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BULLETIN OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU ZA KRÁSNOU OSTRAVU

ROČNÍK V.

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu oslavil v březnu pět let. Chce se říct jen – to to uteklo!
Mám radost, že spousta míst, která jsme během těch let okrášlili, je dodnes v pěkném stavu a že se nám
podařilo po městě nainstalovat desítky naučných cedulí a pamětních desek. Když jsem si přečetla soupis
všech našich akcí (najdete ho v tomto čísle), samotnou mě překvapilo, kolik se toho za pět let i díky vaší
pomoci stihlo. Musím říct, že mě překvapil i fakt, že většinu okrášlených míst nikdo neničí, lidé mají potřebu
se o místa starat, zalévají nám bylinkové zahrádky a sami po městě vysazují další kytky. Moc vám proto všem
znovu děkujeme za podporu a pomoc.
V letošním roce jsme se kromě okrašlovacích akcí začali starat o náměstí Edvarda Beneše – přáli bychom
si, aby přestalo být pouhým průchozím místem a abyste měli důvod na něm trávit čas. Na náměstí teď chodím několikrát týdně. Nejen uklízet a zalévat kytky, ale taky se kochat tím, jak lidi sedí na lavičkách a čtou
si – na lavičkách, které jsme společně s dobrovolníky a ostravskými patrioty vyrobili. Ukazuje se, že náměstí
má velký potenciál a že by se postupně mohlo stát další zelenou oázou v historickém centru.
Přátelé, užijte si léto a doufám, že pro vás bude nové číslo našeho bulletinu zdrojem inspirace, poznání
i potěšení. Vzpomeňte také na ty, o které Ostrava v posledních měsících bohužel přišla a jimž je v tomto čísle
věnován nekrolog.
Za okrašlovací spolek Ilona Rozehnalová

Pět let spolku — výroční schůzka 12. 3. 2017
Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu vstoupil v březnu 2017 do svého pětiletého trvání. U příležitosti
tohoto jubilea se v místě, kde před lety z iniciativy Ilony Rozehnalové vznikl, totiž v Divadelním klubu DJM,
sešla skupina jeho členů, aby slavnostně připila na zdraví své činnosti a zároveň pokřtila nově pořízenou
kroniku spolku. Může se jevit podivným, že po čtyřech létech nejrůznějších okrašlovacích akcí ve veřejném
prostoru i za zdmi neobyčejných objektů se teprve nyní zrodila touha tyto činnosti pro budoucno zaznamenávati, leč jako všude, i zde bylo více energie na samotný okrašlovací akt, méně již na jeho důslednou
archivaci, dokumentaci a komentář. Snad se to brzy změní, neboť úkoly kronikářské byly úspěšně rozdány
a první pisatelé již započali s jejich plněním.
Především se slavilo (decentně), bilancovalo a ušlechtile debatovalo o spolkových cílech a přátelích,
kteří se spolkem prošli část jeho dosavadní cesty, i o těch, které by bylo milé ke spolupráci pro další období
přizvat. Zaslouženou pozornost na sebe ovšem strhávala úctyhodná, v kůži vázaná kronika, již nám darovala
knihvazačka Eliška Čabalová a jejíž zářivě bílé listy dosud zdobil pouze dvoustránkový seznam jmen členů
spolku, k nimž na místě přibývaly pečlivě perem připisované podpisy přítomných.
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Za historií ostravských hradeb a bran aneb jak je důležitý
palimpsest — vycházka a křest nového čísla bulletinu
Letošního 29. listopadu uplyne 750 let od první písemné zmínky o Ostravě (nalezneme ji v závěti olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku), doba se tak jeví jako více než příhodná k tomu, aby si nejen zdejší
občané poněkud prohlubovali znalosti o historii tohoto města. V podvečer na jarní rovnodennost uspořádal
okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu putování po místech, na kterých v minulých staletích stávalo opevnění pozdně středověké Ostravy (dnešní Moravské Ostravy).
Trasa vycházky kopírovala v rámci možností a s přihlédnutím k aktuální zástavbě průběh oné dávné
fortifikace a od účastníků vyžadovala určitou míru fantazie a představivosti (a nepochybně i empatie), neb
z povahy věci měla poněkud virtuální charakter. Vedla od byvší Kostelní brány (nacházela se v blízkosti kostela sv. Václava) přes ulici Na Hradbách (jejíž název je připomínkou oné dávné tváře města) do míst, kde
kdysi stávala brána Přívozská, aby přes dnes již rovněž neexistující bránu Hrabovskou (Vítkovickou) dorazila opět k nejstarší ostravské církevní stavbě, u níž celá pouť započala. Tři velké městské vstupy (dle písemných svědectví a vyobrazení na starých vedutách měly podobu hranolové věže s cimbuřím) doplňovala ještě
malá branka pro pěší, tzv. fortna (situována byla v dnešní Střelniční ulici), a opevněná Ostrava tak dokonale
naplňovala model ohrazení měst, jak jej prosazoval již Přemysl Otakar II. (tři brány ke třem světa stranám
obrácené a fortna na straně čtvrté).
Hradby vždy chránily město a jeho obyvatele od nebezpečí a zákeřností okolního světa, ale nesly v sobě
i symbolický význam. „Bez hradeb nebyla osada městem. Hradby byly posvátny, a dokázalo-li se někomu,
že nešlechetně zlezl městskou zeď, šlo mu o hrdlo, neb soudové kladly to za okolnost přitěžující. Dobropověstní lidé toho nečiní, počestný člověk chodí vraty…“ psával historik a spisovatel Zikmund Winter. Uctivost
k „na příchranu“ zbudovaným zdem zdědili lidé už od starověku a jejich vystavění bylo vždy považováno
za cosi významného. Není nám bohužel známo, zda i při založení ostravských hradeb došlo k využití letité
zvyklosti, aby do hradebního zdiva vpraven byl „živý tvorek neb vejce neb nějaké znamení za tím oumyslem,
aby byly bytelny, pevny a věčny“ .
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První písemná zmínka o ostravských hradbách (cca 4 metry vysokých a přes 2,5 metru širokých) pochází
z roku 1371, po třicetileté válce však rychle pustly, postupně se rozpadaly či došlo k jejich rozebrání na stavební materiál, jejich brány pak byly zbořeny v souvislosti s rozvojem města během první třetiny 19. století.
Jediný fragment hradební zdi se dochoval poblíž již zmiňovaného kostela sv. Václava v blízkosti ostravsko-opavského biskupství. Půdorysné zbytky polokruhové bašty, jež bývala součástí hradeb, jsou pak dodnes
k vidění v přilehlé budově Studia Telepace (na její zeď jsme posléze instalovali naučnou cedulku o historii
ostravského městského opevnění), u které po skončení celého putování proběhl křest nejnovějšího (v pořadí
již šestnáctého) bulletinu okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu.
Rozličná města svým vývojem a charakterem připomínají cosi jako palimpsest: jejich podoba je trvale
přepisována, to dřívější a to (někdy jen zdánlivě) zastaralé bývá bouráno a nahrazováno novým a aktuálním. Člověk obvykle mívá tendenci bezvýhradně přitakat dnešku, až bezohledně a naivně věřit přítomnosti
a zapomínat na dávné či minulé a brát to vše jen jako něco obtěžujícího a zbytného (a o Ostravě tato slova
platí snad i dvojnásobně, vždyť třeba už před mnoha a mnoha lety prohlašoval spisovatel František Sokol
Tůma něco v tom smyslu, že tohle město je „jedno jediné veliké strašné teď“). To ale jen zdánlivě přítomnost
vítězí úplně nade vším, jako by už nic jiného, nic předchozího neexistovalo, žádné včera, žádné kdysi, žádné
dávno…
Je-li palimpsest jakousi metaforou o tom, že věci a jevy ve vší své proměnlivosti mají nějaký společný
základ a souvislost, a že se tedy vlastně nic tak dokonale neztrácí a nezaniká (jen se dočasně stává neviditelným), vyslovme závěrem nadějné přesvědčení, že všem těm, kdo mají oči vskutku ke koukání, bude
i nadále tu a tam dopřáváno uvidět a přečíst (ať už skutečným, či nějakým vnitřním zrakem) „úryvky dávných
textů“ (například zbytky opevňovacích zdí) a třeba i posléze dospět k poznání (podobně jako se to stalo Komenského poutníkovi navracejícímu se z labyrintu města-světa do hájemství svého srdce), že za hradbami
rozprostírá se veliké prázdno a tma…
(P. S.: Je docela potěšitelné, že premisu o tom, že nic dávného nemizí a nezaniká a že minulost trvale
obohacuje i naši aktuální současnost, sdílí i moderní historiografie. Jako důkaz uveďme např. reprezentativní publikaci Dějiny Ostravy (z roku 2013), kde na jedné z úvodních stran lze spatřit fotografii nízké,
na úpatí kopce stojící stavby s takovýmto popiskem: „Vrch Landek, jihozápadní část. Sídliště lovců mamutů
se rozkládá za budovou OKD.“)

