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Milí přátelé,

v ruce držíte jarní číslo Krásné Ostravy. Najdete v něm opět nejen články z historie a přítomnosti Ostravy, ale 
také informace o tom, co jsme v zimních měsících podnikali pro zkrášlení našeho města. Kromě kulturních 
akcí jsme přes zimu připravovali tři větší projekty, které bychom rádi realizovali v letošním roce. 

V létě byste se měli dočkat Mapy ostravských výletů, kterou bychom vás chtěli inspirovat k procházkám 
naším městem. Do tvorby mapy se můžete aktivně zapojit. Více se dozvíte v jednom z článků tohoto čísla. 

Na sklonku letošního roku se chystáme spustit Databázi ostravských památek a architektury. Podob-
ná databáze Ostravě citelně chybí. Chceme se zaměřit nejen na kulturní památky, ale také na architekturu 
druhé poloviny dvacátého století. Mnohé stavby tohoto období nejsou zatím památkově chráněny a jejich 
existence je ohrožena, řada cenných staveb již byla zničena anebo jim hrozí zánik. V současné době jsou 
veřejně prezentovány především industriální památky, přestože Ostrava má řadu architektonicky cenných 
staveb, které ale bohužel nejsou dostatečně propagovány – například jedinou realizaci Ericha Mendelsohna 
v Česku, obchodní dům Bohuslava Fuchse na Masarykově náměstí, architektonické celky slavného vídeň-
ského urbanisty Camila Sitteho či cenné stavby bruselského stylu. 

Třetím větším projektem je připomínka slavného ostravského rodáka Zdeňka Rossmanna, který patří 
mezi špičku v oblasti mezinárodní meziválečné typografie a designu. Na podzim bychom rádi instalovali pa-
mětní desku a uspořádali Rossmannovský týden, na kterém se budete moci s touto zajímavou osobností lépe 
seznámit. Na všech třech projektech budeme spolupracovat s Antikvariátem a klubem Fiducia, na databázi 
památek pak také s ostravskou pobočkou Národního památkového ústavu v Ostravě. 

Kromě zmíněných projektů budeme letos opět okrašlovat, vytvářet další naučné cedulky, pořádat poetic-
ké atentáty a akce, na kterých se s vámi rádi setkáme. V tomto čísle se můžete seznámit i s aktuálními plány 
spřízněného spolku Jihan, který od loňska zkrášluje naše město v lokalitě Ostravy-Jihu. 

Přejeme vám krásné jarní dny a těšíme se na společná setkávání.

Za okrašlovací spolek Ilona Rozehnalová



2

Procházka za ostravskými sochami, křest bulletinu  
Krásná Ostrava, souboru pohlednic Ostravské sochy  
a sborníku Krajina versus industriál
U příležitosti jednoho roku existence internetové databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném pro-
storu města Ostravy www.ostravskesochy.cz jsme 20. prosince 2016 pokřtili kromě zimního čísla Krásné 
Ostravy také soubor pohlednic Ostravské sochy. Obojí bylo součástí komentované procházky za ostravský-
mi sochami, kterou vedl Jakub Ivánek. Procházku jsme zakončili křtem pohlednic u Sýkorova mostu, poté 
jsme s průvodcem Martinem Tomáškem pokračovali literární poutí na haldu Ema – ti nejstatečnější, které 
neodradila zima a tma, pak na haldě osvětlené stylově kahany a čelovkami pokřtili sborník Krajina versus 
industriál, vydaný Ostravskou univerzitou. O sborníku jste si mohli přečíst článek Jana Malury v minulém 
čísle našeho bulletinu.
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Otevřený dopis Zdeňku Jirotkovi
Vážený pane Jirotko,

za divadelní sekci okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu si 
Vám především dovoluji popřát k nedožitým stošestým narozeni-
nám neutuchající svěžest Vašeho dítka – románku Saturnin.

Už potřetí jsme se sešli na Slezské Ostravě nedaleko Vašeho, 
dnes již rovněž zvěčnělého rodného domu, abychom si slavností 
Saturninálie připomenuli okamžik, kdy jste spatřil světlo světa. 
Bylo to od Vašich rodičů i Vás samotného trochu škodolibé, těž-
ko si pro účely oslav představit nevhodněji zvolené datum: 6. 1. 
2017, v předvečer Vašich narozenin, se rtuť teploměru nevyšpl-
hala výš než na deset stupňů pod nulou. V takovém počasí zamrzá 
téměř vše – úsměv, slivovice a filmová klapka (Ondřej Horsák) 
naštěstí nikoliv. Zatímco poprvé létaly před tankem u Sýkorova 
mostu koblihy, podruhé byla na nábřeží odhalována pamětní 
deska, mj. na počest úspěšného odchytu uprchlého lva Marca 
Aurelia, o poznání méně dramatická kapitola třetí nám dovolila 
oživit žánr (takřka) němoherní grotesky a namísto většiny slov za 
doprovodu filmové hudby uplatnit především dynamické pohyby, 
dramatická gesta a výrazy tváře a uvědomit si, jak umí herecká 
akce člověka rozehřát. Nejprve mohlo sedm statečných diváků 
zhlédnout rozehrávání slečny Barbory (Romana Rosová) a pana 
Oulického (Martin Strakoš) o cvičnou stěnu (Jirka Král), jež 
vyvrcholilo tenisovým matchem s výsledkem těšícím feministy  
a feministky, ale zarmucujícím Saturnina (Moje Maličkost), coby 
sluhu i trenéra. Filipika doktora Vlacha (Blažena Przybylová)  
o úpadku řemesel vyvrcholila symbolickým utopením zpyšnělé-
ho výrobce obuvi (Jura Hruška), druhdy úslužného a výkonného 
ševce, v chladných vodách Ostravice. Zamýšlená výprava do Vše-
hrdova sadu, kudy jste, Mistře, coby dítko školou povinné skota-
číval, byla zmražena pro některou z dalších oslav (zbývá nám stá-
le ještě třiadvacet kapitol!), tradiční koblihovaná pak nabyla pou-
ze podobu kulinářskou (všem smažitelkám a smažitelům díky!).

Pane Jirotko, když jste psal: „Byl teplý večer, na obloze se  
objevovaly první hvězdy a naše černá hodinka byla podbarvena 
tlumenou směsicí zvuků, skládající se ze šumotu města, vzdá-
leného znění klaksonů a tramvajových zvonců a tichého šplou-
chání řeky,“ asi jste nemyslel na své vzdálené rodiště, ani na své 
budoucí obdivovatele, že? Hned, jak jsme v klubu Fiducia opět 
rozmrzli, domluvili jsme se, že se na Vás za to nemůžeme hněvat.

S hlubokou poklonou,
Martin Tomášek (režisér Saturninálií)

P.S. Pozorný čtenář hravě odpoví na nesoutěžní otázku: Jak sta-
rý je Saturnin? Nápověda: poslední číslice letopočtu, součet dne  
a měsíce akce, počet herců, počet diváků. – Ano, od otištění fe-
jetonu Můj sluha Saturnin v Lidových novinách uplyne letos  
už sedmasedmdesát let. Ale vůbec se na to necítí.
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Ruská trojka v Ostravě: Gorkij, Dostojevskij, Tolstoj
Pavel Hruška

„Často je k mání půl litru vodky na tři,“ zpívá se v jedné známé Vysockého písni, přičemž dotyčný verš zrca-
dlí typicky ruskou alkoholickou tradici: složit se ve třech lidech na láhev oblíbeného nápoje a následně ho  
i dohromady vypít, nejlépe ještě na ulici před obchodem… 23. února se v rámci dalšího poetického atentátu 
tato životní empirie protnula s ostravskou realitou a k takovémuto společnému „popíjení“ se symbolicky 
sešli tři slavní ruští spisovatelé, klasikové světové literatury, jejichž jména nesou tři na sebe navazující ulice 
v Moravské Ostravě. 

A tak se na Gorkého účastníci akce přesvědčili o tom, že tento svého času komunistickým režimem 
protěžovaný autor býval zejména ve svých počátcích velmi pozorným a bystrým pozorovatelem s kromoby-
čejnou empatií ke slabým a ublíženým, aby posléze v rámci všeobecných režimních poct zapřel sebe sama 
a vyměnil vlastní řeč za ideologický slovník, jak doložily citace z jeho textů o návštěvě trestanecké kolonie 
Soloveckých ostrovů (je v této souvislosti smutným paradoxem, že po něm pojmenovaná ulice se nachá-
zí jen pár metrů od míst, kde v Ostravě po válce stával hrůznými excesy proslulý internační tábor Hanke).  
Že byl Fjodor Michajlovič Dostojevskij ve svém mládí (v duchu tehdejší životní filozofie mnohých aristokra-
tů a vzdělanců lehkomyslně zacházet s vlastní existencí) docela vášnivým hazardérem, ba přímo ukázkovým 
„gamblerem“, dokázalo několikero pasáží z jeho autobiografické prózy Hráč (možná by se na Dostojevské-
ho ulici v Ostravě mohlo přestěhovat alespoň jedno z těch početných kasin z městského centra…). A že Lev 
Nikolajevič Tolstoj se mnohým svým současníkům jevil jako podivín a člověk málo věrohodných stylizací,  
o tom v poslední z navštívených ulic referovaly vzpomínky T. G. Masaryka na jeho trojí osobní setkání s tímto 
titánem ruské kultury a literatury. Že však byl rodák z Jasné Poljany nepochybně i výjimečným spisovatelem, 
na závěr demonstrovaly ukázky z jeho brilantního „vlakového symposia“ Kreutzerova sonáta („Za většinu 
nevěr na tomto světě může hudba!“).

Vodku je potřeba zajídat, to ví dobře každý, kdo jí kdy přišel na chuť, a tak po čistě literárním symposiu 
proběhlo i to gastronomické: pelmeně, pirožky, solené okurky, kvas… A bajkalská limonáda, chutí něco mezi 
březovým šamponem a borovou pryskyřicí (někteří zasvěcení tvrdili, že se stáčí přímo z vod stejnojmenného 
jezera). Buď jak buď, plně se toho 23. února potvrdila dávná pravda našich obrozenských předků: Slovan 
všude bratra má!   
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V biskupském  městě jménem Ostrava,  
jež leží na hranicích Polska a Moravy
Blažena Przybylová

Kolik času uplynulo, než se lokalita Ostrava (dnešní Moravská) poprvé 
stala natolik zajímavá, podstatná či významná, aby byla hodna písem-
ného záznamu, se můžeme jen dohadovat. Ve 13. století se k ní totiž 
vážou pouze dvě písemné zmínky.

Klíčem k tomuto příběhu je církevní hodnostář, olomoucký biskup 
Bruno ze Schauenburku. Dnes tuto z pohledu města významnou his-
torickou osobnost připomíná Náměstí biskupa Bruna v oblasti Nové 
Karoliny.

Bruno pocházel ze starého severoněmeckého šlechtického rodu. Narodil se kolem roku 1205 a jako třetí 
dítě v pořadí byl předurčen pro kariéru duchovního. Vzdělání získal na katedrální škole v Magdeburku a poté 
v roce 1229 dosáhl na první církevní obročí a stal se proboštem kapituly v Lübecku a současně i kanovníkem 
metropolitní kapituly v Magdeburku, od roku 1236 působil jako kapitulní probošt v Hamburku a o dva roky 
později, v roce 1238, byl opět ustaven proboštem magdeburské kapituly. Ovšem vzhledem k tomu, že jeho 
protikandidát Albrecht z Gleichenu byl v té době zabit, padlo na něho podezření, že mohl k tragickému konci 
protikandidáta blíže nespecifikovaným způsobem přispět, a proto jej magdeburský arcibiskup exkomuniko-
val. Bruno odešel do Říma a u papeže Inocence IV. (pontifikát 1243–1254) dosáhl zproštění viny. Papež si 
Bruna vybral pro jeho diplomatické schopnosti i jako nejvhodnějšího kandidáta na post olomouckého bis-
kupa. Stolec nebyl v důsledku sporu mezi panovníkem a papežskou kurií po smrti biskupa Roberta od roku 
1241, tedy po dobu pěti let, oficiálně obsazen. Panovník Václav I. papežovo rozhodnutí v roce 1245 akcepto-
val a souhlasil s Brunovým příchodem na Moravu. Biskup svými aktivitami naplnil nejen papežovy předpo-
klady, ale postupem doby získal uznání a přízeň jak českého krále Václava I., tak jeho syna a nástupce Přemy-
sla Otakara II., přičemž na Moravu přišel v době povstání syna proti svému otci. Na přelomu let 1254/1255 
se již Bruno vypravil po boku Přemysla Otakara II. na křížovou výpravu do pohanských Východních Prus  
a Litvy v Pobaltí, kde biskup i pokřtil první pruské šlechtice. Tento slavnostní akt se stal v 19. století námětem 
pro malíře A. Lhotu a výsledek je možné vidět v letohrádku Belvedere v Praze. Podruhé měl biskup Bruno 
doprovázet krále na křížové výpravě do Prus na přelomu let 1267/1268. Nutno podotknout, že tažení byla  
ze strategických důvodů realizována v zimě, neboť zamrzlý terén umožňoval snadnější pohyb těžkého voj-
ska. A právě v době přípravy na toto druhé tažení proti pohanům biskup sepsal 29. listopadu 1267 svou 
závěť. Byl si vědom značného nebezpečí v důsledku osobních zkušeností z první výpravy, a proto v závěti 
sumarizoval jak veškeré územní zisky biskupství, tak výsledky jím podporovaného či iniciovaného koloni-
začního úsilí. Díky tomu můžeme mezi nimi poprvé číst i o Ostravě.

