konkrétního 
usnesení a konkrétních činů. 

Každopádně, po sedmi letech stagnace a prosazování stavby knihovny v Dolní oblasti Vítkovic je ná-
vrat tématu Černé kostky velmi důležitým faktem – jde opravdu o pokrok, a to bez jakékoli ironie. Jasnými  
a pojmenovanými viníky současného stavu, kdy vědecká knihovna stále sídlí v naprosto nevyhovujících pro-
vizorních podmínkách, jsou politici z řad ČSSD a KSČM, kteří připravený projekt Černé kostky s platným 
stavebním povolením a zajištěným financováním v červnu 2009 odpískali.6  

Projekt Černé kostky je připravený. Nové zpracování pro územní rozhodnutí a stavební povolení bude 
trvat přinejmenším jeden rok. Ve stejné době může nové vedení kraje připravit a zajistit financování. Ve-
dení kraje má ve svém úsilí o získání financí a podpory státu z čeho vycházet – vláda České republiky totiž  
23. 11. 2016 schválila usnesení o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2017–20207, v němž 

5 „V roce 2015 kraj stáhl žádost na prodloužení stavebního povolení pro tuto stavbu. Nyní v rámci řešení dopravní situace na sídlišti 
Šalamouna je parcela pod stavbou navrhnuta pro parkoviště.“ Martin Mlčák: OVASTORY #28 – Černá kostka,  Online. Dostupné z: 
http://www.msstavby.cz/ovastory-28-cerna-kostka-23-05-2016/ [cit. 2016-12-01].

6 Martin Mlčák: Hejtman Novák o Černé kostce. Online. Dostupné z: http://www.msstavby.cz/hejtman-novak-o-cerne-kostce- 
-06-10-2016/ [cit. 2016-12-01].

7 Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017–2020. Online. Dostupné z: http://ukr.knihovna.cz/koncepce-rozvoje-knihoven-cr-na-
leta-2017-2020/ [cit. 2016-12-01].
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je v bodě 5.8. uvedeno: „Podporovat výstavbu 
nových budov Vědecké knihovny v Olomouci, 
Krajské knihovny Vysočiny, Moravskoslezské 
vědecké knihovny v Ostravě.8“ Roli knihoven  
v 21. století na twitteru okomentoval Daniel  
Herman, ministr kultury. Na tento tweet reago- 
val primátor Macura i hejtman Vondrák, který 
navíc doplnil informaci, že „v rámci návrhu kraj-
ského rozpočtu pro příští rok alokovali prostřed-
ky pro oživení tohoto projektu“.

znovuoživení Černé kostky  
Černá kostka má u veřejnosti dlouhodobě vel-
kou podporu. A občané si znovuoživení naděje  
na její výstavbu všimli. Během dvou dnů po kraj-
ských volbách přibylo v elektronické petici přes 
200 nových podpisů. Petiční výbor se chystá ode-
vzdat petiční archy obou petic (papírovou a elek-
tronickou) novému krajskému vedení. V sou- 
časné době má elektronická petice 4 353 pod-
pisů9 a papírová verze 1 069 podpisů. Sběr ne-
odevzdaných archů papírové petice probíhá  
v Antikvariátu a klubu Fiducia v Mlýnské ulici  
v Moravské Ostravě.

8 Online. Dostupné z: http://files.ukr.knihovna.cz/200000231-e59a2e694a/pril1Implementace.pdf [cit. 2016-12-01].
9 Občanská iniciativa za Černou kostku v Ostravě. www.cernakostka.cz [cit. 2016-12-01].
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Potkat současné umění ve vysvěceném prostoru není tak výjimečné, jak by se na první pohled mohlo zdát. 
V této souvislosti je nutno připomenout nejvýraznější a snad nejznámější český příklad symbiózy aktuál-
ního uměleckého vyjádření v chrámovém prostoru – kostel v jihomoravské Jedovnici, na jehož výzdobě se  
v 60. letech podíleli Mikuláš Medek, Jan Koblasa či Josef Istler. Vedle Jedovnice můžeme ovšem vzpome-
nout i příklady aktuálnější – známé jsou umělecké intervence do interiéru kostela Svatého Salvátora v Praze, 
v němž se od roku 1996 koná dnes již tradiční „Popelec umělců“, na nějž od počátku nového milénia naváza-
ly i jednotlivé výstavy situované nejprve do ochozů kostela a od roku 2009 i do dalších částí tohoto barokního 
skvostu. Na „postních intervencích“, jak o nich mluví architekt a hlavní organizátor Norbert Schmidt, se 
podíleli například Adriena Šimotová, Václav Cigler, Stanislav Kolíbal, Jindřich Zeithamml, Petr Nikl, Pavel 
Mrkus či Christian Helwing.

Z dalších příkladů si naši pozornost jistě zaslouží zdařilé umělecké počiny v Litomyšli – minimalisticky 
koncipovaná architektura kostela sboru Církve bratrské od architekta Zdeňka Fránka s vnitřní výzdobou 
od Karla Malicha a s vnějším latinským křížem z lepeného skla od Václava Ciglera a vedle něj i rekonstruk-
ce piaristického chrámu tamtéž, na jehož vnitřní výzdobě se rovněž podílel Václav Cigler, tentokrát spolu 
s Michalem Motyčkou. Interiér chrámu autoři osadili kromě nekonečného skleněného sloupu také zářící 
oltářní mensou z mléčného skla, bezesporu jedním z nejspirituálnějších designérských artefaktů, které lze  
v poslední době uvidět. V souvislosti s tím není možné nezmínit osobu architekta, který vysoce citlivou re-
konstrukci kostelního interiéru vedl. Je jím Marek Štěpán, autor, podle jehož návrhu vznikl další, tentokrát 
již ostravský příklad dokládající sepětí současného estetického vyjadřování a křesťanské praxe – chrám 
Ducha Svatého v Ostravě Zábřehu. Vnitřní vybavení – od strohého kamenného oltáře z bílého vápence  
a křtitelnice kombinované se skleněnou nádobou na svěcenou vodu přes Portrét Jana Pavla II. od Tomáše 
Císařovského, obraz Michelangelo, jehož autorem je Daniel Balabán, až po oltářní triptych Jakuba Špaňhela 
s patrociniální tematikou, v němž barevné abstraktní vrstvy a plochy posilují dojem vertikálního vzlínání –  
i vitráže kostela, při jejichž výrobě byla využita originální technika fúzování, vznikaly podle návrhů Jakuba 
Špaňhela. Právě poslední z těchto vitráží, osazenou před necelým rokem, vyvrcholila Špaňhelova spolupráce 
s páterem Václavem Řehulkou, hlavním iniciátorem stavby a výzdoby zábřežského chrámu. 

OLTÁřE, KřÍžE, VITRÁžE  
A mNoHEm VíC
Současné umění  
v sakrálních prostorech
Martin Mikolášek

Jakub Špaňhel, oltářní obraz, 2004, detail
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Velkorysost, komplexnost a celková úspěšnost řešení, včetně odvahy „vpustit“ skutečně současné umě-
ní do sakrálního prostoru, nemá v rámci Ostravska srovnání. Jiné církevní novostavby, jež od 90. let minulé-
ho století začaly v širším či bližším perimetru Ostravy pozvolna vyrůstat (např. Vřesina, Ostrava-Pustkovec), 
zůstaly u rozpačitého a bezradného přešlapování – jak z hlediska samotné architektury, tak vnitřní výzdoby, 
jež spadá namnoze spíše do oblasti řemesla, občas i balancujícího na hraně kýče.

I přes kvalitativní i kvantitativní výjimečnost zábřežského svatostánku můžeme naštěstí uvádět i další 
příklady, byť ne tak komplexní a rozsáhlé, kdy současné umění a duchovní architektura více či méně úspěšně 
koexistují. Připomenout v této souvislosti mohu sochu adorující sv. Hedviky od Maria Kotrby, jež od roku 
1999 dominuje průčelí budovy ostravsko-opavského biskupství, ale i zdařilou rekonstrukci Katedrály Bož-
ského Spasitele v Ostravě, dokončenou v závěru loňského roku. V souvislosti s opravou tohoto hlavního 
ostravského chrámu stojí za zmínku další pokus o uvedení současného umění do kontextu sakrální archi-
tektury. Část oken v západní části neorenesanční baziliky byla osazena transparentními LCD displeji, jejichž 
oživením se měly stát videoartové realizace vzešlé ze soutěže, jíž se účastnili mimo jiné studenti ostravské 
Fakulty umění. Potenciálně pozoruhodný experiment v podobě využití transparentních zobrazovacích za-
řízení skýtal možnost jakési novodobé transformace formy tradiční vitráže, kdy by prvotně transparentní 
skleněné tabule byly zaplněny realizacemi, jež by se proměňovaly, pulzovaly a pohybovaly se nejen vzhledem 
k měnícímu se směru dopadajících slunečních paprsků, ale především díky světlu generovanému současnou 
technikou. V soutěži uspěly tři studentky Fakulty umění Ostravské univerzity – Kristýna Drápalová, Andrea 
Uváčiková a Anna Hálová. Dvě z autorek (Drápalová, Hálová) vyšly z akvarelových kreseb, které násled-
ně digitálně upravovaly a animovaly za účelem navození „duchovní atmosféry“ pomocí organicky pojatých 
prolínajících se abstraktních ploch. Andrea Uváčiková tvořila přímo v počítači. Vznikl tak soubor šesti nava-
zujících videí tematizujících barevnou symboliku ve spojení s vertikálou a horizontálou jako osou duchovní  
a světskou. Jejich střet, přibližování a vzdalování pojala autorka jako metaforu proměňující se duchovní kri-
ze moderního člověka. 

Tento ve své podstatě zajímavý experiment však kvůli technickým komplikacím a velmi omezeným mož-
nostem zkoušet varianty zobrazení a jeho prosvětlení v daném prostoru skončil bohužel neúspěšně. Okna  

Tomáš Císařovský: Jan Pavel II., 2009 Eduard Ovčáček, realiazce na budově fary Ostrava Třebovice, 2016
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ve výsledku oživuje pouze série videí Kristýny Drápalové. Té jediné se totiž podařilo na determinující pro-
tisvětlo reagovat. Uvědomila si, že musí provést další digitální úpravy, barvy tzv. „přepálit“ a vystupňovat 
jejich jas tak, aby z prvotní barevné kompozice alespoň částečně zůstalo zachováno to, co tvořilo její pod-
statnou část – (tlumeně) zářivé barevné plochy. Videa dalších dvou autorek se naopak v interiéru kostela jeví 
jako příliš tmavá, a v daných podmínkách tudíž v podstatě nepoužitelná.

Na jaře letošního roku pak došlo k dalšímu, tentokrát o mnoho úspěšnějšímu pokusu o symbiózu světa 
umění a duchovního prostoru. V dubnu 2016 byla díky zprostředkující roli Jiřího Jůzy, iniciativě místního 
faráře Lukáše Engelmanna a vstřícnosti Eduarda Ovčáčka na fasádě fary v Ostravě-Třebovicích odhalena 
Ovčáčkova exteriérová realizace tvořená kovovým křížem a markýzou, na jejichž pohledových plochách 
jsou vyřezány litery, typický symbol autorovy celoživotní tvorby. Jak při komponování kříže, tak při hledání 
podoby markýzy se Eduard Ovčáček inspiroval svou vizuální poezií, jíž se začal zabývat na počátku 60. let 
minulého století – v případě kříže vyšel z vizuální básně, jež s pomocí psacího stroje vznikla roku 1962 – 
má podobu latinského kříže, jehož jednotlivá ramena jsou zcela zaplněna horizontální i vertikální repeticí 
akronymu INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum). Tělo Ukřižovaného tedy na kříži není přítomno fyzicky, 
ale symbolicky prostřednictvím nápisu, který podle evangelií nechal na kříž umístit Pilát Pontský. Při reali-
zaci v korodovaném plechu však autor tělo kříže zeštíhlil, takže akronym INRI se na delším rameni opakuje 
na jednotlivých „řádcích“, na rozdíl od prvotní básně, vždy pouze jednou. Rovněž skrumáž liter, jež v básni 
vznikla v místě křížení ramen, byla zrušena. Výsledek působí i přes své rozměry a použitý těžký plech para-
doxně odlehčeněji, než by se dalo očekávat. Tento dojem při zhoršených světelných podmínkách ještě posilu-
je vkomponovaný led pásek se slabým modravým světlem. Podobné osvětlení, sloužící především k navození 
atmosféry, bylo použito i při komponování obdélníkové markýzy nesené dvěma dvojicemi podpěr. Lem této 
horizontálně ložené stříšky nad vchodem do farního úřadu autor pojal jako prostorovou báseň, jež pomocí 
slov obtéká tři její volné strany. I zde se Ovčáček inspiroval svou básní nazvanou „10 slov“ a vzniklou v roce 
1961. Avšak i v tomto případě došlo k transformaci – přibylo slovo „láska“. Nápis tvořený jedenácti slovy 
nově zní: ŽENA MUŽ LÁSKA DÍTĚ VODA VÍNO CHLÉB DOMOV VÍRA NADĚJE BŮH. Levitující sled 
slov umožňuje jak jejich vnímání vcelku, izolovaně, nebo po jednotlivých partiích. Vyvolává tím rozličné ko-
notace, které mohou směřovat jak k vysloveně spirituálním kontextům, tak k těm obecně lidsky humanistic-
kým, nebo skrze vnímání samotné formy a podoby grafémů k souvislostem čistě estetickým. 