Vítkovické nádraží padesátileté
Vítkovické nádraží oslavilo půlstoletí od svého zprovoznění, a to spolu s okrašlovacím spolkem Za krásnou
Ostravu a Zkrášlovacím spolkem Jihan. V pondělí 22. května 2017 se v nádražní hale sešlo v podvečer okolo 150 lidí. Všem nebylo lhostejné, jak nádraží vypadá. Někteří přišli zavzpomínat na nostalgické časy, kdy
to na nádraží žilo. Další se chtěli dozvědět něco o unikátní budově bruselského stylu. Program byl vskutku
pestrý: úvodní slovo měl Martin Strakoš, následoval Petr Přendík, který sdělil zájemcům základní informace
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o historii Polanecké spojky. Poté promluvil opět Martin Strakoš, jenž se zabýval architektonickou hodnotou nádraží a srovnáním s jinými nádražími naší země. Zaměřil se také na nejvýznamnější stavby dnes nedoceněného architekta Josefa Dandy. Následovala slova Jakuba Ivánka s přednáškou o umělecké výzdobě
výpravní budovy. Mozaiky, umělecké skleněné výplně, poutače, drátosklo, hodiny, fontána. Většina je pryč.
Poté se všichni vypravili na II. nástupiště, kde jsme vysadili okrasné květiny do původních květníků. Odtud
se dlouhý had lidí připlazil na prostranství před nádražní budovou. Následovalo vznesení lehce provokující
vlajky na léta nevyužitou vlajkoslávu. Nad budovou zavlál za bouřlivého pokřiku text: JSEM KULTURNÍ
PAMÁTKA. Slova se pak ujal první – a zároveň poslední – přednosta vítkovického nádraží, pan Vladimír
Kutý. Zavzpomínal na slavnou éru stanice v období, kdy zde „přednostoval“. Bylo to období let 1964–1994.
Přirovnal nádraží k srdci, jež je unaveno – zatímco kdysi bilo jako zvon, dnes začíná chřadnout. „Myslím si,
že nádraží je oknem do města a je vizitkou celého města – už jen čelní okna samotného nádraží jsou ostudou,“
připomněl Kutý. Za své vzpomínky i kritiku současného stavu sklidil dlouhý potlesk. V závěru vedoucí pobočky KMO na Závodní ulici, paní Marie Kosková, přiblížila návštěvníkům, jak funguje nenápadný regál s „knihami do vlaku“ umístěný v hale nádraží. Samotný závěr vyplnilo zpřístupnění jednodenní galerie NÁDR,
jež ve fotografiích dokumentovala stavbu a dřívější provoz nádražní budovy. Nechyběl ani narozeninový dort
a malé pohoštění pro zúčastněné.Nádraží zůstalo po narozeninové oslavě zase o něco hezčí – nepřibyly zde
jen nové květiny, ale také infotabule dokumentující slovem i obrazem výstavbu nádraží Ostrava-Vítkovice.
Čtyři panely naleznete za výlohami bývalého bufetu v blízkosti prodejny jízdních dokladů.
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Okrášlení Náměstí
Edvarda Beneše
Dva dny (28. a 29. 5.) jsme pracovali na úpravě náměstí Edvarda
Beneše tak, aby přestalo být pouhým průchozím místem – najdete
tam nyní lavičky, houpačky, květinové záhony, naučné cedulky, básně, rozcestník a mnohé další. Snad
se vám bude naše okrášlení líbit.
Moc děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhali stloukat
lavičky – byli jste skvělí!