Závěť se v případě Ostravy rovná rodnému listu a odvozujeme od ní počátek města. Jedná se o dosti 
obsáhlý dokument, v němž je zevrubně zachycen historický vývoj statků olomouckého biskupství. Lze z ní 
dovozovat i Brunovu pragmatičnost a systematičnost, jak naznačuje již úvod latinského testamentu, který 
budu citovat podle českého překladu Richarda Psíka:

Bruno, z boží milosti biskup olomoucký, svému nástupci, který tou dobou bude, a kapitule téhož olomouc-
kého kostela na věčnou paměť věci.

Protože nejjistější způsob, jak zachytit skutky, aby se na ně nezapomnělo, je vyhotovit o nich živý a působivý 
písemný záznam, sešli jsme se s našimi kanovníky, děkanem Bartolomějem, proboštem Herbordem, mistrem 
Janem, arcijáhnem olomouckým, kustodem Simonem, Alexiem, proboštem v Olbramkostele a arcijáhnem zno-
jemským, Heidolfem, proboštem a arcijáhnem kroměřížským, a s jinými, kteří byli tehdy přítomni, a před naší 
plánovanou cestou do Prus, kterou hodláme vykonat ke cti boží a ku prospěchu křesťanstva, jsme nechali for-
mou závěti podrobně sepsat vše, co jsme vykonali pro náš kostel, jak záležitosti majetkové, tak i jiné. Zároveň, 
majíce náležitě na paměti Boha a nepouštějíce přitom ze zřetele ani vlastní spásu, jsme se ve snaze zajistit si ji 
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ještě za tohoto života tak důmyslně a prozíravě, aby nás v tom budoucím neminula odměna, rozhodli jsme se 
v našem kostele zavést jisté zbožné, rozumné a spravedlivé opatření, prospěšné živým a neméně výhodné i pro 
mrtvé a spásu jejich duší, jak vyplývá z textu onoho opatření. Aby jeho znění, které následuje, nemohlo být žád-
ným nepřátelským úskokem překrouceno a aby z něho nic neubralo sémě pochybnosti, nejistota a pochybnost, 
nechali jsme tuto listinu stvrdit přivěšením pečeti své i naší kapituly.

A tak je třeba vědět, že ještě před naším nástupem do úřadu náš pán, král Otakar, tehdy ještě chlapec  
a markrabě moravský, údajně nechal svým provinciálem a zemskými lovčími obsadit u Osoblahy jakýsi les  
a nějaké vesnice, které dříve vlastnil pan biskup Robert, a tento újezd daroval Ondřejovi; později, v časech vál-
ky mezi otcem a synem jsme týž újezd získali my a po uzavření míru měl podle mírové úmluvy v našem držení 
zůstat, avšak po smrti staršího krále řečený Ondřej tento spor znovu otevřel před naším nynějším pánem; ten 
nám a našemu kostelu poté, co jsme podle jeho rozhodnutí Ondřejovi zaplatili sto dvacet hřiven a on se svého 
nároku vzdal, tento újezd navěky potvrdil.

Vsi, které jsme v tomto újezdu po vymýcení lesa založili, jsou: Petrovice, Janov, Jindřichov, Arnultovice, 
Bartultovice, Pitárné, Liptaň, Třemešná, Piskořov. Vsi, které byly v tomto újezdu založeny již dříve, jsou: Vyso-
ká, celé Horní Povelice a polovina Dolních Povelic, Sádek, Dívčí Hrad a Hlinka. Dále jsme koupili jedenáct lánů 
ve vsi Petrovicích, z nichž se platí jedenáct hřiven. Vybudovali jsme rovněž rybník v Ketři a mlýn o pěti kolech…

V listině je nakonec zmíněno více než 30 lokalit, názvy některých z nich poprvé v písemné podobě, což je 
rovněž již několikrát uvedený případ Ostravy. „Vsi, které jsme v tomto újezdu po vymýcení lesa založili, jsou: 
Petrovice, Janov, Jindřichov, Arnultovice, Bartultovice, Pitárné, Liptaň, Třemešná, Piskořov. Vsi, které byly 
v tomto újezdu založeny již dříve, jsou: Vysoká, celé Horní Povelice a polovina Dolních Povelic, Sádek, Dívčí 
Hrad a Hlinka. Dále jsme koupili jedenáct lánů ve vsi Petrovicích, z nichž se platí jedenáct hřiven. Vybudovali 
jsme rovněž rybník v Ketři a mlýn o pěti kolech. …A kolik náš kostel získal díky naší obezřetnosti a píli při 
zakládání vsí a mýcení lesů v okolí Jestbořic, Svitav, Mohelnice, Ostravy i jinde, je naším kanovníkům dobře  
a dopodrobna známo. Tolik tedy o tom, co za našich časů přibylo...“

Kdy přesně byla Ostrava nejen jako tržní, ale i jako správní středisko v pohraničním prostoru s Polskem 
v severovýchodní části biskupských držav lokována, nelze přesně doložit, ale z textu lze dedukovat, že tomu 
bylo již před uvedeným rokem. Ostrava je v něm zmiňována ve „společnosti“ biskupských měst Svitav  
či Mohelnice.

Ostrava pro olomouckého biskupa nebyla jen místem ve výčtu územních zisků, ale také místem, v němž 
během svých cest nejen přebýval, ale i přijímal návštěvy s početným doprovodem. Jednu z nich lze v Ostravě 
pozitivně doložit. V roce 1279 měl Bruno z pověření mohučského arcibiskupa vysvětit Tobiáše z Bechyně 
na pražského biskupa. Jak se uvádí v tzv. Dražickém kodexu, a to v části označované jako Zlá léta po smrti 
krále Přemysla Otakara II., právě v této záležitosti Bruno přijal pražského biskupa s jeho družinou v městě 
Ostravě počátkem ledna 1279:

Dne 5. ledna Tobiáš, zvolenec pražský, předeslav posly se zmocňujícím listem k ctihodnému muži biskupu 
olomouckému stran stvrzení své volby od arcibiskupa mohučského, jel na Moravu se ctihodnými muži, kanov-
níky pražskými, Řehořem, mistrem a děkanem pražským, s Alešem, proboštem olomouckým, a s Dětřichem, 
maje s sebou i jiné kaplany nižšího i vyššího stupně, a s četným průvodem urozených mužů světských. Našli 
olomouckého biskupa v biskupském městě jménem Ostrava, jež leží za krajem opavským na hranicích Polska 
a Moravy. Olomoucký biskup, dověděv se, že přišli, je čestně přijal a choval se k nim laskavě a vlídně. Neboť 
bylo vždy a jest jeho zvykem míti radost z příchodu hostí, následuje totiž autoritu, která praví: „Je zvláštním 
potěšením urozených lidí pohostinnu přijímat příchozí z kterékoliv strany světa a laskavě se k nich chovati,  
a přijímá-li někdo, hnut citem dobroty, cizince, roznícen milosti lásky, tím více lne k blízkým.“ A tak když ozná-
mil [Tobiáš] svoji záležitost a podal zmocňující listinu, prosil poníženě, aby postupoval podle znění ve zmocnění 
jemu uděleném, jak bylo slíbeno.

Výše uvedená pasáž je tedy jednoznačným dokladem, že Ostrava byla již před rokem 1279 městem,  
a to natolik rozvinutým, že v něm mohl přebývat olomoucký biskup se svým početným doprovodem a vést  
i diplomatická jednání.

Oba uvedené dokumenty podávají dvě podstatné informace pro nejstarší období konstituování měs-
ta na levém břehu Ostravice ve druhé polovině 13. století, díky nimž si v roce 2017 můžeme připomínat  
750 let první zmínky o něm. Poddanským městem olomouckého biskupství zůstala Ostrava, od konce  
17. století označovaná jako Moravská, do zrušení poddanství roku 1848.
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Téměř zapomenutá ostravská čtvrť Hrušov, jejíž věhlas dávno uhasl, skrývá nespočet zatím neobjevených 
příběhů, ukrytých v paměti zdejších rodáků a v neposlední řadě v dobových pramenech. V tomto příspěv-
ku se pokusíme zaměřit na roky 1945–1948, jež byly ve znamení poválečné obnovy, a období mezi lety  
1948–1989, které představuje temnější období českých dějin.

Hrušov se stal na samotném sklonku druhé světové války rovněž dějištěm tohoto konfliktu. Ke konci 
ledna roku 1945 se přiblížila jak německá, tak sovětská vojska k hranicím bývalého Československa. Právě 
v těchto dnech se začaly kopat zákopy za hřbitovem a německé vojsko se nastěhovalo do místních škol, dů-
stojníci do farní budovy. Napětí a strach zvýšil dopad bomb na Hrušov dne 3. února 1945. Vše vyvrcholilo  
ve dnech 30. dubna a 1. května 1945, kdy zde bojovalo proti sobě německé a sovětské vojsko. Během bom-
bardování byl poškozen též kostel, zejména střecha a věž.

Po osvobození byly s okamžitou platností zrušeny mezi Hrušovem a sousedními obcemi Koblov a Vrbice 
mezistátní hranice. Hrušovský farář František Jedlička (působil zde v letech 1938–1945) převzal pod svou 
správu Koblov, potom v měsících květnu a červnu také Vrbici. Rok 1945 se stal pro hrušovskou farnost ve-
lice významným mezníkem. Dosavadní farář František Jedlička odešel 1. srpna působit do Českého Těšína  
a do 8. srpna spravoval faru jako kooperátor místní farní vikář Josef Nogol. Právě 8. srpna byl ustanoven hru-
šovským administrátorem dosavadní šenovský kaplan František Bijok. Ten se do Hrušova přistěhoval ihned 
nato 14. srpna. Zdejší věřící tak získali kněze, který v Hrušově působil po dlouhá léta, a to až do své smrti dne 
26. května 1983. Tato významná osobnost hrušovských církevních dějin se narodila 27. září 1914 v Dolních 
Tošanovicích (dnes okres Frýdek-Místek). Gymnázium absolvoval František Bijok v Českém Těšíně, boho-
sloví studoval v kněžském semináři ve Vidnavě (4 roky), poslední rok dostudoval v Olomouci, kde byl dne 
15. října 1939 vysvěcen na kněze. Do úřadu hrušovského faráře byl dosazen 1. září 1950. Slib farnosti složil 
o rok později dne 4. října 1951 do rukou českotěšínského apoštolského administrátora Františka Onderky.

Farnost v Hrušově po roce 1945 (od protektorátu k roku 1989)
Pavel Březinský

Žehnání nových ocelových zvonů, vyrobených Třineckými železárnami, dne 5. října 1969. V řadě kněží zcela vlevo hrušovský farář František 
Bijok. (Kronika farnosti hrušovské 1940–2014)
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Poválečná obnova farnosti tak byla již pod Bijokovou taktovkou. V roce 1946 od září do října probíhala 
oprava kostelní věže. Stalo se tak po ročním vyjednávání s představiteli města Moravská Ostrava. Rekon-
strukci provedl stavitel Jindra Kolář z Moravské Ostravy. Roku 1948 došlo na malbu interiéru, který stál 
farnost 55 tisíc korun tehdejší československé měny. Farníci přistoupili na nejlevnější z možných nabídek, 
která přišla od malíře Illíka. Po náročné opravě vnitřku chrámu přistoupil k práci akademický malíř Jan Ob-
šil, jenž jej ozdobil svou malbou na vítězném oblouku. Ve druhé polovině 40. let se nejen obnovovalo, ale též 
kradlo. V noci ze 17. na 18. listopadu byla hrušovská fara vykradena. Zloději zabili psa, rozbili okna a vše 
obrátili vzhůru nohama. Odnesli si s sebou čtyři kalichy, dále vršek z gotického ciboria a psací stroj. Tehdejší 
pachatelé nebyli nikdy dopadeni, psací stroj byl nalezen o týden později před budovou fary. Ihned nato byly 
zakoupeny dva nové kalichy. Takto vstupovala hrušovská farnost do 50. let.