Tato otevřenost ve čtení významů je jednou z důležitých složek každého kvalitního díla. Je totiž pomy-
slným průsečíkem, v němž se uvažování v prostoru umění může prolnout s meditací v prostoru spirituálna, 
aniž by se muselo jednat o znásilňující roub jednoho na druhé. V tomto smyslu hovoří i jezuita a kněz Fried-
helm Mennekes, který v letech 1987–2008 působil v Kolíně nad Rýnem, kde založil dnes již proslavenou Sta-
nici umění Sv. Petra, v níž se uskutečnily výstavy např. Arnulfa Rainera, Christiana Boltanského či Anishe 
Kapoora. F. Mennekes je rovněž autorem knihy Nadšení a pochybnost, Nové umění ve starém kostele, v níž 
uvádí sedm podstatných důvodů pro tuto symbiózu a zároveň dodává: „Umění a víra představují dva na-
vzájem nezávislé faktory kulturního života. Přesto se ale na rozmanitých rovinách dotýkají nebo překrývají, 
způsobem současně předvídatelným i matoucím, aniž se přitom jedno rozplyne v druhém nebo jedno dru-
hému slouží za ilustraci.“

Ačkoli se tedy může zdát, že cesty umění a náboženství, kdysi tak úzce a symbioticky provázané, vedou 
už od nástupu moderny definitivně jinými a často i protisměrnými cestami, výše uvedené příklady dokládají, 
že vzájemný vztah zcela nevymizel. Touha po svobodném vyjádření neomezovaném morálními nebo jinými 
pravidly se sice pro moderní a současné umění zdá mnohdy důležitější než ochota vyjádřit se k duchovním 
stránkám lidského života, přesto ale zůstává cosi, co oba tyto způsoby vztahování se člověka ke světu i dnes 
velmi sbližuje. Je to kladení otázek a hledání odpovědí, stálá přítomnost vědomí o problematičnosti světa 
a o složitosti příběhů, které se v něm odehrávají. Společné je jistě i tušení, vědomí či jistota vertikály, která 
symbolicky i fakticky strukturuje svět, dává mu smysl a napřimuje člověka. Proto, podle mého názoru, byla  
a stále je přítomnost uměleckých děl v sakrálních prostorech zásadní, a tudíž žádoucí. 
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Chcete vyjet za hranice Ostravy, poznat zajímavou památku, a přitom pohodlně cestovat městskou 
hromadnou dopravou? Zahajujeme seriál, v němž vám představíme zajímavé mimoostravské stavby 
dostupné bez přestupů linkami MHD, ve většině případů přímo z centra města.

První doporučenou památkou je dřevěný kostel sv. Michaela archanděla v Řepištích. Obec Řepiště 
se nachází jihovýchodně od Ostravy, v sousedství města Paskova. Místní tradice klade založení kostela  
v Řepištích již do konce 15. století, badatelé ho většinou datují do 2. poloviny 16. století. Poprvé je v pí- 
semných pramenech zmíněn v roce 1606. Dataci se bohužel zatím nepodařilo upřesnit ani nedávno 
provedeným dendrochronologickým průzkumem. Proto není zatím jisté, kdy přesně byl kostel postaven,  
ale ani to, zda nebyla starší stavba v 19. století nahrazena kostelem zcela novým. V období reformace drželi 
kostel evangelíci, katolíci ho dostali zpět roku 1654. V té době nesl patrocinium sv. Mikuláše. Tento kostel 
ale vypadal poněkud jinak než dnes. Především měl kolem dokola krytý ochoz, v interiéru zabírala západní 
a severní stranu lodi empora. Kostelní loď byla výrazně nižší než presbytář. Naopak ze starých písemných 
záznamů můžeme usuzovat, že věž nepředstupovala před kostel, jak se dosud předpokládalo, ale byla již 
tehdy umístěna na střeše nad vstupem. Mezi lety 1697 a 1719 byla přistavěna sakristie, kterou původní 
kostel postrádal. Někdy před rokem 1775 se změnilo zasvěcení kostela na sv. Michaela archanděla a přibyl 
nový hlavní oltář, na nějž byl zavěšen i obraz sv. Mikuláše ze starého oltáře. 

Jak se podařilo určit dendrochronologickým průzkumem, v letech 1819–1820 byl kostel přestavěn  
do dnešní podoby. Přestavba spočívala v odstranění ochozu, rozšíření počtu oken v lodi ze tří na čtyři  
a vztyčení nové věže a střechy z jedlových a smrkových trámů. S tím zřejmě souvisela i přestavba lodi, nebo 
alespoň zvýšení jejího stropu, stejně tak se zvýšil i presbytář. Také bylo odstraněno rameno empory na severní 
straně lodi a zřejmě přestavěna celá kruchta. Průčelí a stěny věže byly obloženy deskami a před hlavní vstup 
přistavěna předsíňka. Další předsíň s oratoří v patře vznikla u epištolní strany presbytáře, přestavbou zřejmě 
prošla i sakristie. Sanktusník na hřebeni střechy byl ale postaven teprve roku 1859. Přestože v roce 1890 
zchátralému kostelu hrozila demolice, proběhla nakonec roku 1909 rekonstrukce, při níž byly vyměněny 
ztrouchnivělé trámy a zhotovena nová cihlová podezdívka. V roce 1961 byla kvůli nedostatku šindelů 

MIMOOSTRAVSKé PAMÁTKY DOSTUPNé LINKAMI MHD
1. díl — Dřevěný kostel sv. Michaela archanděla v řepištích

Romana Rosová
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a absenci schopných řemeslníků nahrazena šindelová krytina věže a sanktusníku krytinou plechovou. 
Počátkem 70. let 20. století byl kostel staticky zajištěn a uvnitř vymalován, bohužel nepříliš vkusně. Roku 
1996 provedené sondy neodhalily žádnou původní výmalbu interiéru, proto byly nataženy nové rákosové 
omítky a kostel byl jednoduše vybílen. I přes strohý vnější i vnitřní vzhled kostela můžeme vyzdvihnout 
hodnotný barokní mobiliář z konce 18. století – hlavní a boční oltáře, kazatelnu a varhany. Zajímavým, pro 
běžného návštěvníka však nepřístupným prvkem jsou nápisy na trámech kostelní věže. Jedná se o záznamy 
zvoníků, kteří si zapisovali jména zemřelých, jimž zvonili. Nejstarší zápis pochází zřejmě z roku 1883, 
nejmladší z roku 1914.

Ke kostelu v Řepištích se dostanete linkou č. 81, která vyjíždí ze zastávky Ústřední autobusové nádraží. 
Vystoupíte na zastávce Řepiště, U Školy, a ke kostelu to máte již jen pár kroků (přesně 75 m). Ve všední 
den se můžete zastavit na nedalekém obecním úřadě a požádat, aby vás nechali nahlédnout i do interiéru.  
A pokud jste zdatní, můžete pokračovat 6 km dlouhou trasou k dalšímu dřevěnému kostelu v Sedlištích. Část 
cesty vede po zelené turistické značce.
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O zimním slunovratu v prosinci 2016 uběhne rok od chvíle, kdy byla slavnostně spuštěna internetová da-
tabáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy s názvem Ostravské sochy (www.
ostravskesochy.cz). Součástí projektu bylo rovněž vydání tištěné mapy existujících děl v exteriérech města, 
která může sloužit zájemcům přímo při procházkách za uměním. Ta však za uběhlý rok poněkud zastarala. 
Proč? Jelikož samotná databáze byla po celý rok průběžně aktualizována – přibývaly nové informace i foto-
grafie. A to nejen stávajících uměleckých děl ve městě, ale i těch, která již zanikla. Připomeňme si v tomto 
článku některé z nově vybádaných, nalezených, vyfocených a jinak zdokumentovaných děl, ale i další čin-
nosti a události s databází spjaté.

Přísun informací o dosud nezkatalogizovaných realizacích pro architekturu Ostravy umožnil předně 
Zemský archiv v Opavě, kde stále probíhá pořádání archivního fondu Českého fondu výtvarných umění – 
Dílo –, přes který šly od poloviny 50. do počátku 90. let 20. století téměř všechny umělecké zakázky. Některé 
akce však zajišťovaly i jiné než ostravské umělecké komise. Údaje o nich proto doplnily informace z podob-
ného fondu v Národním archivu v Praze či pozůstatků dokumentace olomoucké pobočky v Muzeu umění 
Olomouc. Díky archivním průzkumům se v databázi nově objevily např. reliéfy Anny Klimešové a Vladisla-
va Gajdy pro Kulturní dům Nové huti (dnes Akord) v Zábřehu, dnes již zatřené malby Luboše Syneckého 
v přednáškovém sále tamtéž, keramické reliéfy Karla a Ctirada Stehlíkových a Idy Vaculkové pro Jihočeskou 
restauraci v Porubě, již zaniklá dětská hřiště robinsonádního typu ve Výškovicích (od scénografa Václava 
Kábrta) a v Zábřehu (od scénografa Otakara Schindlera), designově ztvárněný větrací objekt ve Fakultní 
nemocnici v Porubě od Rudolfa Kouby a kolektivu autorů, někdejší neony objektů Ostravice Textilie (od Jiří-
ho Moravce) a Elektry (od Drahomíra Tůmy), kovový reliéf pro elektrárnu Třebovice od pražských sochařů 
Karla Kronycha a Jany Laštovkové Bartošové (na místě bylo zjištěno, že dílo již bylo z původního místa od-
straněno a je uskladněno, nyní fotograficky těžko zachytitelný objekt byl přesto zdokumentován a doložen 
fotografií původního umístění) ad.

Většina těchto artefaktů byla (pokud to šlo) brzy nafocena. Archivní materiály rovněž ozřejmily autor-
ství uměleckých děl pro sídliště Jindřiška z konce 50. let, kde zatím ve většině případů nebyl znám autor 

OSTRAVSKé SOCHY MAjÍ jEDEN ROK
Jakub Ivánek

Ivo Příleský: reliéf pro hlavní poštu, 1972



16

(podíleli se na ní např. Jiří Kemr, Jiří Bartoň, Václav Lokvenc či proslulá česká sklářka Věra Lišková, která 
je autorkou skleněných supraport na Sokolské třídě i keramické mozaiky ve vinárně Jindřiška). Podobně 
se ujasnila záležitost někdejší honosné výzdoby obřadní síně Nové radnice od Olgy a Jiřího Michálkových, 
Jiřího Jurnikla ad., která zmizela neznámo kam, ale dochovala se alespoň na fotografiích v Archivu města 
Ostravy. Tam je však mylně popsána jako obřadní síň v Radvanicích.

Dalším zdrojem informací se staly soupisy děl realizovaných v 70. a 80. letech prostřednictvím podniku 
Dílo, které umožnily autorsky určit některé dosud archivně nepodložené zakázky, např. „kaktusoidní“ pou-
tač Vlasty a Jana Lichtágových pro sklad v Třebovicích, reliéf Iva Příleského pro hlavní poštu poblíž Hlavního 
nádraží v Přívoze či výzdobu smuteční síně v Koblově, která však byla v minulosti zrušena a nyní je užívána 
coby sklad stavební firmy. Na její umělecké výzdobě se přitom podíleli přední čeští umělci (sochař Jan Nušl, 
kovář a šperkař Luboš Krušina a sklářský výtvarník Vladimír Kopecký).