Karavana kráčí dál
Pavel Hruška
V dubnu letošního roku uplynulo pět let od vzniku okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu. S trochou
nadsázky se dá říct, že doopravdy se zrodil na Mlýnské ulici (při první společné akci u tamního památníku
bývalého mlýna), v těsné a symbolické blízkosti s klubem Fiducia. S tímto pozoruhodným prostorem (a svým
způsobem ostravským fenoménem) jej už od okamžiku vzniku pojí jakési pobratimství a úzká spolupráce,
neboť mnozí z návštěvníků a sympatizantů Fiducie bývají i aktivními účastníky a hybateli jednotlivých akcí
spolku.
Za pět let proběhla v režii spolku řada akcí. Je například naší trvalou snahou připomínat přední postavy i historické události spojené s prostorem Ostravy, upozorňovat na zdejší významné (v současnosti často zchátralé či již bohužel neexistující) budovy a stavby, oživovat paměť konkrétních míst či poukazovat
na neradostný stav veřejného prostoru a navrhovat možnosti jeho zlepšení. Snažíme se rovněž v rámci
svých sil přímo pečovat o některá městská území nebo jednotlivé artefakty (trávníky, sochy, památníky aj.),
na mnoha okrášlených a upravených místech či na pozoruhodných a výjimečných budovách jsme pak instalovali naučné cedule informující případné čtenáře o historii a hodnotě dané památky, eventuálně připomínající pobyt či dílo nějaké známé osobnosti. Uspořádali jsme řadu tematicky zaměřených vycházek přibližujících účastníkům třeba ostravskou architekturu či přírodní a jiné pozoruhodnosti a specifika, zkrátka mnohé
z toho, co tvoří zdejší genius loci. Je naší snahou veřejnost i bavit, provokovat a inspirovat, a proto jsme
např. uskutečnili již několikero „poetických atentátů“ (tyto atentáty na rozdíl od oněch politických neusilují
o životy, jen a pouze o trochu pozornosti k básním a prózám spisovatelů, podle nichž jsou pojmenovány
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některé ostravské ulice). Jednotlivé akce pěti uplynulých let si může potenciální zájemce vyhledat na webových stránkách spolku či v našich čtvrtletně vycházejících bulletinech.
Ale žádný výčet detailů či konkrétních událostí neumožní člověku dostatečně pochopit to, čemu se říká
„celek“. Ten se nikdy nedá vyložit jakožto souhrn svých jednotlivých částí, takovouto naivně mechanickou
představu už jaksi z vlastní podstaty popírá a přesahuje – a je v této obecně platné pravdě pro člověka i nějaká
tajemná a vzrušující naděje. Možná je to i jeden z důvodů, proč ony výše popsané věci podnikáme. A dodejme
k tomu ještě, že krutě by se mýlil ten, kdo by se snad pošetile domníval, že svou činností a aktivitami naplňujeme nějaký předem stanovený plán, určité normy či závazky: ne, ne, nic takového – nejsme (a nebudeme)
otroci žádných „pětiletek“, nekonáme v područí jakýchkoli, byť sebelíbivěji formulovaných politických výzev
či úředních apelů. Jsme svobodní a nezávislí lidé a tak trochu „vzbouřenci na lodi Bounty“, to aniž bychom
si svou drsně suchozemskou Ostravu byť jen na okamžik zaměňovali za exoticky idylické oceánské Tahiti.
Třeba je to vše poněkud bláhové přesvědčení a možná je v našem konání i něco sisyfovského – ale připomeňme, že pro jednoho významného francouzského filozofa a spisovatele je sisyfovská role důstojným
a čestným údělem absurdního hrdiny současnosti. Slavný a nedávno zesnulý polský sociolog Zygmunt
Bauman v článcích a knihách často a rád hovořil o (v podstatě sebezáchovné) nutnosti člověka, již nazýval
„zalidňovat agoru“. Svou metaforickou „agoru“ (už ve starém Řecku znamenala cosi jako fórum či shromaždiště svobodných lidí, kteří se zde věnovali záležitostem obce) pak ve svém modelu moderní demokratické společnosti umisťoval mezi sféry „oikos“ (ta zastupuje bytostně privátní rozměr lidského života)
a „ecclesia“ (tato zase symbolizuje oblast politicko-institucionálního dění). Popisoval ji jako fundamentální,
specifický a ničím jiným nenahraditelný prostor, v němž se smysluplně a inspirativně protíná a doplňuje ono
„soukromé“ s „veřejným“, a který se – jak Bauman varuje – v posledních letech povážlivě vyprazdňuje. Jsou
to sympatická a důvěryhodně znějící slova, a tak je snad možno závěrem konstatovat, že rovněž my svými
skrovnými silami a omezenými dovednostmi usilujeme poněkud o to, aby i naše činnosti či snahy probíhaly
a vyznívaly (v souladu s charakterem ostravské reality) tak nějak agorat…