Co se podařilo ještě v poválečných letech realizovat, byla instalace nových varhan. Stalo se tak 15. srp-
na 1950. Následně proběhla 7. října jejich kolaudace olomouckým arcidiecézním kolaudátorem Gustavem 
Pivoňkou a konečně 8. října proběhlo slavnostní svěcení. V tento den se sloužily celkem čtyři mše svaté. 
(Poslední byla pontifikální, již celebroval českotěšínský apoštolský administrátor František Onderek.) S ná-
stupem 50. let začaly být i zápisy ve farní kronice (Kronika farnosti hrušovské 1940–2014) dosti strohé. Sám 
František Bijok popsal tehdejší stav náboženského života těmito slovy: Zprávy kroniky začínají být řídké, 
protože o mnohých událostech nelze psát objektivně, případně kriticky, aby se nestaly příčinou nepříjemností  
u policie. Protože se mluví stále o vývoji, budiž ponecháno tobě, zda šel vývoj správně, nebo sešel z cesty. Protože 
se mnohé věci občas mění a odvolávají, lze soudit, že něco je na scestí. Kněží jsou omezeni ve svých výkonech tím, 
že mimo farnost mohou působit jen s povolením okresního nebo církevního tajemníka. Průvody a pobožnosti 
mimo kostel musejí být okresním úřadem povoleny. 

Pohled na farní kostel sv. Františka a Viktora v Hrušově v 
roce 1948. (Kronika farnosti hrušovské 1940–2014)

Kněz František Bijok, působící v hrušovské farnosti v letech 1945–1950 
jako administrátor, mezi lety 1950–1983 byl zdejším farářem. (Kronika 
farnosti hrušovské 1940–2014)
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Represe církve pokračovala i nadále, farář Bijok v roce 1953 napsal o tomto útisku toto: Průvod a vzkří-
šení zakázán, prý aby nebyla rušena frekvence na cestách. Nečinily se však námitky kolem kostela. Náboženství 
ve školách ještě více omezeno. Mohlo být vyučováno za hodinu po vyučování. Známka na vysvědčení v tomto 
roce se nedávala. Jestliže se v roce 1952 přihlásilo průměrně 75 % na hrušovských školách, letos jen 50 %. Ná-
boženství se mohlo učit jen v 2. až 7. třídě, takže odpadly tři ročníky. 50 žáků muselo být pro dvě hodiny týdně.  
Ke vší smůle v listopadu roku 1956 onemocněl hrušovský kaplan a katecheta Rafael Jaroš (působil zde v le-
tech 1937–1957), který v následném roce zůstal v pracovní neschopnosti. Ke konci roku odešel do penze, 
kdy byl shledán neschopným další práce. V roce 1958 zůstala farnost již zcela bez vikáře. Po přijetí přihlášek 
do náboženství ve škole zůstalo Františku Bijokovi pouze šest hodin a bylo mu následně soukromě řečeno, 
že ve farnosti není další kněz potřebný.

Smutné období dějin farnosti v Hrušově trvalo ale mnohem déle, neomezilo se pouze na dobu 50. let. 
V roce 1960 přišla na obec další pohroma. Tentokráte ne politická, ale přírodní. Dne 26. července zaplavila 
Hrušov velká voda, která se držela celkem tři dny a na některých místech dosahovala až dva metry. Stalo se 
tak v důsledku protržení hráze u řeky Odry, kdy se voda dostala až na náměstí. Zatímco kostela se netkla, fara 
a zahrada už na tom byly hůře. Po dobu 14 dnů nepřetržitě čerpalo sedm hasičských sborů vodu z místních 
sklepů. Podle tehdejších záznamů bylo zatopeno až 140 domácností. Obdobné záplavy do pádu komunistic-
kého režimu postihlo zdejší obyvatelstvo také v roce 1985. 

Špatné životní podmínky, průmyslové podniky či záplavy měly na existenci v této slezské obci negativní 
vliv. To vše se projevovalo postupným vylidňováním. Na počátku 80. let návštěvnost kostela stále více klesala 
(rovněž z důvodu ateizace společnosti) a domy se postupně demolovaly. Nutno vzít v potaz i změnu dopravní 
situace, stavbu hrušovských mostů. Nešťastný stav ve farnosti popsal František Bijok do farní kroniky násle-

dovně: Rok 1981 mohl bych charakterizovat jako rok 
náboženského úpadku nebo jako úpadek náboženské 
horlivosti. Účast na bohoslužbách silně poklesla (ně-
kdy mám dojem, že by v neděli už stačila jedna mše 
svatá a to by ještě nebyl kostel tak naplněn jako v po-
válečných letech, kdy se pomýšlelo na rozšíření koste-
la). Do náboženství ve škole se nikdo nepřihlásil – ani 
k přípravě na svaté přijímání v kostele. Účast dětí  
na bohoslužbách v neděli žalostná (někdy pět). Když 
se ptám sám sebe, kde jsem udělal chybu, dostávám 
odpověď, že jinde je to na Ostravsku také takové.

Úpadek a negativní události dorovnávaly v před-
loženém období i věci radostné, rozvíjející farnost. 
Za zmínku zcela jistě stojí provedení nové malby 
v kostele v roce 1954. Nad hlavním oltářem byli 
vyobrazeni evangelisté a apoštolové (Petr, Pavel,  
Ondřej, Jakub, Filip a Tomáš). Vítězný oblouk pro-
fesora Obšila byl opraven a doplněn postavou sv. 
Marie Magdalény a vyobrazením starého hrušov-
ského kostela, jenž byl této patronce zasvěcen. V lodi 
chrámu se nacházely postavy sv. Václava, sv. Ivana, 
sv. Ludmily, bl. (dnes sv.) Jana Sarkandera, sv. Anež-
ky, sv. Cyrila a Metoděje, sv. Hedviky, sv. Jana Nepo-
muckého a sv. Vojtěcha. U kazatelny a mariánského 
oltáře se nacházely výjevy ze života patrona koste- 
la – sv. Františka.

Protože se ve druhé polovině 60. let uvolnila 
politická atmosféra, bylo již možné sehnat podnik, 
který by ochotně opravil církevní objekt. To do roku 
1967 nepřicházelo v úvahu. Zavedení nové soustavy Stav pískovcové pozdně barokní plastiky sv. Jana Nepomuc-

kého ještě na svém původním místě u Wilczkova, později stát-
ního statku v Hrušově pravděpodobně v 80. letech 20. století. 
(Archiv města Ostravy)
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v hospodářském řízení přineslo v Hrušově částečné opravy objektu kostela. Ve zmíněném roce proběhla re-
konstrukce fary a oprava kostelních oken, kterou provedla firma Ústředí uměleckých řemesel z Brna, dále to 
byla oprava věže provedená stejně jako u farní budovy firmou Komunální podnik v Ludgeřovicích. Po celou 
dobu pracovali na opravách ochotní brigádníci.

Na základě výnosů druhého vatikánského koncilu, který proběhl v letech 1962–1965, se učinilo v církev-
ní praxi hned několik reforem. Těmi zásadními byly reformy liturgické. Postupně vyplynulo kromě toho ob-
rácení kněze čelem k lidu během bohoslužby. To si vyžádalo v kostelech poupravení interiéru. V květnu roku 
1973 byl v kostele zřízen oltář „versus populum“, a to předěláním stávajícího hlavního oltáře. Jako hlavní 
důvody tohoto provizoria se udávají nemožnost sehnat firmu, která by tento úkon provedla v kontextu dané 
doby, dále se nelehce shánělo povolení státních úřadů nebo mramorový materiál. Přestavbu oltáře provedl 
Richard Barč z Koblova pod dohledem faráře Bijoka. Až na pár výjimek byly pozměněný oltář a sloužení mše 
svaté čelem k lidu přijaty s porozuměním.

Pokud jde o církevní správu, v 70. letech došlo k její velké reorganizaci. Dne 23. července 1978 zrušil 
Svatý stolec v Římě Apoštolskou administraturu v Českém Těšíně a území původně vratislavské arcidiecéze 
na československé straně, včetně Hrušova, připojil k Arcidiecézi olomoucké (tam tato část arcidiecéze setr-
vala do roku 1996, kdy se vyčlenila a vytvořila samostatnou Diecézi ostravsko-opavskou). Druhou novinkou 
bylo zrušení slezskoostravského děkanství a připojení osiřelých farností k děkanátu Moravská Ostrava.

V hrušovské farnosti se kromě kostela a fary nacházejí a rovněž nacházely drobnější sakrální památky. 
Za všechny jmenujme například pozdně barokní pískovcovou plastiku sv. Jana Nepomuckého z přelomu  
18. a 19. století. Ta stávala do roku 1993 v prostoru vjezdu do dvora (původně Wilczkův statek), dnes bychom 
toto místo hledali v místech ulice Bohumínské v blízkosti Máchova sadu. Během demolice statku v roce 1980 
byla soše sv. Jana uražena hlava, kterou se farář Bijok pokoušel v okolí najít, ale marně. Světcovu hlavu se 
podařilo nalézt až později. Ve výše uvedeném roce 1993 byla na ohlas občanů ohrožená plastika odvezena do 
restaurátorského ateliéru akademického sochaře Miroslava Machaly v Rokytnici u Vsetína. 

Její stav při záchraně zachytily Slezskoostravské noviny (září–říjen 1995): Akademický sochař M. Ma-
chala však věnoval soše při restaurování maximální péči – socha byla nejprve očištěna od nečistot, zvětralé 
části byly napuštěny čistou vápennou vodou, doplněny byly chybějící části, byla osazena hlava a domodelována 
chybějící část vlasů a krku. Socha nalezla v září roku 1995 nový azyl, a to v lapidáriu Ostravského muzea. 
V současné době se nachází v interiéru kostela sv. Antonína Paduánského ve farnosti Ostrava-Kunčičky, 
kam ji zapůjčil její majitel, Úřad městského obvodu Slezská Ostrava. 

Dne 26. května 1983 přišla farnost o svého dlouholetého duchovního pastýře Františka Bijoka. Poslední 
rozloučení se konalo 1. června v jeho rodišti Dobraticích. Po mši svaté bylo jeho tělo uloženo do rodinné 
hrobky. Tak Hrušov opustila osobnost, jež zde působila téměř po celé naše sledované období. O pár dní poz-
ději, 24. června 1983, byl jmenován administrátorem farnosti kněz Vítězslav Schneiderka, jenž tu působil 
do roku 1994. I jeho osud je velice zajímavý. V průběhu druhé světové války byl totálně nasazen na nucené 
práce do Německa, v 50. letech nesměl nevykonávat kněžskou službu a pracoval jako skladník v českých 
průmyslových závodech. 

Vývoj v dnes poněkud opuštěné severní části Ostravy v letech 1989–2017 shrnuje univerzitní pedagož-
ka PaedDr. Miriam Prokešová, PhD., vzpomínkami, ale i postřehy: Po roce 1989 nastalo období, ve kterém 
dosluhujícího a těžce nemocného otce V. Schneiderku vystřídal polský kněz Wieslaw Zajac. Byl velice oblíbe-
ný především u mládeže, avšak rok po ničivé povodni v roce 1997 byl odeslán z naší farnosti sloužit někam  
na Slovensko. Farnost byla posléze spravována dalšími polskými kněžími, kteří sem dojížděli z Ostravy- 
-Přívozu; bylo to celkově velice krušné období. Na faře byla zřízena stolařská dílna a stala se neobyvatelnou.  
V roce 2007 byl do Hrušova poslán další polský kněz – P. Kowalski. Za jeho období byla obnovena budova fary, 
zahrada, a povodní poničený kostel byl celkově zachráněn od postupné zkázy. Tento kněz, který se o hrušovskou 
farnost jak z duchovního, tak z materiálního hlediska nesmírně zasloužil, byl v roce 2015 ze zcela nepochopi-
telných důvodů odeslán jinam. Život v Hrušově je tak neustále podobný houpačce: nahoru-dolů… co přinese 
budoucnost, kdo ví?