Zcela náhodou se podařilo objevit bohatou výzdobu interiéru Lidové konzervatoře na Wattově ulici 
v Přívoze, kde se nachází v sále dekorativní stěna od malíře Vladimíra Rosola, tamtéž pak dekorativní obklad 
stěny a stropu od Jiřího Alexy, v zahradě keramická stěna (dosud autorsky neurčena) a na schodišti a v při-
lehlé šatně sálu socha Sinfonietta a reliéf od pověstného sochaře Vysočiny, hudebních i náboženských moti-
vů Jiřího Marka. Prohlédnutím katalogu díla tohoto významného umělce jižní Moravy se pak objasnilo také 
autorství tzv. Obruče před někdejším Masokombinátem Martinov. Tato působivá skulptura, která kombinací 
kovu a střídmě opracovaného kamene může připomínat i pozdější díla slavného sochaře Aleše Veselého, 
dostala od Jiřího Marka název Jednota.

Nově byly doplněny i dosud neobsažené plastiky ze sympozií v Plesné, kterých má tento obvod díky čet-
ným akcím zdejšího výtvarníka Antonína Gavlase přehršel. Bohužel ne vždy přesvědčují kvalitou a jejich za-
huštění v centru obce působí negativně i na vyznění těch zdařilejších z nich. Pozoruhodným způsobem bylo 
naproti tomu na konci roku 2015 doplněno foyer Divadla Antonína Dvořáka. Na prázdnou konzolu (vedle tří 
obsazených staršími bustami) byla instalována skleněná busta někdejšího šéfa baletu Emericha Gabzdyla, 
jejíž autorkou je ostravská výtvarnice Šárka Mikesková. O novou realizaci z roku 2016 je bohatší také obvod 
Třebovice. Zdejší výtvarník Eduard Ovčáček navrhl pro rekonstruovanou budovu fary reliéfní kovový kříž  
a po celé délce stříšky vstupního schodiště se line text jeho úsporné básně 10 slov z roku 1961, která však byla 
na žádost tamního faráře – otce Lukáše – rozšířena o slovo jedenácté.

Pavel Hanzelka: Bubáčci, mléčné lahůdky v Domě potravin, 1967–68
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Významnou měrou se o rozvoj databáze zasloužili také její uživatelé, kteří mohou posílat své tipy pro-
střednictvím kontaktního formuláře. Touto cestou nám dorazily např. fotografie ideologické výzdoby dnes 
již demolovaných správních budov Dolu Petr Bezruč, fotografie poutače Moravských chemických zá-
vodů v Porubě, upozornění na pamětní desky Karla Reisze a Jaroslava Vogela v centru Ostravy či soubor 
keramických plastik zvířat pro družinu v Muglinově a mateřskou školu v Hrušově Na Liščině. Za pomoci 
uživatele databáze bylo zjištěno, že v kostele v Kunčičkách se nachází socha sv. Jana Nepomuckého z Hru-
šova, která byla již nějakou dobu považována za ztracenou (na Úřadě městského obvodu Slezská Ostra-
va se totiž už po letech nedalo vypátrat, kterému kostelu onu sochu po jejím restaurování zapůjčili). Rov-
něž touto cestou byly doplněny informace o muralech Petra Lysáčka a Jiřího Surůvky v Moravské Ostravě  
z 90. let 20. století, z nichž jeden je dnes velmi zchátralý, druhý již dávno neexistuje. Přesto je důležité je 
zmínit, třeba i v souvislosti s novými muraly Nilse Westergarda (zejména známá Ostravská Madona, ve sku-
tečnosti Meredith), které se do databáze taktéž dostaly. 

Podstatný vklad představují také informace zjištěné z archivu samotných autorů. Spoustu údajů a fo-
tek přinesla např. pozůstalost uherskohradišťského keramika Pavla Hanzelky, který velmi často realizoval 
keramické mozaiky pro ostravské prodejny potravin (mnohé z nich již v minulosti vzaly zasvé). Rovněž po-
zůstalost ostravského kreslíře a malíře Milana Zezuly v držení jeho dcery odkryla zejména řadu historických 
fotografií dnes již neexistujících objektů (např. malba ve vítkovickém hotelu Veronika, malba nad schodištěm 
do kavárny v ulici Kostelní, dnes prostor Minikina, či dno dětského brouzdaliště na tzv. Čapkárně). Spoustu 
vzácných historických fotografií a modelů dodal pro databázi Eduard Ovčáček, který sice patří k žijícím le-
gendám ostravské výtvarné scény, ovšem osud jeho realizací tomu vůbec neodpovídá – většina byla zničena 
nebo se ztratila neznámo kam. Proto již jen z fotek můžeme obdivovat např. jeho reliéf tří figur pro restauraci 
Vyhlídka na Hladnově, dekorativní stěnu pro prodejnu gramodesek v porubské Duze či reliéf Kompozice 
písma pro již neexistující pavilon D výstaviště na Černé louce. Velkým překvapením bylo objevení Ovčáčkovy 
dekorativní stěny z někdejší prodejny Kancelářských strojů na ulici Čs. legií, která se po jejím zrušení ocitla 
v podstatě náhodou v ZŠ na Hukvaldech, kde visí dodnes.

Bohatým a dosud plně neprozkoumaným zdrojem se zdá být Archiv Vítkovice a. s., který shromažďu-
je řadu fotografií nejen objektů kdysi patřících Vítkovickým železárnám. Kromě snímků několika realizací 
pro jeho vlastní budovy (např. kovový reliéf Ludvíka Voneše v Novém ředitelství, skleněná plastika Roberta 
Boháčka ve vzorkovně tamtéž, fontána v parku naproti ředitelství od Jaroslava Fišera a Josefa Jiřičného 
či monumentální Dendrit Vjačeslava Irmanova před hotelovým domem Metalurg) vydal rovněž unikátní 
(někdy dokonce barevné) fotografie plastik z Mezinárodních sympozií prostorových forem brzy po jejich 
instalaci v Komenského sadech, s čerstvými barevnými nátěry. Některá dnes již zaniklá díla tak můžeme 
obdivovat velmi živě, jako včera nafocená… Nutno dodat, že díky fotodokumentaci Vítkovických železáren 
byl vypátrán dnes již sesazený, avšak uskladněný reliéf Rodiny od významného pražského sochaře Zdeňka 
Němečka.

Konečně je databáze doplňována také o nové fotografie existujících děl. S fotografem Romanem Po-
láškem jsme v uplynulém roce navštívili např. zvláštní školu Na Vizině, areál Fakultní nemocnice v Porubě, 
interiér smuteční síně ve Slezské Ostravě či někdejší palác OKD naproti Nové radnici, pro který roku 1939 
vznikly dvě vitráže národního umělce Jana Baucha. Snad přežijí i současnou přestavbu objektu na hotel. 
Krom řady dalších byl nafocen také reliéf architekta Osvalda Labaje a keramičky Marie Kroužkové ve správ-
ní budově ČSAD na nám. Republiky. K lokalizaci (rozuměj nalezení) této archivně doložené realizace došlo 
rovněž přičiněním uživatelky databáze.

***
Kromě aktualizace databáze byl předcházející rok významný také s ohledem na další aktivity s databází 
související. Ostravské sochy získaly uznání v odborných i zájmových kruzích spjatých s tematikou umění 
v architektuře a veřejném prostoru. Jako autor hesel databáze jsem byl požádán, abych participoval v projek-
tu Vysoké školy chemicko-technologické a Univerzity Pardubice, jehož výsledkem bude celostátní databáze 
uměleckých děl 50.–80. let 20. století, a dokumentoval tedy v archivu i terénu umělecká díla v rámci dneš-
ního Moravskoslezského kraje. Databáze by měla být dohotovena v roce 2019 a její výsledky snad budou 
vycházet v knižní podobě (jednotlivé svazky by představovaly přehled daného umění v konkrétních městech 
či krajích). Přehled vývoje tohoto druhu umění v rámci Moravskoslezského kraje s ohledem na způsob zadá-
vání uměleckých zakázek v 60.–80. letech jsem představil rovněž na tematicky zaměřeném odborně meto-
dickém dni Národního památkového ústavu v Brně v listopadu 2016.
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Jako vedlejší produkt Ostravských soch lze do určité míry považovat taktéž spolupráci s Vysokou ško-
lou báňskou na reprezentativním kalendáři pro rok 2017, který prezentuje 12 děl pro architekturu v rámci 
VŠB-TUO. Iniciátorkou tohoto projektu, který bude zřejmě pokračovat vznikem publikace věnované všem 
realizacím v rámci univerzity, se stala architektka Eva Špačková z Katedry architektury Fakulty stavební.

Řada uměleckých děl na území města Ostravy byla rovněž prezentována slovem a obrazem v seriálu 
s názvem Ostravské sochy na serveru Moravskoslezské stavby (www.msstavby.cz). Jednotlivé díly zveřejňuji 
každou sobotu ráno už od 23. dubna 2016. Cílem je nejen přiblížit umění v architektuře veřejnosti, která se 
o architekturu zajímá, ale rovněž alespoň krátce pohovořit o tom, co je v samotné databázi omezeno kolon-
kami databázového hesla.

***
Uplynulý rok provázely rovněž další aktuality. Opravena byla např. fontána Ivo Klimeše na Smetanově ná-
městí a v současné době se opravuje fontána Vladislava Gajdy na náměstí Edvarda Beneše v centru města. 
Původně havířovský Směrník sochaře Václava Uruby, stojící dnes před sídlem Národního památkového 
ústavu (NPÚ) na ulici Odboje v Ostravě, byl spolu se snahou o záchranu havířovského železničního ná-
draží nominován na cenu Patrimonium pro futuro, kterou každoročně vyhlašuje právě NPÚ. Třebaže cenu 
nakonec nezískal, oceněním je již sama nominace, která popularizuje péči o památky moderní architektury 
v našem kraji, úsilí občanských aktivit a koneckonců i kvalitní sochu stojící dnes již v prostoru našeho města. 

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu se také rozhodl upozornit na zanedbanou péči o významná díla 
z Mezinárodních sympozií prostorových forem v sadu Milady Horákové a alespoň očistil kovové plastiky 
Eduarda Valenty a Karla Nepraše, které byly ušpiněny a znečištěny spreji. Všechna sympozijní díla by však 
potřebovala odborný zásah, spočívající v očištění parní pistolí (plastiky bez nátěrů), u některých v odstraně-
ní zašlých a znečištěných nátěrů opískováním a novém natření v původní barevnosti. To je však již záležitost, 
kterou musí řešit obvod Moravská Ostrava a Přívoz, který má objekty ve správě.

Zajímavou novinkou je vzkříšení jedné z kultovních plastik českého výtvarného umění, jež vznikla právě 
na ostravských sympoziích prostorových forem. Jde o Rodinu připravenou k odjezdu sochaře Karla Nepraše, 
která byla na počátku tzv. normalizace spolu s dalšími díly odstraněna z prostoru města a později se prav-
děpodobně dočkala sešrotování. Sám Nepraš ztráty tohoto pro něj zásadního díla litoval a zvažoval, zda ho 
nevytvořit znovu. Za jeho života se to již nepodařilo, avšak letos byl druhý odlitek Rodiny prezentován jeho 
dcerou na výstavě v pražském Doxu. Co s plastikou bude do budoucna, zatím nevíme. Byla sice nabídnuta 
Ostravě, kam samozřejmě patří, ovšem za značně nadsazenou cenu, kterou město nemůže akceptovat. Ztrá-
ta originálu tohoto díla byla v minulosti zásadní chybou a dokládá ne příliš šťastnou etapu historie našeho 
města. Bohužel se zdá, že ani současná situace prozatím návratu díla nenahrává.

Vjačeslav Irmanov: Dendrit, 1967 Milan Zezula: Večerní město, malba pro kavárnu integrovaného domu 
(dnes Minikino), 1961–64 (foto z pozůstalosti autora)



19

Nejde však jen o Nepraše – shodou okolností vznikla 
na tomtéž sympoziu, jen o dva roky dříve, také plastika 
Kaddish / Modlitba za zemřelého, která je považována  
za vrcholné dílo sochaře Aleše Veselého a je reprodu-
kována ve všech přehledech českého umění 20. století.  
I ta měla stávat spolu s dalšími sympozijními pracemi 
v Ostravě. Naštěstí nebyla zničena jako Neprašova Rodi-
na, ale zachránilo ji převezení na zahradu autora ve Stře-
doklukách u Prahy. Tam stojí dosud a již několikrát bylo 
zvažováno, kam by mohla být umístěna (zcela vážně se 
s ní počítalo např. pro předprostor tzv. Středoevropského 
fóra při Muzeu umění v Olomouci). Domnívám se však, 
že i tato plastika patří do Ostravy a představuje význam-
ný kulturní potenciál města, které by se mohlo snažit jeho 
nákupem své „normalizační“ hříchy napravit. Aktuální je 
celá věc i proto, že autor Kaddishe – Aleš Veselý – právě 
v prosinci minulého roku zemřel. Instalace díla ve veřej-
ném prostoru Ostravy by tak mohla znamenat návrat díla 
na místo, kde (a pro které) vzniklo v době, během níž se 
Veselý smiřoval se smrtí svého otce. Pomyslný kruh by se 
tak uzavřel. 