Akce okrašlovacího spolku od roku 2013 do roku 2017
2013
21. května – Očištění památníku ostravského mlýna na ulici Mlýnské, vysazení obilí a vyvěšení cedulky o historii mlýna
28. května – Okrášlení pomníku padlým v 1. světové válce v Přívoze
4. června – Okrášlení sochy Člověk a kosmos
od Václava Uruby v ulici Dr. Martínka v Hrabůvce
21. června – Pověšení naučné cedulky v místě ně-

kdejší výletní restaurace na Landeku, spojené se
křtem 1. čísla bulletinu
23. září – Okrášlení místa někdejší synagogy v Přívoze s pověšením naučné cedulky a křtem 2. čísla
bulletinu
20. října – Okrášlení místa, kde stál zámek v Kunčicích s pověšením naučné cedulky a divadelním
představením souboru Theatr Ludem
24. října – Okrášlení místa někdejší synagogy
ve Vítkovicích s vyvěšením naučné cedulky a vyskládáním zmenšeného půdorysu synagogy
5. listopadu – Okrášlení sochy Antonína Dvořáka
v New Yorku
21. prosince – Rozsvícení sochy Světlonoš na Matiční ulici se křtem 3. čísla bulletinu

2014
30. ledna – Poetický atentát v Neumannově ulici
16. března – Okrášlení přívozského podchodu nasprejováním přívozských dominant
Očištění památníku ostravského mlýna na ulici Mlýnské,
21. května 2013
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21. března – Odhalení pamětní cedule na někdejším Buchsbaumově vydavatelství na Nádražní ul.
v Přívoze, spojené se křtem dalšího čísla bulletinu
28. března – Hrabalovská pouť po přívozských
hospodách u příležitosti 100. výročí narození Bohumila Hrabala
1. dubna – Mytí sochy Ležící od Miroslava Chlupáče v ulici Ostrčilově
3. dubna a 13. května – Vysazení bylinkové zahrádky na Mlýnské ulici, zasetí obilí u mlýna a vyčištění
pamětní desky
26. dubna – Komentovaná procházka Hlučínem
27. května – Poetický atentát v ulici Jaromíra Šavrdy na Dubině – vylepení a čtení Šavrdových básní
20. června – Okrášlení sýpky ve Svinově s vyvěšením naučné cedule a křtem dalšího čísla bulletinu
23.–24. srpna – Okrašlovací cyklovýlet do Holasovic, Neplachovic a Krnova
2. července – Vysázení bylinkové zahrádky v Milíčově ulici
22. září – Očištění památníku stávky na dole Trojice ve Slezské Ostravě se křtem dalšího čísla bulletinu
9. října – Poetický atentát v Domě duševního zdraví v Porubě
18. listopadu – Odhalení pamětní destičky manželům Šavrdovým na Výškovické ulici
21. prosince – Okrášlení bývalého obchodního
domu Bachner na Zámecké ulici s umístěním naučné cedulky a křtem dalšího čísla bulletinu

2015
7. ledna – Saturninálie číslo 1 s vyvěšením pamětní
cedule v Keltičkově ulici, kde bydlel Zdeněk Jirotka
6. března – Happening nově založené iniciativy
Ostrava je v centru s okrašlovací poutí a divadlem
20. března – Okrášlení někdejšího obchodního
domu Pešat od Bohuslava Fuchse s umístěním naučné cedulky a křtem nového čísla bulletinu
7. dubna – Happening Vrh kostek na podporu
stavby nové vědecké knihovny – Černé kostky
10. dubna a 15. května – Očištění pamětní desky
mlýna a obnovení bylinkové zahrádky v Milíčově
ulici
21. června – Umístění naučné cedulky na místě někdejšího internačního tábora Hanke na Nádražní
ulici naproti těžní věže dolu Jindřich
27. června – Odhalení pamětní destičky Karlu
Biňovcovi u Oblouku v Porubě
12. července – Poetický atentát v Komenského

sadech s umístěním naučných cedulí do podchodu
a instalací knihovničky
17. července – Odhalení pamětní destičky Směrníku u sídla NPÚ na ulici Odboje
9. srpna – Komentovaný výlet Olomoucí se spolkem Za krásnou Olomouc
22. září – Happening Kulturní jatka?! s procházkou Tour de jatka a instalací naučné cedule o historii jatek
4. listopadu – Odhalení pamětní desky Vladimíru
Macurovi na Korejské ulici v Přívoze
21. listopadu – Noční divadelní pouť u příležitosti
Noci divadel s instalací naučné cedule o Ostravici-Textilii a Německém domě

2016
7. ledna – Druhé saturninálie s odhalením pamětní desky vedle náměstí Jurije Gagarina, na místě,
kde se narodil Zdeněk Jirotka
21. března – Zprovoznění hodin na budově Jazykového gymnázia Pavla Tygrida v Porubě s instalací naučné cedule a křtem dalšího čísla bulletinu
11. dubna – Osazení bylinkové zahrádky a mlýna
25. dubna – Vysazení guerillových květináčů před
Černou loukou
23. května – Mytí soch Jogín od Karla Nepraše
a konstruktivistické plastiky od Rudolfa Valenty
v sadu Dr. Milady Horákové
31. května – Happening Zaostřeno na centrum
na Masarykově náměstí
27. června – Odhalení pamětní destičky Evě Vláhové na náměstí Družby v Porubě
27. června – Zahradní slavnost v Komenského
sadech s divadelním představením Havlovy hry
a křtem bulletinu
16. srpna – Tour de cedulky – kontrola a oprava
některých dosud okrášlených míst
17. září – Vysazení květinové a jedlé zahrádky
na nároží Milíčovy a Mlýnské
26. září – Poetický atentát v Bieblově ulici s literárním představením a křtem bulletinu
5. října – Odhalení lavičky Ferdinanda Vaňka
u heřmanické věznice u příležitosti 80. výročí narození Václava Havla
7. října – Poetický atentát ve Všehrdově sadu
ve Slezské Ostravě s piknikem
20. prosince – Procházka za ostravskými sochami
a výšlap na haldu Ema se křtem bulletinu, pohlednic Ostravské sochy a sborníku Krajina versus industriál
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2017
6. ledna – Třetí saturninálie
23. února – Poetický atentát v ulicích Gorkého,
Dostojevského a Tolstého
21. března – Procházka po ostravských hradbách
s instalováním naučné cedule u kostela sv. Václava
a křtem bulletinu
31. března – Zahájení Festivalu pro náměstí, odhalení výstavy o Německém domě a divadelní představení na náměstí Dr. Edvarda Beneše