 Na závěr je nutno připomenout, že se v případě Hrušova jedná o nevyčerpatelné téma. Bude třeba i na-
dále hledat a nalézat další pozoruhodné příběhy, osudy nejen kněží i církevních staveb, ale právě těch, kteří 
se po celá léta podíleli na celkovém obraze této zanikající obce.
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Po mlýnské strouze, která v minulosti vedla od jezu na starém rameni řeky Ostravice, dnes zachytíte jen 
nepatrné stopy. Od jezu, kde byla propust, voda plynula téměř souběžně s bývalou Místeckou ulicí až  
ke Generálnímu ředitelství Vítkovického těžířstva. My, místní, jsme ji nazývali nářečím – struha. Pod dnešní 
železniční tratí Vítkovice–Kunčice byl nad hladinou vybudován ochoz, po němž jste traťové těleso podešli  
a úzkou cestou jste podél haldy šli směrem k ředitelství nebo na druhou stranu do Hrabové, Ščučí a do Vra-
timova. Voda tiše plynula pod most pod starou Rudnou (ten ještě dnes můžete zahlédnout), ovlažila vzduch 
lidem v zahradě za Fojtstvím (Kulturní dům Jeremenka, dnes prodej zahradní techniky) a vítala se s políč-
ky, která se zde rozkládala mezi ní a Místeckou ulicí za přízemními domečky, které ulici lemovaly. Z břehu  
do vody se tu nořily dřevěné schody, po kterých majitelé políček sestupovali, aby mohli do konví nabrat vodu 
na zalévání.

Další mostek byl na ulici Trůskové, za ním políčko zvláštní školy (dříve školy a školky polské) a pár de-
sítek metrů voda lemovala školní hřiště. Byla-li někde díra v plotě, chodili jsme si do vody oplachovat ruce  
i nohy od písku, když jsme skákali třeba do výšky a dálky. Asi se to nesmělo, ale i my jsme byli dětmi…

Následovala další políčka domkařů, hřiště Českého domu, zahrada Chvostkovy vily a zahrada mého dět-
ství. To víte, struha byla naším rejdištěm, přes všechny zákazy, scházela se nás tam celá banda i děti z vedlej-
šího gruntu. Snažili jsme se tam plavat, jezdit na „vorech“, pouštět lodičky, věnečky a jiné předměty. Ryby 
zde neplavaly, vodními obyvateli byli šneci, vážky a vodní pavouci. V zimě, když struha zamrzala, jsme se 
na ni chodili klouzat, rozbíjet led, snažili jsme se ji přejít na druhou stranu suchou nohou. No, někdy se to 
nepovedlo, to už se nedalo před maminkou zatajit, že jsme tam byli! A to byl nářez vařechou nebo prakrem 
(klepáčem)! Když ten led ale tak tajemně pukal! 

U gruntu byl přes struhu dřevěný mostek, na který jste se dostali přímo z dnešní Halasovy ulice. Tudy 
chodili nejen zaměstnanci rudiště a dalších závodů z autobusového náměstí, ale i milenci na procházky. Ří-
kalo se tady „na valku“, jmenovala se tak i jedna zaniklá ulice. Mostek byl námi často obložen, na širokých 
kládách se dobře sedělo a mohli jsme pozorovat naše „lodičky“, jak pokračují opět kolem zahrádek, zachytá-
vají se o rákosí, které tu rostlo, a doplouvají pod chladiče. Ty už dnes také neuvidíte, připomínají je jen staré 
fotografie a moje obrazy. Za nimi byl ještě kus náhonu v dřevěném bednění, kterému se říkalo „teplý“. Tam 
se také chodilo koupat, jenže to bylo spíš pro kluky, chodili „na golasa“, jejich hájemství, tam se já nikdy 
nekoupala. 

Vzpomínky z historie — struha
Lenka Kocierzová
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Struhu pak sledovala Andreého alej, která zde byla vysazena, asi aby zpříjemňovala řediteli a starostovi 
Albertu Andreému cestu do práce…Pak podklouzla areálem Rudolfovy huti, aby navázala na struhu napáje-
jící mlýn, který stával v místě dnešního Trojhalí. Pokračovala už pak jako strouha městská až do řeky Odry. 
Pamětníky této další cesty už asi nemáme, jen zbytky strouhy jsou pod hotelem Imperial a paměť ji zachovává 
v písemné podobě (Valchařská, Mlýnská atd.). Je zachycena na jedné malbě, která je v majetku Muzea Mlejn.

Tak až pojedete tramvají číslo 1 podél Místecké ulice, zaposlouchejte se, možná ještě uslyšíte tajemné 
šumění vod struhy, která byla součástí našeho dětství a života.  

Až budeme velcí...
Jiří Daněk (1959—2017),  
Hnát Daněk (1959 — dokud se bude číst). 
Iva Málková

Jsou zprávy, při kterých zatrne, a po nich přijde zvláštní naplnění. Uvědomíme si, že díky tomu, kdo odešel, 
jsme se někam posunuli. Pak námi projede smutek, protože už nepřijde šance, abychom mu to osobně znovu 
připomněli nebo vyslovili svoje poznání poprvé.  

Vím, že intenzivně jsme o sobě s Jiřím věděli ve třech obdobích: během studií na Pedagogické fakultě, 
kdy studoval český jazyk a výtvarnou výchovu (1981–1985), jako mnoho formálních cest ani tuto nedo-
končil; pak při přípravě jeho nejvýraznějšího románu Až budeme velcí (1996), dostala jsem šanci podílet se  
na knize redakčně; pak při realizaci antologie V srdci Černého pavouka (2000), kterou měl edičně pod pal-
cem Milan Kozelka a já se mohla podílet na publikaci účastí v diskusích nad vybranými texty, nasloucháním 
nekonečných „hádání“ s autory a nakonec i doslovem. Jiří Hnát Daněk byl vždycky nepřehlédnutelný, nikdy 
nebyl předvádivý. Upoutával, ale nestrhával na sebe pozornost lacině. 
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Vyražené dveře
Petr Hruška

Všichni jsme věděli, že je nemocný. Všichni, kdo v Ostravě v devadesátých letech na jinak zcela vybydle-
né Stodolní ulici navštěvovali polooficiální klub Černý pavouk, tehdy jediné místo, kde pro nás mělo smysl 
pořádat čtení a výstavy a divoké kabarety vesměs autorů „nezavedených“, neznámých, nových a drzých, 
šťastných z pádu komunismu a naštvaných na tupost, chytráctví, zbabělost, konzumní lačnost a mocenské 
holporty, které si česká společnost ve své viditelné většině zjevně hodlala přenést a uchovat i po této změně 
politických poměrů. Všichni jsme věděli, že je nemocný, ale sám Hnát Daněk o tom nikdy nemluvil. Jednou 
přišel o holi, později se přišoural o berlích, pak zas o holi, někdy seděl sesutě u stolu a někdy stál vzpřímeně 
u baru, podle toho, jak zrovna nevyzpytatelná nemoc vládla tělu. Nebyl nemluvný, hovořil vlastně poživačně, 
o knihách, filmech, ženách, ostravském prokletí, rád věci pointoval absurdními a groteskními souvislost-
mi… Ale vlastní nemoc mu za řeč nestála, ani v hořké či černohumorné narážce. On, který měl pro groteskní 
morbiditu značný smysl, nechával tuto příležitost ležet ladem. Nevím o nikom dalším ve svém okolí, kdo by 
se vlastním chorobám dokázal v hovoru vyhýbat tak naprosto důsledně. Myslím, že to tu nemoc i uráželo; 
prostoupila celé tělo, jistě i vědomí, ale do řeči se nedostala. Nebyla vpuštěna.

Nejvíc jsem se o Hnátu Daňkovi, tvůrci, spisovateli, dozvěděla při přípravě románu Až budeme velcí. 
Dostala jsem z nakladatelství Votobia rukopis s anotací – text je úžasný, přesně takový nakladatelství chce, 
ale je moc dlouhý a je potřeba všechny experimenty autora – ve výrazu, ve slovníku, v syntaxi připravit tak, 
aby to drželo… 

Začala jsem číst a zjišťovala, na jak těžký úkol jsem kývla. Protiúkol. Prožívala jsem intenzivní a šťastné 
(nejšťastnější) období dvojnásobného mateřství, vše podporovalo mou povahu směřující k radosti a harmo-
nii a … Hnátův text byl o nedůvěře, nevíře, smutku, nenaplnění, smrti. Tak silný. Tak uvěřitelný. Tak pravdivý. 
Obrazy rozpadu jednotlivých protagonistů příběhu, rozprostřeném prostorově zvláště mezi Porubou a Tá-
borem a Bratislavou, se projevovaly ve všech složkách textu. Zachycená doba sedmdesátých a osmdesátých 
let 20. století byla sevřená pravidly, ale znejisťovala všechny, kdo se v ní ocitli. Chaos postihoval jejich dušev-
ní stav, promítal se do vzájemných vztahů, vše se měnilo v těkání a v pokusy nějak to zastavit, přehlušit. Ra-
cionální úvahu zachytit podstatné, aby bylo možné v ohlédnutí najít východisko, podtrhuje zvolený žánrový 
rámec – deník. Přesná datace jednotlivých kapitol však nevytváří záchytnou linii, jenom postihuje césury 
mezi katastrofami, mezi variantami destrukce, stává se řetězcem zmarňování. Touha najít prvek, který umí 
provazovat, vytvořit celek, se vyjevuje v autorském výrazu, ale opět zažíváme paradox! Vypravěč, jednotlivé 
postavy, jejich promluvy a vnitřní hlasy jsou spojeny do jediného toku textu, vše spojují čárky, ale neprožívá-
me scelování, jen splývání, smývání, chaos. Pojetí vyprávění, pojetí postav, pojetí syntaxe, jazyk, vše ze mne 
jako čtenáře, jako redaktora vysávalo energii a zaplňovalo horečnatostí, jak s textem románu pracovat, aby 
vynikla jeho výlučnost. Více jak půlroční práce nad románem byla obrana útokem. Nenechat se zatáhnout 
do temnot. Zvládnout všechny ataky vulgarity, tělesnosti, nenaplněných snů, marných pokusů najít osobu, 
ideu, činnost, která bude existenci dávat smysl. Práci jsem zvládla. Navždy však zůstávám silou románu  
Až budeme velcí zasažena. Odvahou a schopností autora takový román napsat a dát k zveřejnění. Jiří to  
věděl.      

Bázlivka nebyla s to utnout Šponovy tirády přesycující okamžik za okamžikem, jeho euforie se neumenšo-
vala úprkem, ale posedáváním, řekl, že se bojí spát, aby o něco nepřišel, že sní o všech krajinách v jedné, o škále 
obličejů v jednom, o šklebu smějícího se světa, ponurého i slunečného, spasmatického i odpočívajícího. (s. 144)

Takže Jiří, Až budeme…, Až … 
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Jiří Hnát Daněk (1959—2017)
Jiří Hnát Daněk se narodil v Ostravě na Prvního máje roku 1959. Studoval nejprve neúspěšně na Vysoké 
škole báňské a posléze na ostravské Pedagogické fakultě, až své místo nalezl na FAMU, kde v roce 1994 do-
končil obor dramaturgie a scenáristika. Pracoval jako havíř, koksař, přidavač, dramaturg, producent. Jeho 
zásadními díly byly knihy Pouť a cesta Hnátova a generační román Až budeme velcí. Napsal také humori-
stický román Bratři bez trika, hry Z nádraží nikam, Fuga a tokáta klot-dur, opus 1, pro razítko a orchestr 
psacích strojů či Tlačenkostory. Patřil také k výrazným postavám ostravské výtvarné scény. Vystavoval doma 
i v zahraničí a mimo jiné zveřejnil přes 3 000 kreslených vtipů. Skvělý dramatik,  básník a hlavně prozaik, 
který odvážně experimentoval s českým jazykem, bojoval s roztroušenou sklerózou, a to nejen svým pověst-
ným optimismem, ale hlavně psaním. Je příznačné, že poslední próza, kterou vydal v časopise Protimluv,  
je věnována právě tomuto zákeřnému onemocnění. Hnát Daněk o své tvorbě řekl: „Knížka stlačována, pě-
chována, přesycována zpodstatnělými slovesy co strnulou imitací dějů, téměř zrušena přímá řeč, by ztuh-
lost dokonalá, jednoduchou interpunkcí provázána a takzvanými proudy vědomí stvářena celistvost.“ A jak 
píše na stránkách Ostravanu.cz Ivan Motýl: „Jak psal, tak i žil, spisovatel obvykle neumí úplně oddělit dílo  
od reálného života, ani by to nemělo logiku. S přáteli Daněk vedl věru napěchované rozhovory, které pře-
sycoval proudy slov. A svoje vzdělané, a až někdy jakoby ztuhlé řeči, co chvíli špikoval vášnivými náložemi 
z podvědomí, hlavně když kolem prošla ‚fajna baba‘.“

Všichni jsme věděli, že napsal román s názvem Až budeme velcí. Vydalo ho olomoucké nakladatelství 
Votobia v devadesátém šestém roce. Stal se nezanedbatelným a diskutabilním. Třísetstránkové dílo, které 
někteří nazývali generačním románem, někteří opatrněji jen románem o generaci, někteří oslavovali jeho 
nezvyklý, téměř experimentální jazyk, některým se jevil jako samoúčelná schválnost. Rozhodně ten jazyk 
umožňoval právě jistý druh grotesknosti, který ubíral líčení na nežádoucím sentimentu či patosu. Což bylo 
velmi potřeba, neboť tématem té knihy je těžké dospívání generace autorem označené za zmrhanou – té, 
která dorůstala veprostřed husákovské normalizace, a navíc v bezútěšné realitě tehdejší Ostravy. Většina 
z hlavních hrdinů knihy skončí svůj život tragicky. Všichni jsme tehdy k Hnátovu románu Až budeme velcí 
cítili potřebu nějak se vyjádřit, v časopisech, na seminářích nebo alespoň u stolů v Černém pavoukovi. Byl to 
první neslitovný a jitřivý pohled na tuhle dobu v tomhle místě – Honza Balabán se ke svým přesným formu-
lacím ostravské normalizační existence teprve nadechoval. 