***

Ida Vaculková: reliéf pro Jihočeskou restauraci v Porubě, 1975–76

Eduard Ovčáček: reliéf pro Kancelářské stroje, 1978, dnes v ZŠ Leoše Janáčka na Hukvaldech

Šárka Mikesková: busta Emericha Gabzdyla 
v Divadle Antonína Dvořáka, 2015 

Úspěšný rok fungující databáze se Antikvariát a klub Fiducia rozhodl oslavit vydáním setu pohlednic s vy-
branými uměleckými díly zastupujícími jednotlivé epochy, který bude v antikvariátu k dostání od prosince 
2016. Kéž se databázi i všem uměleckým dílům v Ostravě i v následujícím roce daří a kulturní potenciál 
města se v tomto ohledu posouvá kupředu. Určité nápovědy, jak k tomu přispět, již byly vysloveny.
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Zazvonění telefonu může znamenat cokoliv. Nové zprávy, zajímavá nabídka, když je člověk ještě k tomu  
na mateřské, je to vítané rozptýlení. Telefonát bývalé kolegyně z „báňské“, která mě na začátku roku oslo-
vila ke spolupráci na akci propagující malé obchodníky v designových prosklených kontejnerech, byl trefou  
do černého. Prý to nemělo být časově náročné, takže ideální pro oživení programu s malým dítětem. To,  
že tomu bylo nakonec jinak a já strávila kromě přípravných nocí celý měsíc letošního léta v kontejneru i se 
svou malou Stelou, asi není třeba moc rozvádět. I přesto to stálo za to. Ale vezměme to popořadě. 

S myšlenkou Sdílka přišla na jaře 2015 Štěpánka Vontrobová z Kopřivnice. Přemýšlela, jak oživit pro-
stor v tomto dvacetitisícovém městě a jak „vytáhnout na světlo veřejného života a ještě navíc do centra města 
zajímavé a nejlépe lokální výrobce a tvůrce“.1 Záměrem bylo přivést zástupce tradičního českého designu, 
módy či nevšedních služeb, a jak sama Štěpánka říká, „protože se dnes sdílí auta, kanceláře, hlídací paní, tak 
proč by se nemohl sdílet i výstavně prodejní prostor ve městě“.2 A tak vyrostly během léta 2015 v Kopřivnici 
dva prosklené kontejnery značky KOMA Modular, ve kterých se během měsíce prostřídaly desítky obchod-
níků, designérů a dalších vystavujících. Zprávy o kopřivnické akci se roznesly po celém kraji, a když se o akci 
dozvěděla místostarostka Ostravy-Poruby, Zuzana Bajgarová, dala věci do pohybu i v Porubě.   

Jaro a část léta byly pro organizační tým, který tvořily dámy z porubské radnice a Centra podpory inova-
cí VŠB-TUO, ve znamení příprav. Zaměstnával nás především výběr vhodné lokality, přeprava kontejnerů  
z Vizovic a hlavně otázka „koho z obchodníků a výrobců na Sdílku představit?“ Při výběru vystavujících jsme 
se řídily několika nepsanými kritérii, až nám vykrystalizoval měsíční program, v rámci kterého se předsta-
vilo 49 vystavujících, 11 vystupujících v rámci doprovodného programu, 5 vybraných ostravských kaváren  
a v rámci stálé výstavy k porubskému veřejnému prostoru bylo prezentováno 6 architektonických návrhů, 
jak by mohla Poruba vypadat v budoucnosti.

1 Citace z rozhovoru se Štěpánkou Vontrobovou pro Facebookovou stránku Sdílko Poruba (9. srpen 2016).
2 Citace z rozhovoru se Štěpánkou Vontrobovou pro Facebookovou stránku Sdílko Poruba (9. srpen 2016).

SDÍLKO ANEB MĚSÍC V KONTEjNERU
Kamila Smutná
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Obchodníci v Porubě      
Jaké principy se při výběru obchodníků uplatňovaly? Prvotním impulsem byla snaha podpořit a zviditelnit 
porubské obchodníky. Vzhledem k tomu, že v Porubě již přes dva roky funguje komunita s názvem Obchod-
níci v Porubě, nebyl první výběr vystavujících až tak složitý. Komunita obchodníků, kterou má na starosti 
Zuzana Kotyzová z porubské radnice, se několikrát ročně schází na odborně zaměřených seminářích (k té-
matům jako např. „jak na sociální sítě”, „jak vytvořit přitažlivou výlohu” apod.), sdružují se ve facebookové 
skupině a jednotliví obchodníci jsou rovněž zaneseni na on-line mapě www.obchodnicivporube.cz. 

Květinářství, wellness studio, tiskárna nebo třeba prodejna dětského nábytku a textilu. Rozptyl vysta-
vujících byl na Sdílku opravdu široký. Byli to ti, kteří se nebáli zariskovat, na den potlačili své introvertní 
sklony a představili své zboží nebo služby v kukani ne nepodobné akváriu. Pár příkladů za všechny. Porubští 
patrioti vám často řeknou, že nic není tak daleko jako půlhodinová cesta do centra. Občanská vybavenost 
je dobrá, a často tak není důvod do centra jezdit. Porubští ultrapatrioti ze staré Poruby k tomu ještě dodají,  
že nic není tak daleko jako osmý obvod a DUHA. O to raději jsem byla, že se v rámci Sdílka na Hlavní tří-
dě představily i dvě zajímavé prodejny právě z okolí DUHY. Látky Gábinka potvrzují, že trend šití je zpět, 
od letoška jsou v nové větší prodejně, která jim přináší ještě více zákazníků. V Papírnictví DUHA jsou zase 
nadšenci do papíru. Otrávené prodavačky tady nečekejte, dámy jezdí na školení k novým trendům v papíren-
ském zboží (to opravdu existuje!). Říká se, že jídlo táhne a zdravý životní styl obzvlášť, a potvrdilo nám to 
hned několik porubských expozic: bylinkové Herbarium, Biokošíky, kde můžete sehnat čerstvou bio zeleni-
nu a ovoce od místních farmářů nebo banánoví borci se svým Bubba chlebem. Protože jsme chtěli návštěv-
níkům zpříjemnit čas strávený na místě, kterým obyčejně jenom procházejí, v jednom z šesti kontejnerů byla 
zřízena stálá kavárna. V té se vystřídalo pět, převážně porubských, kaváren. Aby nebylo vše jen sluníčkové, je 
nutné podotknout, že zatímco k prodejcům si návštěvníci cestu našli, v případě kaváren byli spíše ostýchaví  
a bylo vidět, že pro posezení využívají spíše své tradiční „kamenné” kavárny, na které jsou zvyklí.

Na Sdílku bylo krásně vidět, jak funguje komunita. Když se expozice zhostili ostravští koloběžkáři ze 
skupiny BO Kolobka, tak i přesto, že byla neděle, tedy den, kdy je Poruba většinou poloprázdná, Sdílko jelo. 
Rozkládací stoličky, koloběžkářský sraz, retro mikrobus, bylo vidět, že si akci vzali opravdu za svou a Sdílko 
se stalo prostředníkem setkání, které by se asi jen stěží na středovém pásu u kruhového objezdu odehrávalo. 
Těch netradičních setkání bylo více – maminky s kočárky, které si ze Sdílka udělaly oblíbenou procházkovou 
zastávku, diskuse s architekty, o kterou byl takový zájem, že nestačilo místo v kontejnerech nebo starosta  
Poruby, který si zajamoval s vystavujícími hudebníky. I díky tomu, že vyšlo počasí (z celkových 29 dní pršelo 
pouze ve 3 dnech), se Porubané během měsíce postupně zbavovali ostychů vstoupit do výstavních modulů  
a naučili se, že na Sdílku je každý den něco nového k vidění.

Reduce, Reuse, Recycle
Kromě podpory porubských obchodníků jsme chtěli dát prostor netradičním místním nebo regionálním 
značkám. Je zajímavé, kolik z nich zahrnovalo prvek udržitelnosti, aniž by to byl náš původní záměr.  Kolo 
pro Tvoji holku, Papidu, Respiro, TOOP design. Všechny tyhle ostravské značky pracují s opětovným využí-
váním starých věcí nebo materiálů. Papidu vyrábí z papírových odřezků nové bloky, TOOP design ze starých 
bannerů sedáky do interiéru a Kolo pro tvoji holku zrenovuje vaše staré kolo po babičce. V záplavě plasto-
vého šuntu všude kolem nás jsme zkrátka chtěli vyzdvihnout věci, které vydrží. Krásným příkladem byly 
například dřevěné hračky Truhlářství Čep a Dlab z Petřvaldu. Hračky vyrábějí z masivu – jasanu nebo du- 
bu – a na místě vystavovali i přes dvacet let starý model autíčka, který bez úhony „přežil“ tři generace malých 
průzkumníků. Schválně, která hračka vám dnes vydrží dvacet pět let?

Novináři jednou označili porubskou Hlavní třídu jako takovou ostravskou variantu pařížské Champs 
Élysées. Široká nabídka obchodů, zábavní funkce, prostě místo, které berete za své. Sdílko na konci letoš-
ního léta jen potvrdilo starou známou pravdu, že město tvoří především lidi. A to jestli a jak budou místo 
využívat i poté, až z něj zmizí měsíční pop-up expozice, závisí především na nich.
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SDÍLKO A OžIVENÍ VEřEjNéHO PROSTORU
Ilona Vybíralová

Veřejný prostor města je obrovským jevištěm se stále novými diváky a měnícími se rekvizitami. Scénář a děj 
je často tvořen již samotným urbanisticko-architektonickým řešením a prostorovým uspořádáním prostoru. 
Kvalitní veřejné prostranství se vyznačuje množstvím lidí, kteří se v místě zastavují, komunikují a tráví svůj 
volný čas. 

Idea Sdílka je postavena na využití přirozeného potenciálu veřejného prostranství jako tranzitního a ku-
mulativního místa pro množství lidí. Sdílko Poruba navázalo na tento koncept. Netradiční výstavní expozice 
složená ze dvou celků velkoobjemových kontejnerů byla umístěna na vydlážděnou plochu ve středu osového 
bulváru Hlavní třídy, v blízkosti kruhového objezdu. 

Tento vydlážděný prostor v minulosti sloužil pro hromadné akce probíhající před sochou V. I. Lenina. 
Později zde byl umístěn nerezový prvek venkovní galerie, sloužící jako výstava nejlepších pracovníků vý-
běrového řízení v roce 1983. Prvek galerie i sochy V. I. Lenina byly odstraněny v 90. letech 20 století. Roz-
sah vydlážděné plochy ale zůstal nezměněn. Po většinu roku postrádá zpevněná plocha své využití a slouží 
především jako průchozí zóna. Vydlážděná plocha působí nehostinně a při plánovací dílně, která proběhla  
8. 9. 2016 v rámci expozice Sdílko, se o ní někteří z přítomných vyjádřili jako o „betonové poušti“.