19. dubna – Komentovaná procházka náměstím
Dr. Edvarda Beneše
22. května – Oslava 50. výročí otevření nádraží
ve Vítkovicích s instalací naučné cedule, slavnostním zahájením provozu galerie NÁDR, vysazením
květin na peroně a vyvěšením vlajky Jsem kulturní
památka
28. května – Workshop na náměstí Dr. Edvarda
Beneše s výrobou laviček, houpaček, naučných cedulek a veřejnou plánovací dílnou

Členové Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu
Zakládající členové
Ilona Rozehnalová, antikvářka, majitelka Antikvariátu a klubu Fiducia
Jan Baka, fotograf
David Bazika, scénograf
Michaela Davidová, vedoucí filmového Studia Karel
Dita Eibenová, projektová manažerka, Národní divadlo moravskoslezské
Jana Grossmannová, pedagožka
Monika Horsáková, publicistka, dokumentaristka,
vysokoškolská pedagožka
Jiří Hruška, pedagog, Educa 24
Pavel Hruška, literární historik
Petr Hruška, básník
Martin Jemelka, historik
Tomáš Knoflíček, teoretik umění, festival Kukačka
Milan Líčka, filmový kritik
Radovan Lipus, režisér
Iva Málková, literární historička
Jiří Martuška, výtvarník (do prosince 2015)
Martin Mikolášek, kurátor, Galerie Dole
Ivan Motýl, spisovatel, publicista (do prosince
2014)
Jiří Nekvasil, režisér, ředitel Národního divadla
moravskoslezského
Jaroslav Němec, výtvarník, kurátor, Kabinet architektury (do dubna 2015)
Petr Pánek, předseda sdružení PANT
Petr Pavlán, výtvarník, grafik (do prosince 2014)
Kamila Plocková, Občanská iniciativa Čisté nebe
(do prosince 2013)
Roman Polášek, fotograf, kurátor FGF
Martin Popelář, fotograf
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Blažena Przybylová, archivářka
Romana Rosová, historička architektury
Ondřej Slach, sociální geograf (do prosince 2014)
Jiří Sovadina, pedagog, zástupce šéfredaktora portálu Moderní dějiny.cz
Renáta Spisarová, rozhlasová redaktorka, Ostravské centrum nové hudby
Martin Strakoš, historik umění
Jiří Surůvka, výtvarník, performer
Jiří Šigut, výtvarník, grafik (do prosince 2013)
Petr Šimíček, pedagog, šéfredaktor portálu Moderní dějiny.cz
Rostislav Švácha, historik umění
Martin Tomášek, literární historik
Milena Vitoulová, architektka

Nově přijatí
Tomáš Vůjtek, dramatik – červen 2014
Jakub Ivánek, pedagog – červen 2014
Jiří Hrdina, fotograf, pedagog – červen 2014
Ivan Binar, spisovatel – září 2014
Veronika Krejzová, dramaturgyně filmového Studia Karel – září 2014
Jiří Král, spolumajitel tiskárny Printo – září 2014
Eduard Ovčáček, výtvarník – červen 2015
Ondřej Durczak, fotograf – červen 2015
Anna Plošková, ředitelka spolku Čisté nebe – březen 2016
Petr Ďásek, organizátor festivalu ProTibet, MOST
pro Tibet, o. p. s. – březen 2016
Ilona Vybíralová, zahradní architektka – červen
2016
Petr Přendík, iniciativa za záchranu vítkovického
nádraží – červen 2016

Změny pro náměstí Dr. Edvarda Beneše
Jak přistupovat k úpravám veřejných prostorů?
Ilona Vybíralová

Na konci dubna se konala odborná plánovací dílna zaměřená na kvalitu veřejných prostorů v centru města
Ostrava. Dílnu pořádal Antikvariát a klub Fiducia a za modelový prostor bylo zvoleno náměstí Dr. Edvarda
Beneše.
Prostor náměstí a navazujících veřejných prostranství byl, pro svou sérii odlišných procesních a projekčních přístupů, vybrán i jako vhodná platforma pro diskusi nad formou současných projekčních příprav
na úpravy veřejných prostorů v centru města.
Plánovací dílna na téma Dr. Edvarda Beneše měla od prvopočátku dvě roviny.
První z nich bylo získat odpovědi na otázky, jakým směrem by se měla ubírat budoucí programová náplň
a podoba náměstí Dr. Edvarda Beneše.
Druhou rovinou bylo zjistit, jak procesně a projekčně přistupovat k řešení veřejných prostorů ve městě.
Od začátku letošního roku začíná platit nový Strategický plán města Ostrava na období 2017–2030.
V tomto plánu je kladem důraz i na kvalitu veřejných prostranství a jejich projektovou přípravu. Součástí
rozvoje města by mělo být i větší zapojení občanů do rozhodovacích a plánovacích procesů. Tyto myšlenky
lze nalézt hned v několika strategických cílech.
STRATEGICKÝ CÍL 2: Oživit historické centrum města
Zajistíme péči o historické prostředí. Přilákáme více obyvatel i návštěvníků měst do ulic historického centra
za kvalitní architekturou a živou kulturou.
STRATEGICKÝ CÍL 5: Podporovat komunitní život a zapojit občany do řízení města
Cílem je také zapojit občany více do správy města a spolurozhodování a jeho rozvoji. Posílíme odpovědnost lidí
za prostředí, ve kterém žijí.
STRATEGICKÝ CÍL 6: Kultivovat prostředí pro život všech generací
Budeme respektovat principy moderního urbanismu při plánování územního rozvoje města a budovat povědomí, že čistý a bezpečný prostor je společnou prioritou obyvatel.
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Zaměřeno na náměstí Dr. Edvarda Beneše
Jak uvedl historik architektury a zaměstnance NPÚ Martin Strakoš, osud náměstí Dr. Edvarda Beneše je potřeba vnímat v kontextu historického vývoje města Ostravy. Stavební rozvoj monofunkčních paláců a stavby
dnes již neexistujícího Německého domu byl odrazem celkové přeměny periferijního místa v plnohodnotnou městskou část. Demolicí Německého domu v roce 1946 se promyšleně koncipovaný prostor zástavby
rozplynul do neurčitosti a ztratil svou energii. V současnosti je budoucí rozvoj náměstí blokován soudním
sporem o vlastnictví dotčených pozemků a dlouhodobě neutěšeným stavem sousedního objektu bývalého
obchodního domu Ostravica-Textilia.
Náměstí Dr. Edvarda Beneše nebylo od demolice Německého domu nikdy řešeno komplexně jako ucelený prostor. Jeho podoba se vyvíjí nesourodě postupnou realizaci individuálních projektů. Objasnění a doplnění zvolených přístupů bylo součástí Plánovací dílny.