Všichni jsme věděli, že Hnát je pseudonym, skoro nikdo neznal jeho občanské křestní jméno Jiří. I v tom 
pseudonymu se dalo zaslechnout cosi groteskně morbidního a já si ho, přestože vznikl dříve, než byla dia-
gnostikována jeho choroba, spojoval s ironickým úšklebkem nad stavem dolních končetin. Všichni jsme 
věděli, že kreslí vtipy a hodně píše, nejenom prózu, ale i básně a divadelní hry, ačkoliv knižně publikoval 
vlastně jen v těch devadesátých letech a žádné z jeho děl už nedosáhlo takového ohlasu jako první román.  
O důvodech odmlky, stejně jako o průběhu choroby, nevíme vlastně nikdo nic. Paradoxně, protože Hnát 
Daněk nebyl izolovaný člověk. Pil piva a panáky u společného stolu. „Nesmrděl“ osamělostí, ačkoliv myslím, 
že byl osamělý hodně. Dokázal ale být ve své samotě nenápadný, podobně jako ve své nemoci. Považuji to  
za jeho velký lidský výkon.

Je to zvláštní: všichni jsme Hnáta dobře „věděli“, a přitom by si vlastně nikdo z nás netroufl říci, že ho 
znal. Zemřel ve svém bytě. Hasiči vyrazili dveře ve čtvrtek minulý týden. Jiří Daněk: osmapadesát let. Ru-
kopisy, berle, pití. Kresby, léky, kazety s hudbou. To je tak zhruba vše. Ještě džíska à la osmdesátá léta –  
až budeme velcí. Nemohu si pomoct; myslím od té chvíle na ty vyražené dveře. Jak asi najednou překvapeně 
zapraskaly a povolily pod náporem, jak vletěly dovnitř do předsíně a jak už teď nepůjdou pořádně zavřít.  

(Poprvé publikováno na internetových stránkách Bubínek Revolveru 16. 2. 2017) 
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Charta 77 v Ostravě. Ta druhá vlna
Jan Král

Bylo to takové malé společenství lidí, kteří nějakým způsobem zápasili s režimem víc, než bylo bezpečné. 
Bezpečné tedy ve smyslu zůstat na svobodě. I když termín na svobodě je hodně přitažený za vlasy. Tehdy, 
v našem krásném krajském městě Severomoravského kraje před rokem 1989…

Přesnější než zůstat na svobodě je jistě termín nebýt ve vězení. Protože se svobodou mělo naše krásné 
krajské město Severomoravského kraje společného jen málo. Tedy kromě kina Svoboda, které hrávalo 
v Přívoze. Když přišla skutečná svoboda, proměnila Svobodu ve vietnamskou tržnici. Co je se Svobodou 
dnes, vlastně ani pořádně nevím. Vím ale, co je se svobodou. Máme ji tady. A to i díky Chartě 77.

Když letos vzpomínáme její 40. výročí, zmínil bych jedinou, a to sice úplně poslední větu Prohlášení 
Charty 77. Mám ji totiž moc rád:

„Věříme, že Charta 77 přispěje k tomu, aby v Československu všichni občané pracovali a žili jako 
svobodní lidé.“

Setkání Charty 77, pražská Lucerna, leden 2017. Až na Jaroslava Kukola, který byl koncem 80. let v exilu, jsou všichni ostatní návštěvníky 
bytu manželů Šavrdových v ostravském Zábřehu. V horní řadě zleva Jan Král z Ostravy, Jaromír Piskoř z Opavy, Jiří Fiedor z Karviné, 
bývalý mluvčí Charty 77 Tomáš Hradílek z Lipníka nad Bečvou, Zdeněk Pika z Opavy a klečící Opavané zleva Jaroslav Kukol a Ivo Mludek.
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Naše krásné krajské město Severomoravského kraje zasáhly dvě větší vlny podpisů Charty. Ta první 
hned při vzniku Charty 77, kdy prohlášení signovali spisovatel Ivan Binar a další lidé zejména kolem dávno 
zakázaného Divadla Waterloo. Jejich osudem se stal většinou exil. Těch, kteří podepsali někdy během první 
vlny a zůstali, bylo pár. 

O deset let později přišla druhá vlna, a to mladých, nepoznamenaných už prohrami a selháními roku 
1968 jako předchozí generace.  

V našem krásném krajském městě Severomoravského kraje se v té době, na sklonku 80. let, podepisovala 
Charta 77 v bytě manželů Šavrdových, v zábřežském paneláku. Na kuchyňském stole tak učinil i autor 
tohoto textu. 

Spisovatele Jaromíra Šavrdu zavírali za přepisování knih s takovou vehemencí, že ho utýrali k brzké 
smrti. Podepsal Chartu 77 a konce režimu se nedožil. Přečtěte si jeho knihu Vězeň č. 1260. Je vynikající.

Dolores Šavrdová, jeho žena, pak byt otevřela všem. Stal se z něj salon, kam mířili ti, kteří snili  
o svobodě, a také ti, kteří to na ně chodili donášet. I když vlastně nebylo moc co, byt byl stejně prošpikován 
odposlechovými mikrofony.

„Další oběť?“ usmála se na mě Dolores Šavrdová, když jsem se u jejího bytu představoval poprvé, a já ji 
pak za její sarkastický humor, odvahu a nadhled nepřestal nikdy obdivovat. Často to neměla lehké, nikdy se 
nevzdala. Podepsala Chartu 77.

V úctě je třeba připomenout Karla Biňovce, jehož fejetony pravidelně vysílala Svobodná Evropa a který 
se po revoluci stal poslancem České národní rady za ostravské OF. Karel sršel suchým britským humorem 
a pomocí rádiových vln pronikajících ze svobodného světa šířil dobrou náladu ve špatných časech. I když 
mu často hrozili vším možným. Elegantní muž, kdysi herec, jako by svým aristokratickým vystupováním  
a vzhledem do našeho krásného krajského normalizačního města ani nepatřil. Setkání u Šavrdů míval velmi 
rád, hodně si ho užíval. Podepsal Chartu 77.

A samozřejmě Vladimír Liberda, další z nepřehlédnutelných ostravských signatářů. Někdejší učitel, 
který nepřestal vyrábět samizdaty ani po dvojím vězení. Miloval ruské spisovatele i básnířky, zaníceně 
a dlouze o nich dovedl vykládat.  Působil dojmem muže, o kterého když přerazíte nohu stolu, ani si toho 

Samizdaty z Ostravska



17

Informace o Chartě 77 informující o perzekuci signatářů Charty 77

nevšimne. Pravda je přece důležitější než veškeré malichernosti. Podepsal Chartu 77. Přečtěte si jeho Příběh 
orwellovských let, pokud jej někde ještě seženete. Je to příběh o neústupnosti opisovače literatury, kterého 
neodradí žádné vězení a další tehdy poměrně obvyklá příkoří.

Nikdo ze jmenovaných už k mé velké lítosti nežije. Každý z nich by dokázal mnohem fundovaněji  
(a s jakým vtipem, že ano, drahý Karle Biňovče!) naplnit nelehký úkol ctěné redakce Krásné Ostravy  
a o výročí Charty 77 ve spojitosti právě s Ostravou napsat. 

Nepominutelnou kapitolou příběhu je přespolní, neostravský Tomáš Hradílek z Lipníka nad Bečvou. 
Jaká to byla vzpruha pro společenství v zábřežském paneláku, když se stal na začátku roku 1989 jedním  
ze tří mluvčích Charty 77! 

Líčil nám, usazeným a většinou i dost namačkaným návštěvníkům obývacího pokoje paní Dolores, jak  
si šli spolu se dvěma dalšími čerstvými mluvčími, Danou Němcovou a Alexandrem Vondrou, pro požehnání 
ke kardinálu Tomáškovi. To pan kardinál novým mluvčím vždy s jejich „nástupem do funkcí“ s chutí 
poskytoval. 

„Dopadne to dobře, režim se zhroutí, nemůže dlouho vydržet,“ prorokoval Hradílek opakovaně  
na našich schůzkách v ostravském paneláku v době, kdy mnozí nepohodlní socialistickému Československu 
ještě byli ve vazbách a ve vězení. 

Velkým optimistou Hradílek zůstal dodnes, jeho předpovědi se k mému úžasu vyplnily. Režim se opravdu 
zhroutil.

Výročí Charty jsme v lednu oslavili v pražské Lucerně. A připomenuto bylo na tomto místě a při této 
příležitosti i společenství z ostravského paneláku. Své projevy pronesli všichni tři poslední mluvčí – 
Němcová, Vondra i Hradílek. 

„V našem kraji, přímo v Ostravě, sehrávali významnou roli spisovatel a básník Jaromír Šavrda a jeho 
žena Dolores. Jaromír byl za svou tvůrčí a zejména samizdatovou vydavatelskou činnost ‚odměněn‘ čtyřmi 
a půl lety vězení a zkrácením životní pouti,“ zaznělo z Hradílkových úst 7. ledna 2017 večer v sále pražské 
Lucerny. 

Na Ostravu se nezapomnělo. A tak je to správné.



18

„Charta 77 byla nejzajímavější způsob opozice vůči komunismu,“ 
tvrdí noví laureáti Ceny Jaromíra Šavrdy 
Monika Horsáková

U příležitosti Dne lidských práv udělil na sklonku loňského roku ostravský spolek PANT už podeváté Cenu 
Jaromíra Šavrdy za svědectví o totalitě. Cena byla vůbec poprvé udělena za hranice české republiky, její-
mi laureáty se tentokrát stali Alicja a Zbigniew Gluzovi, hlavní představitelé varšavské nevládní organiza-
ce Středisko Charta (Ośrodek Karta). Oba od začátku 80. let pracovali v odborovém hnutí Solidarita. Každý 
z nich vydal – nejprve v samizdatu – po pádu komunismu i „legálně“ několik knih zabývajících se historií. 
Součástí Střediska Charta je velmi rozsáhlý Východní archiv, který dokumentuje represe vůči polským ob-
čanům po sovětské okupaci v září 1939; mj. obsahuje mnoho poprvé nahraných výpovědí svědků historie. 
Počátky Východního archivu se datují do roku 1987. Středisko Charta (pojmenováno po Chartě 77) vydává 
od roku 1982 také čtvrtletník Charta (Karta), věnovaný událostem soudobých dějin. Cenu manželé Gluzovi 
převzali v knihovně československé exilové a samizdatové literatury Libri prohibiti.

Jaká byla Vaše první reakce, když jste se dozvěděli, že dostanete Cenu Jaromíra Šavrdy? 

Alicja: Když jsme se dozvěděli, že dostaneme tuto cenu a kdo ji uděluje, cítili jsme se velmi poctěni. 