Během letošního roku byla provedena „Analýza veřejného prostranství vedle kruhového objezdu  
v Ostravě-Porubě“. Cílem analýzy bylo zajistit podklady pro kvalitní zadání architektonické soutěže na místo 
nazývané „U Floridy“, „U kruhového objezdu“ a stále i „U Lenina“. V rámci sběru dat bylo uskutečněno 
mapování pobytových aktivit, toto mapování se dotklo i prostranství s expozicí Sdílko Poruba. V průběhu 
mapování neprobíhala kolem Sdílka Poruba žád-
ná přidaná akce a návštěvnost patřila, dle pro-
vozovatelů, spíše k těm „slabším dnům“. Přesto 
byl zmapován nárůst počtu pobytových aktivit 
až o 150 % oproti běžnému dni bez expozice.  
V místě, které po většinu roku nemá své využití  
a slouží jako tranzitní plocha, se lidé najednou 
zastavovali, komunikovali na ulici, prohlíželi si 
vystavené exponáty a popíjeli kávu. Místo ožilo, 
lidé měnili svůj tradiční směr chůze s cílem zhléd-
nout novou expozici, prodlužovali čas setrvání  
na ploše a pro některé bylo Sdílko Poruba dokon-
ce důvodem k návštěvě této plochy. 
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Sdílko jako Urban/infobox
K prohlížení vystavovaných exponátů bychom mohli zařadit i prohlížení pětice ideových studií, které byly  
po dobu jednoho měsíce prezentovány v druhém celku velkoobjemových kontejnerů. Tato část Sdílka Po-
ruba fungovala jako tzv. urban/infobox. Srozumitelnou a všem běžně dostupnou formou se lidé mohli do-
zvědět o plánech na rozvoj a revitalizaci důležitých veřejných prostorů v Ostravě-Porubě. Mezi řešené pro-
story patřilo Alšovo náměstí, Vozovna Poruba, Náměstí Václava Vacka (lépe známého jako Duha), Náměstí 
Družby a oblast kolem Oblouku, známé porubské brány. Součástí výstavy byl i panel s mapou, hodnotící 
současné veřejné prostory. Panel rozděloval potřebné zásahy do třech finančních kategorií podle předpoklá-
daných finančních nákladů. Na přípravě výstavy a vypracování ideových studií se podíleli převážně ostravští 
architekti a architektonické ateliéry: Projektstudio, ateliér Filandr, Kamil Mrva Architects, Ing. Arch David 
Mikulášek a Vysloužil architekti.

Rovina Sdílka jako informačního prostoru pro urbanisticko-architektonické vize ukázala, jak transpa-
rentně a včas prezentovat rozvojové plány města. Tímto způsobem lze předejít případným střetům zájmů  
a nepřijetí návrhů ze strany veřejnosti. Zároveň je to důležitý a pozitivní vzkaz směrem k obyvatelům města. 
Vzkaz s jednoduchým sdělením, „chceme dělat město s vámi a pro vás“.

Překvapivé pozitivní reakce
Ostravské prostředí je rázovité a servítky tady nejsou příliš v módě. V oblasti oživování veřejného prostran-
ství to občas vypadá, že najít shodu a řešení, které by bylo kladně hodnoceno, je obtížné, skoro až nemožné. 
Projekt Sdílko Poruba ovšem ukazuje opak. V rámci vyhodnocování dotazníků a ze vzkazů z návštěvní knihy, 
umístěné po celou dobu v interiéru Sdílka Poruba, byly zjištěny až překvapivé pozitivní reakce. 

Forma, provedení a lokalizace expozice Sdílka Poruba nebyla prvoplánovým, jednoduchým ani nej-
levnějším řešením. Zvolením exponovaného prostranství a prostorovým uspořádáním kontejnerů došlo  
k vytvoření malé venkovní galerie. Výběr velkoobjemových kontejnerů jako prezentačního prostoru probíral 
kolemjdoucí z provozní slepoty a každodenní letargie při průchodu „betonovou pouští“. 

Panely samozřejmě nemusely být dělané na míru a barva doplňků nemusela být namíchaná ve stejném 
odstínu jako konstrukce modulů. Kolem provedení a lokalizace nemusela být „zdlouhavá“ diskuse. Mohlo 
to být samozřejmě levnější, jednoduší a časově méně náročné, ale poté by to pravděpodobně nebylo to Sdílko 
s překvapivým kladným hodnocením.
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První písemnou zmínku o Hrabůvce (Nové Hrabové) máme z roku 1392. Předpokládá se, že Hrabůvka byla 
založena v průběhu 14. století. Od svého vzniku byla ves přifařena k Paskovu, od roku 1780 k farnosti v sou-
sední Hrabové. Hrabůvka i Hrabová užívaly společný hřbitov, jenž se nacházel kolem dřevěného kostela sv. 
Kateřiny v Hrabové. Starý hřbitov sloužil svému účelu až do roku 1908, kdy na něm bylo další pohřbívání 
úředně zakázáno. Obec Hrabová hodlala založit nový hřbitov. C. k. okresní hejtmanství v Moravské Ostravě 
vyzvalo Hrabůvku, aby si založila vlastní zahradu věčnosti. Představitelé obce návrh uvítali, neboť nový hřbi-
tov v Hrabové byl obci příliš vzdálen. Ve stejné době také vrcholil boj o umístění nového společného kostela. 
Dřevěný kostelík sv. Kateřiny nepostačoval narůstajícímu počtu obyvatel. Obce se přely o to, kde bude nový 
svatostánek vybudován. Spor vyvrcholil uskupením Jednoty Růžencové Panny Marie v Hrabůvce, která se 
významnou měrou zasloužila o výstavbu kostela v roce 1910. Dalším důležitým krokem v dějinách církevní 
správy bylo následné zřízení samostatné farnosti v Hrabůvce. 

Představitelé Hrabůvky vážně uvažovali o zřízení samostatného hřbitova již roku 1906, ale předpokládané 
náklady 30 000 korun – a tím i finanční zátěž pro obec – byly velkou překážkou pro vybudování místa věčného 
odpočinku. Hrabůvští si však v roce 1908, kdy byl vydán zákaz dalšího pohřbívání v okolí kostelíka v Hrabo-
vé, dobře spočetli, že bude výhodnější vybudovat si hřbitov vlastní než se finančně spolupodílet na společném 
v sousední obci. V srpnu 1908 obec plán na zřízení vlastního pohřebiště schválila. S povolením zemského vý-
boru byl v listopadu 1908 zakoupen pozemek při cestě do Staré Bělé. Koncem srpna 1909 byl hřbitov připra-
ven. Stavba márnice (umrlčí komory) byla zadána firmě Grossman a Fiala z Moravské Ostravy. Jednalo se  
o přízemní stavbu se sedlovou střechou. Kříž na hřbitov dodal kamenický mistr Petr Bořucký z Moravské 
Ostravy. Na jeho podstavci byl vytesán nápis:

Já jsem vzkříšení i život, 
kdo věří ve mne, byť i umřel, 
ještě živ bude.  
Ježíši ukřižovaný,  
smiluj se nad námi.

OBECNÍ HřBITOV V HRABůVCE
Petr Přendík

Hrabůvecký hřbitov při rušení, září 1975



25

Plán hřbitova s rozdělením na jednotlivá oddělení

Hrob rodiny Klegovy Hrob rodiny Strnadlovy na hrabůveckém hřbitově, 30. léta 20. století
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Kolaudace pohřebiště proběhla v srpnu 1909. Slavnostní vysvěcení hřbitova se konalo 10. října téhož 
roku při příležitosti posvěcení základního kamene kostela Růžencové Panny Marie. Vysvěcení provedl pro-
bošt z Kroměříže, Dr. Antonín Cyril Stojan, budoucí olomoucký arcibiskup. Počátkem roku 1910 byl hřbitov 
osázen keři a stromovím. 

Bylo rozhodnuto, že hřbitov zůstane v majetku obce a že na něm budou krom katolíků pohřbíváni též 
jinověrci a lidé bez vyznání. Pohřbívání se dělo pouze podle římsko-katolického řádu a hřbitov byl rozdě-
len na oddělení vyhrazená zvláště pro děti, nepokřtěné děti, sebevrahy a jinověrce. V roce 1921 podal farní 
úřad v Hrabůvce rozklad proti pochovávání nekatolíků na posvěcené půdě. Ale hřbitov byl stále obecní, a tak 
obecní výbor trval na původním usnesení, v němž bylo zdůrazněno, že pohřebiště je určeno všem občanům. 
Při založení hřbitova byla jedna část vyhrazena nekatolíkům, avšak po 1. světové válce přibývalo ateistů,  
a proto přestalo být původní striktní rozdělení užíváno. 

O státním svátku 28. října roku 1947 byl u hřbitova pietně odhalen pomník padlých hrabůvských ob-
čanů. Jedná se o čtyřboký hranol, zhotovený podle návrhu akademického sochaře Antonína Ivanského. 
Na čelní straně byl umístěn bronzový nápis Pro vlast zemřeli, věčná jim paměť. Tento nápis byl v 90. le-
tech vandaly rozebrán, od té doby je text na pomníku vytesán. Zbylé tři strany jsou vyplněny jmény obětí  
2. světové války.

Letního 14. srpna 1957 se Ostravskem přehnala silná vichřice. Také Hrabůvka byla bouří zasažena, 
krom několika domů utrpěla i střecha márnice. Vzniklé škody byly brzy napraveny.

Dne 25. dubna 1960 zemřel český spisovatel, literární kritik a publicista Vojtěch Martínek. V Hrabůvce 
žil od roku 1914. Jeho pohřbu, který se konal 27. dubna 1960, se zúčastnilo mnoho místních obyvatel. Po 
zrušení místního hřbitova byly jeho ostatky exhumovány a přeneseny na ústřední hřbitov ve Slezské Ostravě.

Od počátku 60. let 20. století bylo jasné, že hřbitov na svém stávajícím místě zůstat nemůže. V okolí se 
začalo budovat panelové sídliště. V červenci 1962 se rada obvodního národního výboru rozhodla stanovit da-
tum, od něhož bylo zakázáno další pohřbívání. Termín byl stanoven na 1. leden 1963. Hřbitov však zůstal na 
svém místě až do roku 1975, kdy uplynula jeho tlecí lhůta. Následně byl téhož roku v září rozebrán a přeměněn  
na park. V současnosti jsou stále patrny původní stromové aleje. 

JiHNEmE JiHEm
Petr Přendík
Historii hrabůveckého hřbitova připomněl instalací naučné tabule 
v současném parku na počátku listopadu nedávno neformálně 
založený Zkrášlovací spolek JIHAN. Inspirací nám byl zcela jistě 
okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu. Spolek JIHAN s heslem 
„Jihneme Jihem“ jsem spolu s několika přáteli založil proto, abychom zkrášlili a připomněli různá místa  
a historická výročí v prostoru městského obvodu Ostrava-Jih. Na historii se zde do nedávných let zcela zapo-
mínalo, přitom obvod má co sdělit – vždyť první zmínky o jeho území pocházejí již z roku 1288. K uskupení 
zkrášlovacího spolku přispěla jistě i letošní spolupráce nadšenců na očištění starého mostu nad Polaneckou 
spojkou, který v příštím roce oslaví 100 let od své dostavby. Most je od 80. let uzavřen a jeho žulové ostění  
a železná nýtovaná konstrukce po dlouhých letech díky „brigádníkům“ vykoukla z nánosů zeminy a vzrost-
lých náletových dřevin.

Kromě hřbitova v Hrabůvce se členové spolku již dvakrát v průběhu listopadu zapojili do očisty zašlých 
hrobů na zábřežském hřbitově. Úklid přinesl také překvapivé objevy na náhrobcích z první třetiny 20. sto-
letí. Již 3. prosince nainstaloval JIHAN druhou naučnou tabuli v rámci III. setkání přátel historie městské-
ho obvodu Ostrava-Jih. Tabule se věnuje historii učňovských domovů na Hasičské ulici v Hrabůvce, které 
byly kolaudovány na počátku 50. let. Ceduli si můžete prohlédnout v restauraci Ostravarna, jež je umístěna 
v jednom z bloků bývalých internátů. Na leden se plánuje odhalení dalšího textu – tentokrát v restauraci 
Havránek ve starém Zábřehu.

Fotografie, informace a další odkazy spolku můžete nalézt prozatím jen na facebookové stránce Zkrášlo-
vací spolek JIHAN. Vítán je každý nadšený člen.
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Komorní scéna Aréna si připomíná 20 let od svého vzniku a zároveň 10 sezon v novém divadelním prostoru 
s novým uměleckým šéfem Ivane Krejčím. Výročí završila mimořádným úspěchem na letošních Cenách di-
vadelní kritiky za rok 2015. Aréna jich získala pět ze sedmi. Neuvěřitelný úspěch. 