Procesní a projekční přístupy s vazbou na náměstí
Zadání a výběr zpracovatele na základě výběrového řízení (Magistrát města Ostravy)
V roce 2016 byla dokončena rekonstrukce ulice Nádražní. Projektovou dokumentaci k stavbě zpracovala
projekční kancelář pro dopravní stavby Projekt 2010, s.r.o. Rekonstrukce byla zaměřena na obnovu inženýrských sítí, vozovky, chodníků, kolejiště a tramvajových zastávek. Použitými materiály byla zámková dlažba
a asfaltový povrch. Prioritou bylo zklidnění dopravy. Primátor Tomáš Macura, uvedl, že v současnosti město
prověřuje možné úpravy ulice vedoucí k její estetizaci a zvýšení obytnosti: výsadba stromů, instalace mobiliáře a další prvky chybějící v první části projektu.
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Architektonická soutěž (Magistrát města Ostravy)
V loňském roce byla na prostor Umělecké ulice vyhlášena otevřená ideová architektonicko-urbanistická
soutěž. Soutěž řešila širší vazby v území a zohledňovala přístavbu Domu umění (GVUO) „Bílý stín“. Soutěž
vyhrál návrh postavený na výtvarné kompozici cihlové dlažby. Prioritou bylo najít řešení odpovídající významu předprostoru budovy GVUO. Některými zástupci odborné veřejnosti bylo kritizováno zadání soutěže,
neřešící dotčená umělecká díla (socha Rittsteina a reliéf Koblasy).
Neznámý postup (MO Moravská Ostrava a Přívoz)
V letošním roce je část prostoru náměstí před radnicí MOaP rekonstruována bez znalosti cílové podoby
a použitých materiálů. Prioritou úpravy je pravděpodobně odstranění elektroinstalačních skříní v trávníkovém parteru. Netransparentní a nekomunikační postup byl předmětem kritiky dílny – svou velikostí a významem je prostor úměrný Umělecké ulici, u které se k celkovému řešení přistoupilo naprosto odlišně.
Participační přístup, aktivity zdola (Fiducia, Goethe institut, okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu)
Část náměstí vedle Ostravice-Textilie je v současné době zatížena soudním sporem mezi městem a firmou
Amadeus Real o to, kdo je vlastníkem pozemku. Na náměstí proběhl Festival pro náměstí, v rámci kterého
jsou realizovány jednodenní akce i dlouhodobější intervence: socha „podstavce pro sochu“, lavičky, houpačky, květináče a jiné.
Urbanistická studie na základě soutěže o veřejnou zakázku (Magistrát města Ostravy)
V loňském roce byla městem zadána urbanistická studie na protější stranu ulice 28. října vedle Smetanova
náměstí. V současnosti je opravena část hotelu Palace, zbytek území je předmětem studie. Zakázku na zpracování studie vyhrál pražský architekt Oleg Haman.

VÝSTUPY DÍLNY
Lze ospravedlnit (téměř) jakékoliv řešení v případě, že zvolený proces bude v souladu s odpovídajícím významem veřejného prostoru. Důležité není výsledné řešení, ale PROCES, jakým toho dosáhneme.
Hlavní motto dílny popisující limity a přístup k řešení náměstí Dr. Edvarda Beneše. Tento pohled pak lze
dobře uplatnit i v obecné rovině přístupu k úpravám veřejných prostranství.