Zbigniew: Cena je pro nás důkazem, že dokážeme společně překlenout hranice. Dělali jsme to dříve, v ko-
munistických časech, ať už šlo o výměnu svědectví nebo archivování zkušeností na druhé straně hranice,  

Předseda spolku PANT Petr Pánek při předávání Ceny Jaromíra Šavrdy 2016 (vleovo) a manželé Gluzovi s cenou Jaromíra Šavrdy (vpravo)
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a spolupracovali jsme i po roce 89 – třeba na Slovníku disidentů, který zahrnoval všechny postkomunistické 
země po rozpadu Sovětského svazu a zmiňuje nejdůležitější postavy. Ale především je ta cena pro nás sym-
bolem, že tato cesta došla k svému naplnění. 

Alicja: Jména vynikajících lidí, kteří jsou ve výboru, který cenu uděluje, jsou u nás v Polsku jmény velmi vý-
znamnými – jsou to mimo jiné lidé, kteří byli členy Charty 77 – to platí i o těch, kteří cenu dříve získali, mezi 
nimi třeba Václav Havel, který je pro nás v Polsku, i pro nás v Kartě, nesmírně podstatnou osobností. Je to pro 
nás vlastně takový symbol politika s čistými záměry, člověka, který vládl ne kvůli moci, nýbrž kvůli národu. 
A my jsme se teď díky této ceně ocitli v této společnosti. Opravdu jsme velmi poctěni, vděční a myslím, že to 
pro nás bude zdroj pýchy a že se tím budeme v Polsku chlubit.

Karta znamená v češtině charta, jaké byly vztahy Karty a Charty 77?

Alicja: My s českými partnery spolupracujeme už dlouho. Charta 77 pro nás byla příkladem. Inspirací  
ke vzniku naší vlastní Charty, našeho sdružení.

Zbigniew: Vznikli jsme o pět let později a měli jsme pocit, že Charta 77 je nejzajímavější způsob opozice vůči 
komunismu, intelektuální opozice, která pojmenovává okolní realitu a nebuduje čistě politickou alternativu, 
zkrátka jen popisuje svět nekompromisním způsobem. I my jsme se pak v naší Chartě snažili popisovat pol-
skou komunistickou realitu. Měli jsme takový pocit, že je to společné, že ten popis je, jako bychom jej dělali 
společně. Později, když jsme u nás v Chartě sepisovali historii Charty 77, ukázalo se, že celý vývoj Charty 77 
je nám velmi blízký, tedy postoj lidí, způsob uchopení světa, reakce na sebe navzájem. Ten způsob komunity, 
který vznikl v Československu, je velmi blízký tomu, co jsme zažívali v Polsku. A součástí té komunity byly  
i osobnosti, které nás teď ocenily.

Laureáti Ceny Jaromíra Šavrdy 2016 – manželé Gluzovi
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Tavicí tyglík Eduarda Halberštáta
Martin Mikolášek

„Eduard Halberštát? No jasně – hasiči!“ naskočí většině z těch, kdo se 
s dílem jednoho z výrazných aktérů ostravského výtvarného života uply-
nulého půlstoletí měli možnost alespoň letmo setkat. A dál? Je ještě něco 
dál? A mělo by být? Jak často se „daří“ začít i končit u prvotní (a možná  
i triviální) vizuální atraktivity. Jak často nám právě tento letmý po(pře)
hled stačí, abychom mohli zařadit, škatulkovat, vyhodnotit! 

Eduard Halberštát? V lednu letošního roku osmdesátiletý! Malíř, gra-
fik, vysokoškolský pedagog a spoluzakladatel ostravské Fakulty umění, 
držitel řady ocenění (např. cena Grafika roku za serigrafii za rok 2015)  
a samozřejmě častý návštěvník nejrůznějších vernisáží a jiných výtvar-
ných akcí, kterými zahloubaně prochází, aniž by na sebe strhával zvláštní 
pozornost. Narodil se v Ústí nad Orlicí v roce 1937. Na začátku 50. let 
nepřišel do Ostravy za uměním, ale za prací. Vyzkoušel doly i hutě. V počátcích tedy žádná přímá cesta, 
žádné poslání, žádný cíl. Pozvolné nesmělé namlouvání s uměním začalo o dost později, po vojně ve výtvar-
ném kurzu vedeném Janem Obšilem v kulturním domě Hlubina. A pak netušená akcelerace – 1967–1973 
Akademie výtvarných umění v Praze! V malířském ateliéru pro figurální a krajinářskou tvorbu, který právě 
od roku 1967 vedl Jan Smetana. A pak i stáž ve Francii na l‘École des Beaux-Arts de Paris (prof. J. Yankel,  
P. Alechinsky, 1984). To už nemůže být omyl, ale zralý a jasný cíl!

Hledáme-li zdroje Halberštátova výtvarného vyjadřování, jež začal výrazněji formulovat právě v druhé 
půlce 60. let, uvědomíme si, že jeho osobitý styl je výsledkem zvláštních mísení, křížení a tavení, jehož přísa-
dami jsou na jedné straně často zmiňované zážitky z dětství (ano – hasiči), které hrají v autorově tvorbě jistě 
zásadní roli. Stejnou měrou sem ale na straně druhé patří prostředí ostravské aglomerace a pak i ovlivnění 
klasickou modernou s její akcentací barevnosti jako nosného výrazového prvku, propojené stále častěji s au-
tonomií uměleckého vyjadřování zprostředkovanou abstraktním tvaroslovím. K tomu všemu ale musíme 
připojit také inspiraci vycházející z tvorby jeho školitele Jana Smetany – svého času nejmladšího člena Sku-
piny 42 vyznávajícího její poetiku všednosti „světa, v němž žijeme“. Právě v 60. letech přecházel Smetana  

A jak vnímáte spolupráci s českými partnery dnes? 

Alicja: S opozicí jsme spolupracovali i v devadesátých letech. Charta se v té době sice stala historickou záleži-
tostí, témata týkající se česko-polských vztahů, ať už jde o 38. rok a Záolší nebo později rok 68 a ještě později 
spolupráce opozice, se ale probírala velmi často. Vlastně už od undergroundu. A pro nás jsou to témata, kte-
rá se stále ještě musí hodně vyjasňovat, myslíme si totiž, že i když organizace jako my, Charta, Libri prohibiti 
spolupracují, na úrovni společností je spolupráce malá a zlých vzpomínek na historické události je hodně. 
Speciálně pokud jde o roky 1938 a 1968.

Zbigniew: Tato cena, která je v jistém smyslu navázána na Chartu 77, naznačuje, že nás uznává a naši 
práci považuje za rovnocennou. To je důležité také proto, že tradice nonkonformismu velmi oslabila – ve 
všech zemích. V opozici je málo lidí, kteří nejsou individualističtí, kteří nešli do politiky kvůli vlastnímu 
profitu. Jsou odsouvání lidmi, kteří vyznávají tvrdou politiku, a to ve všech regionech, především v Rusku,  
ale i v okolních zemích. Takové osobnosti, jaké byly v Chartě 77 nebo u nás, musejí přetrvat, tedy my jsme 
povinni na ně navazovat. A v podstatě všechno, o čem dnes v Praze hovoříme, je jakýmsi odkazem k nim, 
připomínkou čistého tónu společného dobra. Ta cena je pro mě především potvrzením tohoto tónu, potvr-
zením, že je možné překračovat osobní zájmy, zájmy vlastních národů, zájmy individuální ve prospěch spo-
lečného dobra.  
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od motivů městské krajiny k expresivně rozmáchlým abstraktním malířským kompozicím, v nichž „věc-
nost“ sice stále hrála svoji roli jako prvotní inspirační zdroj, nebyla už ale konečným cílem. A zmínit lze v této 
souvislosti i Jiřího Johna, pro nějž se stala typickou postupná redukce krajinných motivů s charakteristickou 
hloubavou kompozicí větších „vrstevnicových“ ploch s vnořenými detailními akcenty rozličných přírodnin, 
fungujících zde často jako symboly růstu či rašení (semena, listy atp.), a s nímž se Eduard Halberštát setkal 
rovněž na pražské Akademii, kde John vedl grafický kurz pro studenty ateliérů malby. Velkou a dle autorových 
slov zásadní inspirací byla i tvorba Marcela Duchampa, s níž se mohl osobně konfrontovat na výstavě připra-
vené Jindřichem Chalupeckým pro Galerii Václava Špály v Praze v roce 1969. Důležité jsou rovněž širší odka-
zy ke schwittersovské dadaistické merz-poetice rezonující a znovu aktualizované právě v 60. letech v estetice 
pop-artu a neodada, stejně jako k Dubuffetovu art-brut – umění v syrovém stavu inspirujícím se nápisy, škrá-
banci a naivními kresbičkami na zdech a plotech hospodských a nádražních záchodů, průchodů a podchodů 
a jiných nevábných zákoutí. A zapomínat bychom neměli ani na novou věcnost aktualizující jiné pojetí lidské 
figury a také na „křížovnickou“ výtvarnou grotesku. Toto mísení věcnosti s abstrakcí, vážnosti s groteskou, 
smyslu pro vytříbenou malířskou formu s naivistickou stylizací, abstrakce s reálnými motivy, chaosu s uspo-
řádaností, smíchu a existenciální vážnosti stalo se pro Eduarda Halberštáta zásadní a setrvale přítomnou 
charakteristikou, jež ve většině jeho obrazových cyklů (Šatníky, Komprese, Tváře atp.) opakovaně využívá  
a rozpracovává. Někdy zdůrazní jednu, jindy zase jinou z výše zmíněných ingrediencí, aby ty další umenšil  
či upozadil, aby je ale stále nechával někde v pozadí připravené vystoupit a zapojit se do tvarového či výra-
zového dialogu. V tavicím tyglíku jeho pozoruhodného a originálního vidění a autorského vyjadřování tak 
vzniká zvláštní hmota – slitina s opalizujícím povrchem a jistou tíží, jež na povrchu sice využívá mimikry 
lehkosti a groteskního šklebu, která ale (nebo možná právě proto) uniká jednoznačné interpretaci a snad-
nému uchopení. V druhém a dalších plánech jeho obrazů skrytě tepe promyšlenost, jež souzní s autorovým 
naturelem. Myslím si, že Eduardu Halberštátovi nešlo nikdy o nic jiného než právě o to, co již svého času při-
pomněl Jan Balabán – chce prostě: „Malovat své věci. Být sám se sebou a třeba i podivínsky trvat na svém.“ 
V životě i v umění.  
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Chcete vyjet za hranice Ostravy, poznat zajímavou památku a přitom pohodlně cestovat městskou hromad-
nou dopravou? Pokračuje seriál, v němž vám představujeme zajímavé mimoostravské stavby dostupné bez 
přestupů linkami MHD, ve většině případů přímo z centra města.

Paskov má většina obyvatel Moravskoslezského kraje spojený s průmyslem – zdejší Biocel byl známý  
v celé republice. Málokdo ale ví, že v centru Paskova se nachází památkově chráněný zámek s renesančním 
jádrem. Paskov byl od svého založení součástí biskupského zboží na severovýchodní Moravě, první zmínka  
o něm pochází ze závěti olomouckého biskupa Bruna ze Schaumburgu z roku 1267. Tvrz v Paskově se popr-
vé objevuje v listině z roku 1388, kdy zboží držel biskupský leník Jošt z Wolfsbergu. Tvrz byla zřejmě opevně-
na – minimálně valem a vodním příkopem. Roku 1538 biskup povýšil Paskov na městečko a panství vyvázal 
z lenního svazku, takže se stalo statkem alodním. To zřejmě přimělo tehdejšího majitele Jana z Pernštejna 
rozšířit tvrz a nahradit valy a příkopy renesančním opevněním s válcovými baštami na severní a západní 
straně (dochovaly se v předzámčí a byly později zbarokizované). Přestavbu dokládá i dodnes dochovaný ka-
menný překlad v přízemí s iniciálami GZ a erbem Anny Sedlnické z Choltic, manželky Jana z Pernštejna.  

Nejpozději za Václava Bruntálského z Vrbna mezi lety 1624–1631 vznikl na místě tvrze raně ba-
rokní čtyřkřídlý zámek s parkem. Při útoku švédských vojsk v roce 1643 budova vyhořela a po roce 1650 
byla opravena. Při rekonstrukci zrušil Václav z Vrbna renesanční opevnění a místo něj vyrostly severně  
od hlavní budovy hospodářské objekty předzámčí s průjezdnou věží a nárožními vežičkami na místě ronde-
lů. Oppersdorfové, kteří panství koupili v roce 1690, rozšířili zámecký park směrem východně od cesty na-
proti pivovaru a doplnili ho různými „ozdobnými zařízeními“ – oranžerií, hřištěm, vodotryskem, skleníkem, 
ptáčnicí, mramorovou lázní, kamennými sochami, rybářským domkem a domkem pro zahradníka s malým 
skleníkem. V roce 1774 koupil paskovské panství Josef hrabě Mitrovský z Nemyšle, který zde hostil mnoho 
významných osobností, např. generála Ernsta Gideona Laudona nebo arcivévodu Karla (vítěze nad Napole-
onem u Aspern 1809). Za hrabat Saint-Genois, patrně v 1. třetině 19. století, byl klasicistně upraven vstupní 
objekt a adaptován na jízdárnu a úřednické byty. Park anglického stylu v té době vynikal cennými botanický-
mi sbírkami a barokní sochařskou výzdobou. 