Kromě titulu Divadlo roku 2015 bylo oceněno SLYŠENÍ Tomáše Vůjtka jako Nejlepší poprvé uvedená 
česká hra, její uvedení v režii Ivana Krejčího bylo vyhlášeno Inscenací roku a Cenu za mužský herecký výkon 
získal Marek Cisovský za roli Adolfa Eichmanna v ní. Cenu Talent roku získal Štěpán Kozub, především  
za ztělesnění postavy ve Shakespearově hře NĚCO ZA NĚCO v režii Ivana Krejčího. Loni měly v Aréně pre-
miéru ještě dvě pozoruhodné hry, expresivní Brechtův debut BAAL v režii Davida Šiktance a LIDUMOR 
rakouského provokatéra Wernera Schwaba v režii Janusze Klimszy. Přitom Komorní scéna Aréna jako první 
a dosud jediné divadlo na Moravě a ve Slezsku získala nejvyšší titul Divadlo roku 2013. V souvislosti s uděle-
ním této ceny vyšel článek v bulletinu Krásná Ostrava č.2/2014.

Vzestup divadla na takovou úroveň netrval dlouho. Počátky formování scény spadají do let 1986–1993, 
kdy tehdy amatérské divadlo založili ředitel Jaroslav Pochmon a Pavel Cisovský, herec, režisér, scenárista  
a budoucí umělecký šéf souboru. Stabilizaci přinesl rok 1994/95, kdy divadlo dostává název Komorní scéna 
Aréna a ředitelkou se stává Renáta Huserová. Soubor se postupně profesionalizuje, ze čtyř herců doplňo-
vaných hosty se postupně rozrostl na nynějších třináct. Tehdy také vznikla legendární inscenace „scénické 
škytavky“ PRŮBĚŽNÁ O(S)TRAVA KRVE (1994) v režii Radovana Lipuse. Dožila se stovky repríz.

První výrazný úspěch u kritiky zaznamenala inscenace VIŠŇOVÉHO SADU (1996, režie Oxana Me-
leškina-Smilková), která přinesla nominace na Ženský herecký výkon, na Inscenaci roku a Divadlo roku. 
Kultovní hrou se stal PROROK ILJA (2000) Tadeusze Słobodzianka v režii Janusze Klimszy, s nominacemi  
na Cenu Alfréda Radoka a Inscenaci roku. Dramatizace Bulgakovovy novely PSÍ SRDCE (2003) v režii rus-
kého mága Sergeje Fedotova získala titul Nejlepší inscenace roku a Michal Čapka Cenu za mužský herecký 
výkon. V původním sídle Arény (dnešní Stará Aréna na Masarykově náměstí) vznikla řada dalších znameni-
tých prací. Třeba Zelenkovy PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ (2003) v režii Václava Klemense, su-
gestivní horor PANOČKA (2005) podle Gogolovy povídky Vij v režii Sergeje Fedotova. A svou první inscena-
cí v Aréně, jíž byla LIDSKÁ TRAGIKOMEDIE (2003) Ladislava Klímy, se blýskl Ivan Krejčí. 

Sezonu 2005/2006 Aréna zahájila po přestěhování do nově vybudovaných prostor. Funkci umělecké-
ho šéfa převzal Ivan Krejčí a ten pro divadlo získal Tomáše Vůjtka jako stálého dramaturga. Jejich nástup 

KOMORNÍ SCéNA ARéNA  
JAKo DiVADLo RoKU 2015

aneb jak neuvěřitelné se stalo skutkem
Milan Líčka

Slyšení – Marek Cisovský
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zdůraznil profilování Arény do tvaru divadla typu pražského Činoherního klubu (ostatně Krejčí byl žákem 
Jana Kačera, jednoho z tvůrců této scény). V jejich pojetí je prvořadé přesné čtení a výklad textu, forma není 
samoúčelem, ale sama z tohoto výkladu vyplyne. Rovnocenný je osobnostní vklad herců, smluvených s tvůr-
ci na společném díle, a jejich vývoj podporuje systematická dramaturgie. Nemalou zásluhu na tom má To-
máš Vůjtek, autor problémových, kritikou oceňovaných her, které mj. přispěly k získání titulů Divadlo roku.  
Na vývoji a úspěších Arény měli významný podíl také hostující režiséři jako Janusz Klimsza, Ivan Rajmont, 
Grzegorz Kempinsky, André Hübner-Ochodlo aj.

Herce pojí ke scéně pevné pouto, ti noví se brzy stávají rovnocennými partnery těch už sehraných. Větši-
na patří k absolventům ostravské konzervatoře, a potvrzuje tak její kvality. Ze zakládajících členů tu dosud 
působí Marek Cisovský, mj. nositel zmíněné ceny divadelní kritiky, Tereza Cisovská a Vladislav Georgiev. 
Mezi opory souboru patří Alena Sasínová- Polarczyk, nositelka Ceny za ženský herecký výkon ve hře S NA-
DĚJÍ, I BEZ NÍ, a Michal Čapka, nositel Radokovy ceny a Thálie pro herce do 33 let (tuto Thálii získala i Te-
reza Dočkalová, nyní v angažmá v jiném divadle). Vyhraněnými osobnostmi jsou Josef Kaluža, Albert Čuba  
i Petr Panzenberger, dorůstá je Štěpán Kozub, který kromě ceny Talent roku získal i televizní cenu Objev 
roku 2015. Úspěšně se prosadily typově výrazné herečky Zuzana Truplová a Petra Kocmanová, vypracovává 
se Pavla Dostálová i Šimon Krupa.

Vývoj a proměna, jimiž Komorní scéna Aréna za poměrně krátkou dobu prošla, názorně vyniknou 
porovnáním dvou inscenací hry LIDSKÁ TRAGIKOMEDIE Ladislava Klímy, obě v režii Ivana Krejčího.  
Při prvním uvedení roku 2003 se divadelní soubor ještě dotvářel a byl plný mladistvého elánu. Stejně nala-
děný hostující režisér inspiroval, z herců vyzařovala bezprostřední radost z hraní a vzniklo něco, co před-
znamenalo další vývoj stylu této scény. Letošní premiéra už vypadala jinak, někdejší souhra nadšenců se  
pod taktovkou uměleckého šéfa proměnila ve sladěný koncert vyzrálých hereckých individualit. Přitom 
z první inscenace tu zůstali Marek Cisovský, Michal Čapka a Tereza Cisovská.

Slyšení – Šimon Krupa, Marek Cisovský, Albert Čuba a Petr Panzenberger
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Během působení v novém sídle bylo uvedeno snad padesát inscenací. Z těch, jež se už nehrají, zmiňme 
třeba Klimszovu režii onirického dramatu SVATBA (2006) Witolda Gombrowicze, Krejčího pojetí Čecho-
vových dramat RACEK (2006) a VIŠŇOVÝ SAD (2009) či adaptaci Kafkova PROCESU (2011) v Rajmo-
notově režii. Ze současného repertoáru pak jmenujme především  kritikou ceněné Krejčího inscenace her 
Tomáše Vůjtka S NADĚJÍ, I BEZ NÍ (2012), krutého kabaretu dějin, v jejichž víru se ocitne žena omámená 
bludičkou komunismu, a SLYŠENÍ, výpovědi vyviňujících se nacistů, proti nimž stojí židovské oběti, hrdi-
nové i přizpůsobivci. Další Krejčího režií je inscenace Shakespearovy hry NĚCO ZA NĚCO, v níž je kladen 
důraz na dnešku tak blízký obraz moci, která svádí ke korupci. Letos s ní Aréna zvítězila na Festivalu divadel 
Moravy a Slezska. Cenu Inscenace roku 2013 získala RUSKÁ ZAVAŘENINA Ludmily Ulické v režii Ivana 
Rajmonta, čechovovská trpká komedie o přežívání ruské inteligence na venkově.

Na repertoáru jsou letošní premiéry, již zmíněný LIDUMOR, Vianovi BUDOVATELÉ ŘÍŠE v temném 
pojetí Vojtěcha Štěpánka a Ibsenova výpověď o síle pravdy DIVOKÁ KACHNA v režii Davida Šiktance.  
Ze starších, úspěšných inscenací jsou to Krejčího práce – artistická komedie Seana O’Caseyho PENSION 
PRO SVOBODNÉ PÁNY (2008), Gogolova groteska HRÁČI (2013) a Vůjtkova hra ze života vyděděnců 
BRENPARTIJA (2009). Z dalších inscenací je to Ionescovo absurdní drama PLEŠATÁ ZPĚVAČKA (2012), 
které polský režisér Grzegorz Kempinsky proměnil v extravagantní komedii, stejně osobitě pojal tragiko-
medii Urse Widmera o nelítostném boji manažerů TOP DOGS (2016). Sváteční čas pravidelně připomíná 
Vůjtkova VÁNOČNÍ HRA (2009) v režii Martina Františáka.

Komorní Aréna často vystupuje na domácích i mezinárodních festivalech, hostuje v Praze i jinde. Úspě-
chy se odrazily v řadě dalších cen a nominací, jejichž citace by se sem nevešly. Kvality Arény mohla poznat 
i široká veřejnost alespoň v dvourozměrném obraze z televizních záznamů her PRŮBĚŽNÁ O(S)TRAVA 
KRVE, PROROK ILJA, GOLDBERGOVSKÉ VARIACE, RUSKÁ ZVAŘENINA, S NADĚJÍ, I BEZ NÍ. 
Nyní se natáčí hra SLYŠENÍ.

Něco za něco – Marek Cisovský a Štěpán Kozub
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Krajina, město či příroda se v poslední době stávají oblíbenými náměty knih několika přírodovědných, hu-
manitních i sociálních disciplín. Vznikají o nich nejen akademické monografie, ale i svazky čtivých esejů (viz 
populární knížky geologa Václava Cílka). Také na Filozofické fakultě Ostravské univerzity stojí tato témata 
v ohnisku zájmu, jak o tom svědčí právě vycházející publikace Příroda vs. industriál. Vytváření prostoru v li-
teratuře a výtvarném umění (vydala OU, 2016).

V letech 2010–2015 uspořádaly Centrum regionálních studií a Katedra české literatury a literární vědy 
Filozofické fakulty na půdě Antikvariátu Fiducia tři mezioborová sympozia. Byly to akce, které měly silně 
debatní charakter, přilákaly dohromady pět desítek odborníků z českých zemí i zahraničí, ale byly otevřené 
(a navštěvované) též širší veřejnosti. Postupně se zaměřily na město, krajinu a konfrontaci přírody a průmy-
slu. Výsledky sympózií byly zveřejněny v kolektivních publikacích, redigovaných dvojicí ostravských literár-
ních historiků, Janem Malurou a Martinem Tomáškem. Jsou to knihy, které tvoří, a to i po stránce grafické, 
provázaný celek. Sledují vždy nejen mezioborové dotyky (literatura, výtvarné umění, fotografie, estetika, 
jazykověda, urbanismus, kulturní dějiny aj.), ale též hledisko historické a vývojové.

Kniha Příroda vs. industriál, která doplňuje dvojici předchozích (Město, 2011; Krajina, 2012), se nej-
prve věnuje obecnějším aspektům uměleckého vnímání industriální krajiny, periferie či „obyčejných míst“ 
a stejně jako v předchozích případech se snaží jít ke kořenům a stopovat počátky zájmu o tyto fenomé-
ny. Hovoří o proměnách postojů k průmyslové krajině, od – zjednodušeně řečeno – prvotního oceňování  
po moderní negování. Jednotlivé kapitoly se věnují strojům a továrnám v konfrontaci s přírodním a lidským 
světem, zobrazením průmyslových zón i ustupujících krajin, stejně jako vizím kvetoucích či skomírajících 
měst. 