Návrhy pro budoucí tozvoj Náměstí Dr. Edvarda Beneše
Celkově je otevřený prostor po demolici německého domu vnímán jako potenciál pro změnu. Současnou
a budoucí hrozbou rozvoje území je nekvalitní a nekoncepční přístup vedoucí k promarnění příležitosti. Výsledné řešení by mělo respektovat historii místa a jeho postavení v rámci města – brána do centra města,
tranzitní i pobytový prostor. Důležité je i zachování jistého podílu zeleně.
Komplexní řešení / Vize prostoru
Většina účastníků se shodla na významu prostoru a potřebě jeho komplexního řešení. Ideální proces by měl
zahrnovat odbornou a veřejnou diskusi. Tyto diskuse by měly vést ke kvalitnímu zadání pro architektonicko-urbanistickou soutěž (vč. ekonomicko-provozní rozvahy). Předmětem soutěže by mělo být celkové uspořádání a hlavní využití prostoru náměstí s vazbou na okolí.
V mezičase je potřeba řešit stávající neutěšený stav. Na zlepšení stavu a celkového vzhledu náměstí by
mohly mít pozitivní vliv dočasné aktivity a instalace.
Důraz na kontinuální kvalitu
Důležité není pouze to, jak náměstí „dopadne“ z dlouhodobého hlediska. Neméně důležité je, jak místo
bude vypadat a fungovat v příštích 2, 3, 5 letech. Každý rok života občanů je hodnotný a nelze rezignovat
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na iniciační (krátkodobé) řešení. Měkkými aktivitami lze prověřit životaschopnost a vhodnou náplň prostoru. U fyzických zásahů by i v dočasné formě měla kvalita idey a technického řešení odpovídat exponovanosti
a významu prostoru.
Komunikace situace směrem k veřejnosti
Neutěšený vzhled náměstí je výsledkem probíhajícího soudního sporu o vlastnictví pozemků. Komplikovanou situaci bohužel veřejnost nechápe a vina je kladena městu, které v očích občanů vypadá bezradně.
Objasnění a přiblížení situace by mohl vyřešit informační panel na ploše. Obsahem panelu by byla
stručná historie vývoje místa, vysvětlení, jaká je situace s náměstím dnes, jaký spor se zde vede a jak vznikl,
v jakých přibližných časových horizontech lze očekávat vývoj, a podoba plánovaných úprav v okolí (viz mapa
na dílně).
Prostor pro aktivity zdola
Nevyjasněné vlastnické vztahy a vakuum zodpovědnosti za stav prostoru otvírá možnosti pro občanské aktivity. Jsou zde dva možní budoucí vlastníci, ale ani jeden se ze strategických důvodů nechová jako současný
vlastník a správce prostoru. Je zde jistý předpoklad, že pokud na náměstí proběhne krátkodobá akce, která
svojí náplní odpovídá morálním normám a zákonům, město ani developer proti ní nevystoupí. Toto lze ověřit
postupným pořádáním eventů různého charakteru a časového trvání.

Jak obecně přistupovat k úpravám veřejných prostorů
Níže uvedené body shrnují hlavní potřeby pro kvalitní řešení veřejných prostorů ve městě, jak vyplynuly
z plánovací dílny. Ve všech případech bylo modelovým příkladem nám. Dr. Edvarda Beneše.
Otevřená diskuse a transparentnost
Pro kvalitní a komplexní řešení důležitých veřejných prostorů města je zásadní zvolený proces projekčních
příprav. Pro zdárné přijetí a pochopení jednotlivých kroků ze strany města je potřeba vést diskusi. Dle druhu
projektu by to měla být diskuse s odbornou nebo i se širokou veřejností. V úvahu připadá i vyšší zapojení studentů architektury. Více než třetina účastníků považovala za největší procesní prioritu vypisovat pro klíčové
prostory architektonickou soutěž.
Koncepce veřejných prostorů města
V rámci dílny bylo navrženo vypracovat výběr důležitých a významných veřejných prostranství v Ostravě.
Tento výběr by měl být zpracován do podoby koncepce veřejných prostranství. Koncepce by měla být doplněna metodikou stanovující formu procesního a projekčního přístupu vhodného pro daný prostor: odborná
analýza prostoru, užší plánovací dílna, otevřený plánovací workshop, přímé oslovení a společné jednání
vlastníků a nájemců okolních nemovitostí, vypracování zadání a vyhlášení architektonické soutěže.
V tomto bodě je potřeba zvážit a stanovit, co vše bude pro zvolení procesu hrát roli, zda: výše investice, významnost místa, míra proměny oproti stávajícímu stavu nebo dlouhodobost proměny. Koordinaci těchto aktivit by mělo zajišťovat město (např. odbor strategického rozvoje, útvar hlavního architekta apod.). Formát koncepce a výběr důležitých veřejných míst by měl být součástí další plánovací dílny
v roce 2017.
Participační přístup a převedení principů strategického plánu do praxe
V strategickém plánu města je počítáno s větším zapojením jeho obyvatel do spolurozhodování na rozvoji
města. Dle vyjádření zástupců odboru strategického rozvoje magistrátu města je, za současných podmínek, přijetí a implementace strategických cílů závislá čistě na vůli jednotlivých městských částí. Je zapotřebí
rychle politicky dořešit pravidla implementace strategického plánu mezi magistrátem města a jednotlivými
obvody, jinak není možné plán v mnoha bodech efektivně naplňovat.
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Vizualizace vítězného návrhu z architektonické soutěže na Uměleckou ulici

Implementace a postupná práce na uplatňování participačního přístupu plánování je z dlouhodobého
hlediska nezbytností. U některých strategických cílů je zapotřebí „nástavba“ na strategický plán, která vyjasní pravidla aplikace strategických opatření, jejich rozsah, kvalitativní a kvantitativní hodnocení, okruh
cílových orgánů apod. (tj. podrobněji, než jsou uvedeny: očekávané cílové stavy a způsoby měření v samotném strategickém plánu).
Participace by neměla být povinná, jinak se může stát „fraškou“ . Klíčová je dobrá vůle vlastníka (správce) připravované stavby a přístup iniciátora participace.
Zodpovědnost za kvalitu a naplňování cílů
Implementace strategických cílů spolu vypracováním verze návrhu nejvhodnějšího procesního a projekčního přístupu pro oblast veřejných prostorů by mohl zaštítit odbor Strategického rozvoje. Návrh, doporučení
nebo metodika musí být vydiskutována primárně se zástupci odborné veřejnosti a zodpovědnými pracovníky jednotlivých odborů městské samosprávy vč. obvodů (strategický a komunitní rozvoj, územní plánování
a stavební úřad, aj.).
Bylo konstatováno, že participace nenahrazuje rozhodnutí, v určité fázi je někdo zodpovědný za odůvodněné a vydiskutované rozhodnutí, pro které ale participace poskytne kvalitní podklady.