Zámek v Paskově na dobové pohlednici z počátku 20. století

Mimoostravské památky dostupné linkami MHD
2. díl — Zámek v Paskově
Romana Rosová
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Po požáru v roce 1869 byl zámek upraven – zbořena věž v západním křídle hlavní budovy, vestavěna 
vstupní hala se schodištěm a zjednodušeny fasády. V roce 1914 byla k jižní straně zámku přistavěna no-
vobarokní kaple, zasvěcená Alžbětě Durynské. Roku 1945 byl zámek tehdejšímu majiteli Otto Stolbergovi 
konfiskován a v roce 1947 ho převzalo ministerstvo zdravotnictví, které sem umístilo onkologickou léčebnu. 
Pro její potřeby byl zámek roku 1948 adaptován podle projektu arch. Leo Šimona, adaptace poznamenala 
především historické interiéry – byly vybourány příčky, sneseny některé klenby, zrušena všechna schodiště 
kromě hlavního. V roce 1951 zahájil v adaptovaném zámku provoz radioterapeutický ústav, první na severní 
Moravě. Velký zásah se roku 1960 dotkl kaple, kam byly kvůli umístění kobaltového zářiče vestavěny dva 
betonové bloky, veškeré původní vybavení bylo odstraněno. V roce 2004 se plánovala zásadní rekonstrukce 
zámku, při níž měla být obnovena i zámecká kaple. Nakonec majitel areálu, Fakultní nemocnice v Ostravě, 
od rekonstrukce ustoupil a radioterapeutickou kliniku vystěhoval. Zámek pak v roce 2013 převzalo město 
Paskov, které jej v současné době postupně opravuje pro kulturní a společenské účely i jako budoucí sídlo 
městského úřadu.

K zámku v Paskově se dostanete linkou 39, která vyjíždí ze zastávky Otakara Jeremiáše v Porubě a její 
trasa vede přes zastávku Svinov, mosty a dále přes Fifejdy a Vítkovice (zastávka Mírové náměstí). Vystoupíte 
na zastávce Paskov, zámek přímo před zámeckou budovou. Na zpáteční cestě linkou 39 můžete vystoupit  
na zastávce Kostelík a dojít několik desítek metrů k dřevěnému kostelu sv. Kateřiny v Hrabové.

Knihovna paskovského zámku na konci 19. století (reprofoto z publikace Burgen und Schlösser Mährens)
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Zkrášlovací spolek JIHAN, působící na území městského obvodu Ostrava-Jih, v zimních měsících nezahá-
lel. Po podzimních akcích na zábřežském a bývalém hrabůveckém hřbitově zavítali členové Jihanu spolu se 
zájemci z řad veřejnosti do prostor vytápěných restaurací. 21. ledna 2017 se uskutečnila první letošní akce 
spolku v restauraci Havránek ve starém Zábřehu. Členové Jihanu věnovali podniku dvě informační cedule, 
které mapují historii objektu – původně zábřežského fojtství, od 2. poloviny 19. století hostince, známého 
od 20. let 20. století pod jménem svého majitele, Rudolfa Havránka. Součástí akce byla též projekce his-
torických snímků, jež mapovaly podobu starého Zábřehu od přelomu 19. a 20. století. Největší pozornost 
vzbudily fotografie zaniklých statků na Horymírově ulici. Na projekci se přihlásilo okolo 20 zájemců, nako-
nec jich dorazilo více než 70. Návštěvníci přinesli neznámé a unikátní snímky ze Zábřehu a Hrabůvky z let 
1914–1921. Účastníci dobrovolně přispěli Jihanu na tisk kopií historických snímků, které spolek popisuje, 
třídí, seřazuje a zakládá do velkých alb, která by jednou měla skončit v archivu. Alba by měla podat celistvý 
obraz dnešního městského obvodu Ostrava-Jih v průběhu celého 20. století (a 1. poloviny století následující-
ho?). Je to však práce na dlouhá léta. Nejdůležitější je zachytit paměť na bývalá (a z větší části zmizelá) centra 
původních obcí Zábřehu, Hrabůvky a Výškovic.

Únorová akce Jihanu se věnovala historii Jubilejní kolonie v Hrabůvce formou komentované vycházky  
a projekce historických snímků. Už se zdálo, že počasí bude téměř jarní, když se den před akcí zatáhlo a za-
čalo pršet. Komentovaná prohlídka Jubilejní kolonie se nakonec uskutečnila – a dokonce bez deště. Více než  
20 zájemců prošlo Jubilejní kolonií a vyslechlo si přednášku o její stavbě v letech 1921–1950. Během pro-
hlídky spolek vyvěsil další naučnou ceduli, tentokrát s názvem Knihovnictví ve staré Hrabůvce. Ceduli na-
leznete za výlohou Komorního klubu. Na knihovnu v Jubilejní kolonii zavzpomínali i její bývalé knihovnice. 
Současná vedoucí pobočky KMO na Závodní ulici, Marie Kosková, přinesla i knihovní kroniku.

Komentovaná prohlídka Jubilejní kolonie v Hrabůvce, 18. 2. 2017

Jihan v zimě neusnul zimním spánkem
Petr Přendík
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Polovina návštěvníků vycházky se zúčastnila i druhé části programu, na níž dorazilo více než 50 osob. 
V druhé části akce se promítaly historické fotografie Jubilejní kolonie z let 1922–2000. Součástí projekce 
byly i snímky srovnávací (pohled kdysi vs. dnes). I tato část akce se setkala s ohlasem. Jihan též navázal  
spojení se Spolkem obyvatel Družstva, s nímž se předběžně dohodl na jarním zkrášlení Rottrova sadu u Rud-
né ulice v Zábřehu, kde se také nachází pomník věnovaný esperantu. 

Členové spolku se předběžně dohodli na těchto letošních akcích: výsadba okrasného záhonu v barvách 
trikolory u bludného balvanu v blízkosti zábřežského kostela (balvan zde byl instalován v roce 1928 v rámci 
10. výročí vzniku Československa); dále již zmíněné okrášlení Rottrova sadu; omytí pomníku v sadu Družby 
v Zábřehu; připomenutí historie klubů českých velocipedistů působících od roku 1909 na území dnešního 
obvodu Ostrava-Jih (letos si připomínáme 200 let od vynálezu jízdního kola!); instalace naučných cedulí 
v Hrabůvce (připomínka obecní kaple zasvěcené Panně Marie Čenstochovské, asanována 1922; cedule vě-
novaná klubu českých velocipedistů Moravan v Hrabůvce); v Zábřehu (kino Luna); projekce historických 
fotografií ve Výškovicích. Velkou výzvou zůstává mapování historie vilové čtvrti v Zábřehu, tzv. Družstva. 
Obyvatelé této čtvrti jsou takovému mapování velice nakloněni. To vše je jen malý plán akcí na rok 2017  
a Jihan věří, že vše zvládneme. Jihneme Jihem!

Více informací o akcích spolku naleznete na facebookové stránce Zkrášlovací spolek Jihan.

Byl jeden dědeček z Ostravy...  
Okrašlovací spolek vyhlašuje literární soutěž  
pro širokou veřejnost
Byl jeden dědeček… 

Po těchto třech úvodních slovech nepochybně kdekdo očekává nějaký pohádkový příběh plný nadpřiro-
zených bytostí – svým způsobem nebude tento předpoklad daleko od pravdy. Nicméně my vám, milí čtenáři, 
nebudeme vyprávět nic podobného, naopak ponecháme na vás, abyste nám i všem ostatním sami představili 
postavy a hrdiny jakoby vystřižené z fantaskních dějů a událostí, v nichž neplatí nudné zákony normálnos-
ti a přiměřenosti – třeba právě nějakého kouzelného dědečka, který sice nikdy nikomu nevyplní tři přání,  
ale zato pobaví svět svou výstředností. Znáte-li někoho takového anebo dokážete-li si ho alespoň představit 
(což 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 
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 vaši inspiraci níže 
uvádíme 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 zůsta-
neme tak trochu zápecnicky doma. A budeme hledat podobné okouzlující a nevšední figury na Ostravsku 
(toto regionální označení budiž ovšem vnímáno ve značně širokém slova smyslu). Ani na okamžik totiž ne-
pochybujeme o tom, že inspirace pro psaní nonsensových veršů je v ostravském bláznivém prostředí více 
než dost – stačí se jen pozorně rozhlédnout kolem sebe (celé je to tady jeden velký limerick!) anebo se doma 
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podívat do zrcadla. Obrazy a bizarní souvislosti přijdou samy, potenciální autoři mohou 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 ši-
rokého 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 nejpozoru-
hodnějších výkonů lidského ducha! Jsme si jisti, že to zvládnete jako… inu, jako král Lear.

Abychom pak zůstali genderově korektní, jak je dnes povětšinově 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 povo-
leno…  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 Ostravě. 
Soutěž potrvá do 20. května 2016. Nejzdařilejší verše otiskneme v červnovém bulletinu okrašlovacího spol-
ku Za krásnou Ostravu, tamtéž budou uveřejněny i výsledky. Vítěz obdrží Learovu Velkou knihu nesmyslů 
(vedle proslavených básní obsahuje i jeho další bizarní texty, vše pak anglický spisovatel doprovodil zdaři-
lými vlastnoručními kresbami), druhý a třetí v pořadí získají Knihu třesků a plesků od téhož autora, všichni 
zúčastnění pak velké 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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Antikvární koutek
Ilona Rozehnalová

Nedávno jsem vykoupila zajímavou publika-
ci Moravská Ostrava – rok ve Velkoněmecké říši 
(Mährisch-Ostrau – Ein Jahr im Grossdeutschen 
Reich), kterou vydalo nakladatelství Julia Kittla  
v Moravské Ostravě v roce 1940. Kniha, napsa-
ná německy, obsahuje velkou řadu dobových 
fotografií a textů o působení Němců v Ostravě  
na počátku protektorátu. Historii Ostravy v mezi-
válečném období se podrobně věnuje web www.
osvobozeni.ostrava.cz, o okupaci Ostravy v roce 
1939 píše: „Vzhledem ke svému významu byla 
Moravská Ostrava okupována německými vojsky 
14. března 1939, tedy ještě o den dříve než zbytek 
okleštěných českých zemí (obsazení Čech a Mo-
ravy proběhlo 15. března 1939), zřejmě z obav, 
aby se sousední Polsko nerozhodlo Moravskou 
Ostravu s jejími důležitými podniky anektovat 
dříve než nacistické Německo. Německé jednot-
ky obsadily všechny důležité úřady a přednostně 
také strategicky důležité Vítkovické železárny. 
Dočasným velitelem města se stal generálmajor 
wehrmachtu Walter Keiner. Dosavadní český sta-
rosta Josef Chalupník byl okamžitě odvolán a jeho 
místo zaujal německý advokát Josef Hinner. Spolu 
s armádou dorazila do města i obávaná německá 
tajná policie (gestapo), která bezodkladně zahájila 
zatýkání potenciálně nepřátelských osob. Městská 
samospráva byla likvidována již v červenci 1939 
na základě rozhodnutí říšského protektora; nadále 
rozhodoval o všech záležitostech pouze jmenova-
ný vládní komisař, jimž se stal zprvu dosavadní 
starosta Josef Hinner; poté, co byl pro svůj příliš 
vstřícný přístup k Čechům v březnu 1940 odvo-
lán, nastoupil na jeho místo přesvědčený nacista,  
SS Sturmbannführer Emil Beier, který předtím vy-
konával funkci místostarosty Opavy.“

Tyto a další události kniha Moravská Ostra- 
va – rok ve Velkoněmecké říši samozřejmě mapu-
je jako dobová propagandistická publikace – my 
vám z ní přinášíme několik unikátních fotografií.
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Konrád Henlein ve Vítkovicích Otevření německé školy v Kunčicích

Hudba v průvodu na Hlavním (dnes Masarykově) náměstí

Německý dům v Moravské Ostravě

Hudba pod vysokými pecemi

Radnice ve Vítkovicích
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Na prosinec 2017 připravuje okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu ve spolupráci s Antikvariátem a klubem 
Fiducia a ostravskou pobočkou Národního památkového ústavu spuštění Databáze ostravských památek  
a architektury. Vytvoříme www stránky určené k prezentaci kulturního dědictví a architektonických děl, 
nacházejících se na území statutárního města Ostravy. Nová forma v Ostravě zatím opomíjené internetové 
prezentace architektonického dědictví, zaměřená na nejširší veřejnost a zvláště na mladou generaci, přinese 
nové možnosti v oblasti osvěty v oblasti památkového a architektonického potenciálu města Ostravy. Sou-
částí bude tištěná mapa ostravských památek a architektury.