Není divu, že v přítomné knize se stává předmětem zájmu také Ostrava a Ostravsko. Lukáš Pěchula srov-
nává dva spisovatele meziválečného Ostravska, česky píšícího Vojtěcha Martínka s německým Augustem 
Scholtisem, a ukazuje, jak jsou v příbězích obou postupně nahrazovány symboly větru, stromů a vody in-
dustriálními motivy kouře komínů a pecí, ohně, železa. Už to není příroda, jež panuje nad zemí, ale pokrok, 
pojímaný oběma spisovateli velmi ambivalentně. Nemalý zájem tentokrát vzbuzuje oblast fotografie (stejně 

Anglická krajina před industrializací. Thomas Pether: Pohled na Manchester od Kersalského vřesoviště, kolem r. 1820

OSTRAVSKÁ KNIHA O KONFRONTACI 
PřÍRODY A PRůMYSLU
Jan Malura
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Anglická krajina po industrializaci. William Wyld: Manchester od Kersalského vřesoviště, 1857

Andere Seite Studio: Laguny-Ostrava, 2004

jako v předchozích případech je součástí knihy bohatá obrazová příloha). Ondřej Durczak mapuje fotogra-
fické publikace o Ostravě a nevyhýbá se ani poúnorovému období, kdy byla Ostrava představována jako 
vzorové město socialistického průmyslu s typicky strojenými snímky dělníků při práci nebo při odpočinku  
v závodních klubech. Durczakův článek může čtenáře inspirovat k úvahám o proměňující se image Ostravy. 
K takovým reflexím nás ostatně vedou i samotná fotografická díla, např. proslulého Viktora Koláře, jemuž se 
v knize věnuje Svatava Urbanová. Všímá si jeho „estetiky mizení“ a kontrastů mezi nehostinným prostorem 
a spontánními projevy života. Ukazuje, že industriální či (post)industriální povaha Ostravy je pro Koláře 
dominantou, ale promyšlená kompozice jeho snímků neústí v dokumentárnost – na první pohled banální 
situace se u něj stávají nadčasovými, archetypálními výjevy. Stranou nezůstává ani svět zeměpisných jmen, 
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jak dokládá stať Kristýny Bílkové a Lucie Novákové o reflexi průmyslu v toponymech Bohumína a Karviné. 
Jeden z nejvěrnějších přispěvatelů do ostravských prostorových publikací, Martin Strakoš, tentokrát líčí,  
jak se životní prostředí postupně stávalo tématem pro urbanismus Ostravy (likvidace hald, oddělení bydlení 
od průmyslových areálů, důraz na zeleň při výstavbě města apod.). Konstatuje však, že mnohé záměry zů-
staly pouze v rovině plánů, „neboť jejich humanistický ideový obsah překračoval ideologický zenit komuni-
stického režimu a po roce 1989 i nastupujícího neoliberalismu“. Téma dotyků přírody a industriálu zavedlo 
autory nejen k továrním strojům, ale také na pole dopravy a pohybu obyvatel. Michaela Závodná zkoumá 
z hlediska sociokulturního fenomén městské kolejové dopravy coby součásti každodenního života Ostravska 
koncem 19. a počátkem 20. století, všímá si rozvoje dopravní sítě, v níž spatřuje reakci na zdejší nekvalitní 
zdravotní a hygienické podmínky i na postupnou demokratizaci volného času. Poznamenejme ještě, že kni-
ha se věnuje rovněž severním Čechám, tedy území, které dovedlo konfrontací přírody a průmyslu do extrém-
ní polohy a které přímo vybízí ke srovnání s ostravským regionem. Další kapitoly se Ostravě vzdalují, proto 
je nyní ponechme stranou. 

Přestože se většina textů této knihy našeho města netýká, neznamená to, že literární a umělecký svět 
Ostravy nemá čtenářům co nabídnout (o opaku nás přesvědčuje i tento bulletin). Součástí dnešního zá-
jmu o prostor je také literární turismus, který vede lidi, aby se procházeli městy i krajinami a zastavovali se  
u uměleckých děl veřejného prostoru či na místech s kulturní pamětí, popř. si v městském či přírodním pro-
středí četli texty, které s danými lokalitami úzce souvisí. Ostatně ne náhodou dnes znovu získávají popularitu 
kulturní atlasy a literární průvodci (viz např. knižní bestseller Praha avantgardní manželů Pioreckých). Ost-
rava má své architektonické průvodce i interaktivní mapu soch. Myslím, že pomalu dozrává čas na ostravský 
literární bedekr či mapu ostravských literárních míst. 

Důl, koksovna a elektrárna Jan Šverma s dvojicí kuželových hald na území ostravské čtvrti Mariánské Hory zachycuje pokračující 
rozrůstání průmyslových provozů a hald do původně zemědělské krajiny i v době narůstající kritiky nezvládnutého haldového 
hospodářství, 60. léta 20. století
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ČMELE.1 VÁNOČNÍ VzPOMÍNKA 
(FRANTIŠEK SOKOL-TůMA)
Martin Tomášek

Není snadné najít v ostravském periodickém tisku z přelomu 19. a 20. století beletristický 
příspěvek, který by každým řádkem neupozorňoval na zdejší tíživou sociální či národnost-
ní situaci. I na Štědrý den 1901 otiskl v deníku Ostravan jeho šéfredaktor František Sokol- 
-Tůma podčárník s výmluvným názvem „Mozoly. Vánoční črta z cyklu Ze stínů života“. Líčí 
v něm drásavou tragédii hornické rodiny nechané po smrti svého nezodpovědného živite-
le napospas osudu, který na ni doléhá o to víc, že se přihlašuje v čase Vánoc. – O to vět-
ším překvapením pro mě byla humorná příhoda, v níž před vánočními svátky roku 1911 
zpracoval týž autor redigující Horníka, což byl „odborný list, hájící zájmy svazu báňského 
dozorectva“, vyprávění jednoho z dozorců. Podle jazykové kvality výsledku je zřejmé, že 
jej Tůma tvořil jako obvykle v časové tísni (v tomto ohledu má mé pochopení). Pozornější 
čtenář přitom odhalí, že vylíčená příhoda v podstatě nemá s vánočním časem příliš společ-
ného a nejspíše do něj byla zasazena ad hoc. Přesto této originální historce nechybí kouzlo 
zašlých časů, ožívají v ní rázovité postavy důlních nakladačů, vyznačujících se stoicismem 
i svébytným humorem. Neodmyslitelně k nim patří rovněž krajové nářečí a hornický slang, 
jehož neznalost se pro hlavního hrdinu – pocházejícího z Čech (stejně jako my dva, autor  
a já) – stane pastí a pro ostatní zdrojem veselí. – Tůmův text představuji v původní, jen mírně 
zkrácené podobě včetně vysvětlujících poznámek, k nimž nepřidávám další (sníženou míru 
srozumitelnosti pokládám za součást vypravěčské strategie), opravuji pouze zjevné jazyko-
vé defekty.     

Martin Tomášek

1  „Čmele“ znamená v ostravském dialektu vosy, nikoliv čmeláky neb – jak se praví – včeláky.

Jáma Jindřich, původně označovaná Jáma X (=deset), podle čehož byla pojmenována ulice v její blízkosti – Na Desátém
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Zlaté doly – staré doly; upadají, zapomínají se, ba posměchem skoro. Je dnes lépe? Je hůře? Myslím,  
že v oněch dobách včerejška je více kouzla onou vzájemností a vespolností, onou klidnou bezstarostností  
a společnou přítulností při práci pod zemí, než dnes jeví se ve vzájemné nedůvěře, nenávisti nebo konečně  
i vzpurnosti, z níž mnohdy vzniká i skutek zlý.

Ty pěkné doby vzpomínek různých, horských zkazek, ty průpovídky hornické, vznikající v oné době  
z posvátné hrůzy před tajemnou mocí podzemních sil. Kde je to vše? Kde jsou skalní duchové? Kde jsou 
zjevy? Kde jsou ony zvyky a obyčeje? Vše mizí. Nová doba nové lidi tvoří a ti zahání vše, co dávno vzalo svůj 
vznik, aby tam daleko zůstalo. Nová doba přinesla nové zábavy i na povrchu i pod zemí. O jedné dětinsky 
naivní epizodce, udavší se pod zemí na jámě X… našeho revíru, kdy chodilo se ještě se světlem otevřeným  
na dole, chci vám vyprávěti.

Naddozorce Bušek nebyl zlý člověk; trochu zvědavý. Vše musil na dole vidět, na vše se vyptával, vše pro-
zkoušel, vše chtěl vědět, a přišel-li někde k partě, která jeho příchodem v řeči uvázla – hned ji nutil, aby dopo-
věděla. Žil v domnění, že tím ovládá dokonale důl, že o všem ví a nic mu nemůže ujíti ani ho překvapiti. Byl 
vzorným úředníkem, k dělnictvu ne více než potřeba přísným. Jeho zvědavost často mu vynesla i posměch, 
neboť dělníci, znajíce jeho slabost, mnohdy schválně nalíčili na jeho zvědavost. Konečně Bušek byl z krá-
lovství, z Příbramě, a tudíž neovládal tak dokonale ostravský dialekt, jemuž tak těžko lze se Čechu přiučiti.

Na Vánoce těšil se Bušek vždycky jako jeho děti. Měl pět dětí, nejstarší dvanáctiletou Miladu. Žena jeho 
mírná, tichá, dobrá hospodyňka, domácnost útulná, milá, čistá. Těšil se s rodinou, a to tím více, an bylo mu 
dáno jméno Emanuel, a tudíž měl na Hod Boží vánoční své jmeniny, k nimž děti chystaly gratulace, žena 
dárek a on všem opět Ježíška.

A přiblížil se Štědrý den. Aby měl klidné a pokojné svátky, umínil sobě při poslední směně vše náležitě 
na dole prohlédnouti. Měl večerní směnu. Rozloučil se s dětmi a se ženou a jda kolem dveří, zahleděl se do 
zrcadla, v němž viděl svůj pěkný, mohutný plavý plnovous. To byla jeho pýcha. Vyšel ven. Zimní večer, vítr 
zalehl mu do plnovousu, že měl stále co dělat, aby ho opět urovnal. Možno říci, že krásný plnovous k jeho 
obličeji tvořil mužnou ozdobu.

Po formaliích v kanceláři před vjezdem dělnictva sjel i on dolů. Procházel svůj revír v třetích horách  
a všude spokojeně se usmál, vous pohladil a přijal raport dozorců, že je všechno v pořádku. Byl spokojen. 
Ještě musí do sluje Salomon a potom Pluto, tam dělají překop, nejsou-li tam někde plyny, nebo zdali se někde 
nepovaluje dynamit.2

Horníci na překopu Pluto valili práce dnes, jako by to nebyl ani kámen, ale hlína. Ráno tu byl závodní, 
sám je pochválil. Kamene tolik, že vůzky nestačily. Hončaři3 posedali mnohdy u vůzků a vyprávěli různé 
události. Náhle si jeden vzpomněl, že za „felováním“ nahoře uschoval si včera lopatu. Vystoupil na vůzek, 
aby jí dosáhl. Vtom však dal rychle lampu k nohoum. „Čmele4 jsou tu, pšakrev,“ pravil, vytáhl lopatu a rychle 
seskočil. Druzí vzali to prostě na vědomí a čekali klidně, až jim přijdou vůzky.

Bušek šel překopem a pozorně díval se vpravo vlevo. Byl spokojen. Všude pořádek vzorný. Neměl příčiny 
ku domluvám nebo kárání. V okamžiku přišel, kdy hončař seskočil s vůzku. Zhlédnuvše naddozorce, jako by 
oněměli.

„A vy tu? Tak, jako byste oněměli. Co je s vámi? Proč zahálíte? Proč neládujete (vůzky)? Jen zahálet, 
safienti jedni! Chcete potom zárobek? Při odběrce to škemrá: pane oberstajger, přidajú aspoň pět krejcarů. 
Ale zahálet, to ano. Počkej ty Znogo, Filáčku, Mokrošu, přidám, ale pět krejcarů dolů –,“ hovořil více k sobě 
než zlostně Bušek. Vida, že neodpovídají, znovu začal: „A tak mluv. No, co mlčíš jako zařezaný krocan? A co 
ty, Kožnare, tam čumíš do výše, jako bys hvězdy počítal,“ znovu dorážel Bušek.

„Su tam čmele,“ zahovořil Kožnar tajemně.
„Čmele,“ zvolal v údivu Bušek v domnění, že jsou tam včely. „Nikdo jim neubližte. Je to hřích čmele ubli-

žovat. Příklad sobě z nich beřte, z jejich pracovitosti. Ale, Bože můj, jak se sem až dostaly? Ubohá zvířátka. 

2  Dříve, jak známo, neukrýval se tak úzkostlivě dynamit jako nyní.
3  Zkomolené z něm. „Huntstosser“.
4  „Čmele“ se praví, když ve třídách pod zemí se srážejí u stropu plyny. Toto vysvětluji nehorníkům.
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Do takové tmy. To asi byl zmámený roj a zapadnuv do prázdného huntu (vůzek) dostal se pod zem. Ubohé 
čmeličky.“

Mezi touto řeči dívali se hončaři na sebe, nic jinak, než že pan „oberstajger“ je rovno blázen.
Mezitím Bušek lezl na vůzek a stále k sobě hovořil: „Ubožátka. Musíme se podívati, jak se tu usadily  

a jak tu asi trpí. A od čeho ony jsou živy?“ Vylezl na vůzek. Stál tam, rozhlížeje se kolem po „feluňku“. „To 
jsem blázen, kde mohou být? To budou asi zaprášeny, ubohá zvířátka –“ pozvedl lampu – olivku staré doby 
– vyzvedl ji do výše ke stropu a vtom – –: 

Fišš – chvuit – fšáák – vrr –
Zablesklo se. Zachvěl se vzduch. Dole u vůzka stojící hončaři viděli jeden z oněch příšerně krásných, 

ale někdy hrozných zjevů exploze uhelných plynů. Světle modravý plamen zasyčel, vztekle zavrčel, zaduněl 
překopem, ale nemaje spojitosti s uhelným prachem, jakoby ze vzteku, nemoha bořiti a ničiti – vyletěl ven.