Ostrava v současné době žádnou komplexní databázi ostravských památek a architektury, která by kro-
mě kulturních památek mapovala i architekturu druhé poloviny 20. století a století jednadvacátého, nemá. 
V současnosti vznikají nejrůznější webové aplikace, které se zaměřují na prezentaci nové architektury i je-
jího památkového potenciálu, převážně se však zaměřují na celonárodní kontext nebo na význačná centra, 
jakým je například Brno. V té souvislosti je třeba zmínit, že Ostrava, ačkoli se jedná o třetí největší město 
České republiky, zůstávala na okraji pozornosti z hlediska zpracování zdejšího vývoje moderní architektury  
až do závěru 20. století. Teprve publikace Zrození velkoměsta: Architektura v obraze Moravské Ostravy 
1890–1938 (1997, 1998, 2003) Jindřicha Vybírala o architektuře dnešní centrální části města během 1. po-
loviny 20. století, studie Miloše Matěje zabývající se technickými památkami nebo Průvodce architekturou 
Ostravy (2009) Martina Strakoše představily zdejší architektonicky významné stavby v širším kontextu. 

V současné době jsou prezentovány především industriální památky, přestože Ostrava má řadu archi-
tektonicky cenných staveb, které ale bohužel nejsou dostatečně propagovány – jedná se například o jedinou 
realizaci Ericha Mendelsohna v České republice, obchodní dům Bohuslava Fuchse na Masarykově náměstí, 
architektonické celky slavného vídeňského urbanisty Camila Sitteho či cenné stavby bruselského stylu. V té 
souvislosti je třeba poznamenat, že v průběhu uplynulého desetiletí se výrazně změnily a rozšířily možnos-
ti prezentace kultury, umění a architektury zvláště v souvislosti s rozšířením internetu a s velkými uživa-
telskými možnostmi na základě webových aplikací a zařízení, určených k jejich užívání. Z tohoto důvodu 
jsme se rozhodli, že by bylo dobré vytvořit aplikaci, obdobnou databázi Ostravské sochy, která by umožnila  

V prosinci spustíme  
Databázi ostravských  
památek a architektury

Josef Danda, Státní ústav dopravního projektování Praha, železniční nádraží Ostrava-Vítkovice, sloup s hodinami ve výpravní hale podle 
návrhu Vladimíra Kopeckého, 1963–1967
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představit architektonické bohatství Ostravy i laické veřejnosti, využívající především tyto komunikační pro-
středky. Zároveň by tato aplikace znamenala příležitost aktualizovat a rozšiřovat poznatky, shromážděné 
již při přípravě Průvodce architekturou Ostravy, jehož autorem je historik umění Martin Strakoš. Tehdy se 
podařilo fotograficky i archivně zdokumentovat více než 270 staveb, avšak rozsah knihy nedovolil autorovi 
zabývat se například jednotlivými sídlišti a tamním stavbám nebo v širším měřítku právě vznikající architek-
tuře rodinných domů a vil. Databáze bude kromě kulturních památek obsahovat i stavby 20.–21. století, jež 
nejsou prohlášeny za památky, ale jsou architektonicky hodnotné a zaslouží si pozornost veřejnosti i ochra-
nu (například stavby bruselského stylu, šedesátých – osmdesátých let a podobně) .  

I když se může zdát, že vzhledem k přípravě Průvodce architekturou Ostravy se podařilo vyfotografo-
vat, archivně zpracovat a popsat celou řadu objektů, zatímní poznání potenciálu zdejší architektury je stá-
le spíše torzovité. Neexistuje zde možnost soustavně publikovat poznatky o zdejší současné architektuře. 
Nové souvislosti přinášejí i výrazné stavební proměny, úpravy, rekonstrukce, památkové obnovy a konverze,  
a to jak v případě známých budov a urbanistických celků (např. konverze Dolní oblasti Vítkovic), tak zatím 
méně známých nebo dokonce nepublikovaných příkladů. To vše představuje výraznou transformaci Ostra-
vy, takže příprava a provoz webové aplikace by umožnila zachytit tyto změny i po stránce obrazové a infor-
mační formou katalogu s heslářem, pojednávajícím o jednotlivých příkladech, a fotografiemi historického  
a současného stavu objektů. Zároveň by projekt vedl k aktualizaci údajů u již podchycených staveb. 

Databáze přinese ověřené a odborně zpracované informace v dané oblasti, zajištěné autorem katalogu 
a textů M. Strakošem, a současně i kvalitně zpracované obrazové sdělení prostřednictvím fotografií poříze-
ných fotografem Romanem Poláškem. Další přínos databáze souvisí s prezentací transformačního procesu 
Ostravy. Toto město, jehož rozvoj úzce souvisel s těžkým průmyslem, prochází od 90. let minulého století 
výraznou proměnou. Prezentace tohoto procesu je velmi důležitá, neboť nabourává stále přetrvávající stere-
otypy o povaze  města Ostravy.  Současně uvedená databáze i mapa doplní a rozšíří nabídku ve sféře turismu 
a zájmu o architektonické dědictví v rámci České republiky.

Drahoslav Kolbert, Květoslav Odstrčil, Spojprojekt Brno, Poš-
ta Ostrava 2 – hlavní pošta, schidiště, 1964–1973

Kancelářský dům Černá perla pro Výzkumný a vývojový ústav Pozemního 
stavitelství Ostrava, Slavíkova ulice, Ostrava-Poruba, realizace Armabe-
ton Praha, 1965–1967
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Vyšel soubor pohlednic Ostravské sochy
Památeční sada šestnácti pohlednic Ostravské sochy s textem Jakuba Ivánka a fotografiemi Romana Poláš-
ka, již jsme vydali spolu s  Antikvariátem a klubem Fiducia v prosinci 2016, zachycuje celkem 12 soch, reliéf,  
památník, mozaiku, sgrafito, vitráž, oponu a závěsný objekt. Dobu nejstarší zastupuje mariánský sloup  
na hlavním ostravském náměstí, který je v tuto chvíli rovněž nejstarší sochou v databázi. V souboru najdete 
také díla Augustina Handzela, vitráž Jana Baucha, plastiku Miloslava Chlupáče Ležící, strukturální stěnu 
Jana Koblasy či sochu Jogína Karla Nepraše.  

Jakub Ivánek, který je autorem textu k pohlednicím, o výběru jednotlivých děl říká: „Dobu nejstarší 
zastupuje mariánský sloup na hlavním ostravském náměstí, který je v tuto chvíli rovněž nejstarší sochou  
v databázi. Pro období první republiky jsme vybírali z děl nejvýznamnějšího sochaře našeho regionu v této 
době – Augustina Handzela – a los padl na výzdobu někdejší banky Union. Dobu válečnou v souboru repre-
zentuje přední malíř české scény oné doby – Jan Bauch s jeho vitráží pro palác Severní dráhy Ferdinandovy. 
Ukázkovým příkladem padesátých let je v Ostravě tzv. sorela v obvodu Poruba – odtud pochází i sgrafita děl 
autorů Vojtěcha Berky a Luboše Syneckého. Zlatá šedesátá‘ představovala pro české umění zásadní mez-
ník – děl z této doby je proto v souboru více. V prostoru Ostravy tehdy realizovala jak řada tvůrců z regionu,  
z nichž jsme do souboru pohlednic vybrali důležitá díla Oty Ciencialy (památník obětem stávky na Dole Tro-
jice ve Slezské Ostravě), Vladislava Gajdy (Stéla pro vstupní prostor městského hřbitova), Václava Uruby 
(Směrník z předprostoru Havířovského nádraží, dnes přemístěný na Fifejdy před budovu Národního památ-
kového ústavu) a Rudolfa Valenty (jeho plastika z pověstných Mezinárodních sympozií prostorových forem 
dnes stojí v sadu Milady Horákové), tak někteří přední čeští  umělci, jejichž věhlas došel i za hranice země 
(Miloslav Chlupáč je autorem Ležící na sídlišti  Jindřiška, Jan Koblasa zase vytvořil strukturální stěnu ně-
kdejší kanceláře Čedok v centru města). Zvláštnost představuje opona kina Vítek v Hrabůvce od brněnského 
malíře Ludvíka Voneše provedená technikou art-protis, patentovanou v ČSSR roku 1964. Tzv. normalizace  
v sedmdesátých a osmdesátých letech sice přinesla všeobecné rozmělnění uměleckých hodnot, přesto vzni-
kala i četná pozoruhodná díla. Do umění v Ostravě tehdy zasáhli např. sochař Kurt Gebauer (na pohlednici 
je jeho plastika Holky na židli pro ZŠ v Hrabůvce), malíř Jaroslav Kapec (objekt pro Fakultní nemocnici  
v Porubě) či autor populárních dětských ilustrací Stanislav Holý (mozaika pro dětský bazén v Porubě). Deva-
desátá léta znamenala utichnutí  umělecké tvorby pro veřejný prostor. Rehabilitována však byla již zmíněná 
sympozia prostorových forem, při nichž např. Karel Nepraš vytvořil svého Jogína (v sadu Milady Horákové). 
Snahy o znovuprosazení umění v prostoru města v novém tisíciletí  v souboru pohlednic zastupují díla Maria 
Kotrby (v Husově sadu), Davida 
Moješčíka (před nádražím ve Svi-
nově), Marka Pražáka (na Eko-
nomické fakultě VŠB-TUO) či 
Lukáše Rittsteina (před Domem 
umění). Soubor pohlednic vzni-
kl jako doplněk databáze www. 
ostravskesochy.cz, kterou vytvo-
řili Antikvariát a klub Fiducia, Ja-
kub Ivánek a okrašlovací spolek 
Za krásnou Ostravu, a byl vydán 
za finanční podpory MUDr. Da-
vida Feltla a Ministerstva kultury 
ČR. 

Soubor pohlednic je k do-
stání v Antikvariátu a klubu Fi-
ducia či Ostravském informač-
ním servisu za 70 Kč.
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Zapojte se do přípravy Mapy ostravských výletů
Na červenec 2017 připravujeme s Antikvariátem a klubem Fiducia vydání Mapy ostravských výletů. Pokud 
byste měli zájem se do tvorby mapy zapojit, případně zaslat tipy na výlety v délce 5–20 kilometrů a dostupné 
hromadnou dopravou, kontaktujte nás osobně ve Fiducii a nebo na e-mail: antikfiducia@seznam.cz. Může-
te se také přihlásit na facebookovou stránku Ostravské výlety. 

Mapa bude navazovat na náš loňský počin – Mapu ostravských soch, která se setkala s velkým zájmem 
veřejnosti. Přáli bychom si, aby mapa ostravských výletů lidem přinesla radost a zážitky při objevování 
krás a památek našeho města. Mapa pomůže Ostravanům a návštěvníkům města objevit zejména méně 
známá, ale atraktivní místa našeho města. Zájemci na ní naleznou desítky tipů na pěší výlety po Ostravě 
a blízkém okolí s tím, že všechny trasy budou dostupné městskou hromadnou dopravou a budou dlouhé 
5–20 kilometrů. Trasy povedou přes významné, ale mnohdy málo propagované kulturní památky a unikátní 
místa – například kolem v České republice jediné realizované stavby slavného světového architekta Ericha 
Mendelsohna, na málo známou a poetickou přívozskou haldu a lokalitu takzvané „umírající“ části města  
v Hrušově, panelákové sídliště s cennými hodinami a minikrajinou sochaře Kurta Gebauera na Fifejdách,  
na urbanisticky unikátní náměstí vídeňského urbanisty Camilla Sitteho, evropsky významnou ptačí rezer-
vaci u heřmanických rybníků a nebo přes hrabůveckou haldu, která v létě vypadá jako krajina v Provence. 
Mnohá místa zatím nebyla systematicky zmapována ani tam nevedou naučné nebo turistické trasy.

David Moješčík: Levitace, 2005–2010, bronz, náměstí Dr. Brauna, Svinov
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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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