Vtom, jak zasyčel plamen, slyšeli hončaři zoufalý výkřik: „Ježíš, Marja“ – a pohlednuvše vzhůru viděli 
hlavu páně „oberstajgrovu“ oblitou jemnou září rovno svatému.

Bušek seskočiv z huntu, drže si obličej oběma rukama, pospíchal k jámě a hned nahoru, ani raport ne-
psal a prosto domu.

Žena ho uvítala dotazem, co se stalo. Rozžala světlo a skoro by se dala do smíchu. Bušek měl místo 
krásného vousu černý škvarek a kolem klobouku rovněž všecky vlasy spálené, rovněž i obočí. Jinak byl zdráv.

„Zatracené čmele – ty mi daly – a nebyly tam ani – to ti miglanci“ – láteřil Bušek.
O štědrovečerní večeři dívaly se děti na otce, jako by ho nepoznávaly. Konečně šestiletý Vojtěch, rovno 

advokát, se otázal: „A kaj stě, tatíčku, dali také pěkné fusiska?“
Nastala trapná pauza, již konečně převzala matka: „Za tebe, žes tak nezbedný, musil je tatínek dát Je-

žíškovi.“
„Ježíš, matičko,“ zvolal Vojtěch, „a čemu jich budě potřebovać Ježíšek. Či on budě nosić fusa?“
„Nech hloupých otázek a jez, nebo ti Ježíšek nic nenaloží,“ pravila matka.
Bušek zůstal na věčné doby bez vousů. Zle se vedlo, zeptal-li se ho hončař, táčkař nebo horník: „Prosím 

pěkně paně ‚oberstajger‘, nejsú tutaj čmele?“
S vousy zarovno ztratil zvědavost.

Horník, roč. 6, 1911, č. 26 (22. 12.), s. 222–223.

BYL jEDEN DĚDEČEK z OSTRAVY...
(Literární soutěž pro širokou veřejnost)

Byl jeden dědeček… 
Po těchto třech úvodních slovech nepochybně očekáváte nějaký pohádkový příběh plný nadpřirozených by-
tostí – a svým způsobem nebude tento předpoklad daleko od pravdy. Nicméně my vám, milí čtenáři, nebu-
deme vyprávět nic takového, ale ponecháme jen na vás, abyste nám i všem ostatním sami představili postavy  
a hrdiny jakoby vystřižené z fantaskních dějů a událostí, v nichž neplatí nudné zákony normálnosti a přimě-
řenosti – třeba nějakého kouzelného dědečka, který sice nikdy nikomu nevyplní tři přání, ale zato pobaví celý 
svět svou výstředností. Znáte-li někoho podobného anebo dokážete-li si ho alespoň představit (což tedy plně 
dostačuje!), ušijte mu slušivý kabát z limericku!

Co je limerick? Nikoli vzácná a drahá látka, jen a pouze oblíbený básnický útvar. Zrodil se kdysi už hodně 
dávno (někteří badatelé kladou jeho původ až do antiky) a po všelijakých formálních peripetiích a úpravách 
doputoval až do současnosti. Na své pouti dějinami postupně nabíral na popularitě (nazván byl údajně dle 
stejnojmenného irského hrabství, kde prý v krčmách místní pijani mezi jednotlivými drinky takto veršovali 
– ale čert tomu věř!), jeho nejslavnějším apoštolem se pak stal anglický básník Edward Lear. Tento podivín-
ský milovník papoušků a nemocemi sužovaný starý mládenec s dětsky jiskřivou fantazií zplodil a na scénu 
světové literatury v souborech svých limericků uvedl početnou galerii pitvorných a bláznivě extravagantních 
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dědečků (a také dam) z celého světa. Z dosud řečeného je tak trochu jasné, že zmiňovaný básnický útvar 
obvykle bývá obsahu poněkud skurilního, s prvky nonsensu, grotesky a hravé absurdity. Jde o pětiveršovou 
strofu, jejíž rýmové schéma je a-a-b-b-a. Pro názornost, jak takový limerick vypadá, a pro inspiraci níže uvá-
díme několik zdařilých kousků z pera krále nonsensové poezie Edwarda Leara (v kongeniálním překladu 
Antonína Přidala).

My se – na rozdíl od anglického spisovatele – nerozeběhneme na lov dědečků do širého světa, ale zů-
staneme tak trochu zápecnicky doma. A budeme hledat podobné okouzlující a nevšední figury u nás na Os-
travsku (toto regionální označení budiž ovšem vnímáno ve značně širokém smyslu). Ani na okamžik totiž 
nepochybujeme o tom, že inspirace pro psaní nonsensových veršů je ve zdejším prostředí více než dost – sta-
čí se jen pozorně rozhlédnout kolem sebe (celé je to tady jeden velký limerick!) anebo se podívat do zrcadla. 
Obrazy a bizarní souvislosti přijdou samy, můžete čerpat nápady ze zdejších reálií, do veršovaných portrétů 
a mikropříběhů najímat místní jazykový humor, využít pestré škály místopisných názvů stejně jako všech 
profesních či sociálních osobitostí ostravského prostředí, zkrátka širokého spektra – jazykem dneška řečeno 
– lifestylových specifik zdejšího rázovitého regionu. Nestyďte se a nebojte se, popusťte uzdu vlastní fantazii 
a mějte na paměti, že limericková kultura je jedním z nejpozoruhodnějších výkonů lidského ducha! Jsme si 
jisti, že to zvládnete jako… inu, jako král Lear.

Abychom pak zůstali genderově korektní, jak je dnes většinově v módě, je plně přípustno veršovat  
i o ostravských babičkách (půjdou-li vám do rytmu) anebo i o strýčcích či tetách a podobné příbuzenské 
zvířeně až do sedmého kolena, zkrátka vaší představivosti se de facto téměř žádné meze (ani formální, ani 
obsahové) nekladou (jen ta víceméně volná spojitost s Ostravskem zůstává) – vůbec nejlepší soutěže obvykle 
bývají ty, jež nemívají podrobná a striktně vyžadovaná pravidla. Anything  goes, alles ist möglich, (skoro) vše 
je povoleno…  ve světě (nejen nonsensové) poezie tomu nemůže být jinak.  

Svoje limericky (na počtu nezáleží) posílejte e-mailem na adresu antikfiducia@seznam.cz, do předmětu 
zprávy napište zkratku „OL“ (nezapomeňte uvést své jméno či pseudonym a alespoň telefonní kontakt!).  
Je rovněž možné vlastní tvorbu odevzdat osobně v antikvariátu Fiducia na Mlýnské ulici v Moravské Ostra- 
vě. Soutěž potrvá do 30. dubna 2016. Nejzdařilejší verše otiskneme v červnovém bulletinu okrašlovacího 
spolku Za krásnou Ostravu, tamtéž budou uveřejněny i výsledky. Vítěz obdrží Learovu Velkou knihu ne-
smyslů (vedle proslavených básní obsahuje i jeho další bizarní texty, vše pak anglický spisovatel doprovodil 
zdařilými vlastnoručními kresbami), druhý a třetí v pořadí získají Knihu třesků a plesků od téhož autora, 
všichni zúčastnění pak uznání a obdiv za odvahu a snahu.

Nuže, milí čtenáři, vzhůru na dobrodružnou pouť do kouzelné země plné překvapení, jež sluje limerick!

Byl jeden dědeček v Szegedu,
který jel na starém medvědu.
Když se ptali: „Kluše?“
Odpověděl suše:
„Je z rodu neklusavých medvědů.“

Byl jeden dědeček z Horní Ledví
při pádu z kobyly zlomil se vedví.
Naštěstí byl slepen
velmi pevným lepem,
ten dvojdílný dědeček z Horní Ledví.

Jeden starý člověk v Brestu
nosil světlemodrou vestu.
Když se ptali: “Padne ti?“
Řekl: „Jako praseti!“
ten starý nelida v Brestu.

Byla jedna stará dáma v Panamě,
která sebou vrtěla tak náramně,
že se díky svému zvyku
zavrtala do chodníku
k úděsu všech kolemjdoucích v Panamě. 
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REjSTřÍK AUTORů PřÍSPĚVKů — ROČNÍKY 2015 A 2016
Ivan Binar – spisovatel
Karel Biňovec – novinář
Pavel Březinský – historik
Jarmila Burešová – knihovnice
Radoslav Daněk – historik
Ondřej Durczak – fotograf
Barbora Hertlová – ekoložka
Vladislav Holec – kurátor
Vladimír Jaromír Horák – etnograf
Monika Horsáková – publicistka, dokumentaristka
Jiří Hruška – historik, pedagog 
Pavel Hruška – literární historik
Petr Hruška – básník
Jakub Ivánek – pedagog, literární historik
Marie Janalíková – předsedkyně spolku Dcery 50. let
Pavel Janoušek – literární historik
Martin Jemelka – historik
Tomáš Knoflíček – historik umění, pedagog
Lenka Kocierzová – archivářka
Ondřej Kolář – historik
Simona Kubiková – spolek krajanů a přátel České republiky v Miláně
Milan Líčka – filmový a divadelní kritik
Vladimír Macura – spisovatel, literární historik
Iva Málková – literární kritička
Jan Malura – literární historik
Martina Mertová – historička umění
Martin Mikolášek – kurátor
Ivo Mludek – publicista
Jaroslav Němec – výtvarník, kurátor Kabinetu architektury, z.s.
Eduard Ovčáček – malíř
Marek Pietoň – zakladatel stránky Zapomenutá Ostrava
Anna Plošková – ředitelka spolku Čisté nebe
Miriam Prokešová – pedagožka
Blažena Przybylová – archivářka
Petr Přendík – zkrášlovací spolek Jihan
Romana Rosová – historička, památkářka
Ilona Rozehnalová – antikvářka
Petra Sasínová – publicistka
Jiří Siostrzonek – sociolog
Kamila Smutná – PR manažerka
Miroslav Stoniš – spisovatel
Martin Strakoš – historik umění, památkář
Josef Šerka – historik
Petr Šimíček – historik, pedagog
Martin Škabraha – pedagog
Rostislav Švácha – historik umění
Martin Tomášek – literární historik
Milena Vitoulová – architektka
Ilona Vybíralová – zahradní architektka
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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

Vaše náměty a připomínky můžete posílat na email: akce@antikfiducia.com. Korespondenční 
adresa: Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, Antikvariát a klub Fiducia, Nádražní 30, Ostrava 
702 00

ČLENOVé SPOLKU:

Ilona Rozehnalová – antikvářka, majitelka Antikvariátu a klubu Fiducia / Dita Eibenová – projektová 
manažerka / Martin Strakoš – historik umění / 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 Surůvka – výtvarník, performer / Jiří Nekvasil  
– režisér, ředitel Národního divadla moravskoslezského / 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 his-
torik / Milan Líčka – filmový kritik / Jana Grossmannová – pedagožka / Martin Popelář – fotograf, 
kurátor FGF / Renáta Spisarová – rozhlasová redaktorka, Ostravské centrum nové hudby / Michaela  
Davidová – vedoucí filmového Studia Karel / Jan Baka – fotograf / Tomáš Vůjtek – dramatik / Jakub 
Ivánek – pedagog / Jiří Hrdina – fotograf, pedagog / Ivan Binar – spisovatel / Veronika Krejzová  
– dramaturgyně filmového Studia Karel / Jiří Král – spolumajitel tiskárny Printo / Eduard  
Ovčáček – výtvarník / Ondřej Durczak – fotograf / Anna Plošková – ředitelka spolku Čisté nebe /  
Petr Ďásek – organizátor festivalu ProTibet, MOST pro Tibet, o. p. s. / Ilona Vybíralová – zahradní  
architektka / Petr Přendík – iniciativa za záchranu vítkovického nádraží
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