13

O architektonické soutěži „Konverze budovy
bývalých jatek pro účely galerie PLATO“
Milena Vitoulová

V Ostravě se kultuře daří. Pozoruhodná je hudební a divadelní scéna, jejíž představení jsou celostátně oceňována, i festivaly, které si vydobyly své jméno a mezinárodní pozornost. Působí zde řada osobností – spisovatelů, básníků, výtvarníků, hudebníků, jejichž tvorba je oceňována, a v neposlední řadě zde působí různé
iniciativy a aktivní kulturní veřejnost.
Všichni, kteří si přišli v červnu 2017 prohlédnout výstavu návrhů architektonické soutěže ve vyprázdněné budově Bauhausu, a nejen oni, by jistě uvítali, kdyby se Ostrava zaskvěla také řadou veřejných nebo
kulturních staveb, vyznačujících se špičkovou architektonickou kvalitou. Bohužel, v posledních desetiletích máme takových mimořádných staveb minimum. Přitom je na co navázat: zejména v meziválečné době
zde vznikaly ve spolupráci s vedením města kvalitní stavby, které dodnes rozhodujícím způsobem vytvářejí
a ovlivňují společný veřejný prostor.
Jednou z takových staveb by se nyní mohla stát budova bývalých městských jatek na Janáčkově ulici
v centru Ostravy. Na její rekonstrukci, po níž bude v budově sídlit městská galerie Plato, byla vypsána mezinárodní architektonická soutěž, již vyhrálo studio Petr Hájek architekti.

O přípravě a průběh soutěže
Když jsme se s Ilonou Rozehnalovou loni na podzim dozvěděly, že budova jatek byla odkoupena zpět do majetku města, uvítaly jsme to s velkým nadšením a při následujícím jednání s primátorem Tomášem Macurou
a s náměstkem pro výstavbu Lukášem Semerákem byla nastolena otázka, jak dále postupovat, aby byl autor
projektu na přestavbu jatek určen transparentně a s nejvyšší možnou pravděpodobností, že se svého úkolu
zhostí erudovaně a profesionálně.
V té době – v říjnu 2016 – právě vstoupila v platnost novela vyhlášky pro zadávání veřejných zakázek, určující mj. postup pro zadání zakázky na projekt formou architektonické soutěže o návrh. Navazuje
na tradici, která je v kultivované společnosti samozřejmostí: o významné architektonické zakázky se soutěží právě tímto způsobem. Po následujících jednáních, za účasti ředitele galerie Plato Marka Pokorného,
jsme se dohodli, že bude ustanovena skupina pro přípravu soutěže a že požádáme architekta Ludvíka Gryma
o spolupráci ve funkci organizátora a sekretáře soutěže. Všichni jsme si byli od počátku vědomi, že zadání
soutěže, znění soutěžních podmínek a obsah soutěžních podkladů musí být co nejlepší, protože tak připravíme půdu pro kvalitní výsledky soutěže.
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V listopadu r. 2016 byly v pracovní skupině potvrzeny zásadní kroky a úkoly:
– investorský záměr sestaví ředitel galerie Plato Marek Pokorný
– stavebně historický průzkum budovy provedou Martin Strakoš a Romana Rosová
– Národní památkový ústav určí podmínky pro dodržení památkových hodnot
– město zajistí zaměření stavby
– Ludvík Grym připraví – ve spolupráci s Českou komorou architektů – soutěžní podmínky soutěže tak,
aby byly v souladu s vyhláškou pro zadávání veřejných zakázek § 65: projekt bude zadán po uskutečnění
a vyhodnocení soutěže navazujícím jednáním bez uveřejnění; podle § 143 půjde o soutěž o návrh, podle
§ 146 se bude jednat o tzv. užší soutěž.
Účastníci soutěže budou jednak vyzváni, jednak se mohou přihlásit a předložit svá porfolia, na jejichž
základě budou do soutěže přizváni. Hodnocení poroty se sedmi členy – třemi tzv. závislými a čtyřmi tzv.
nezávislými porotci a jejich náhradníky – proběhne ve dvou fázích, přičemž lze od druhé fáze – v případě, že
již první fáze přinese rozhodující výsledky – odstoupit.
V prosinci byly soutěžní podmínky schváleny radou města a jejich regulérnost potvrzena Českou komorou architektů. V lednu r. 2017 byli nominováni porotci, náhradníci poroty a experti (tito bez hlasovacího
práva) s možností odborně se vyjadřovat k řešeným problémům v průběhu hodnocení poroty.
Soutěž byla vyhlášena 3. února 2017. Soutěžilo celkem 8 účastníků. Soutěžní návrhy byly podány anonymně – porota sice znala jména účastníků, ale ta nesměla být na soutěžních panelech uvedena, takže návrhy byly hodnoceny pod čísly, pod kterými je přezkušovatel soutěže zaevidoval.
Hodnoticí zasedání poroty proběhlo 25. dubna ve složení: Závislí porotci: Tomáš Macura, Marek Pokorný a Lukáš Semerák, večer náhradník Zbyněk Pražák. Nezávislí porotci: Ivan Reimann, Pavol Paňák, Pavla
Melková a Zdeněk Fránek. Za svého předsedu porota zvolila Marka Pokorného. Po společných rozpravách
k soutěžním návrhům hlasoval jmenovitě každý řádný porotce. Hodnocení se zúčastnili i náhradníci poroty
– Václav Filandr a Milena Vitoulová – a experti – Cyril Vltavský, Martin Strakoš a Petr Žák. Důležité bylo,
že se v závěru hodnocení shodli závislí i nezávislí porotci v názoru na pořadí tří oceněných návrhů.
Po ukončení hodnocení byly otevřeny obálky se jmény autorů soutěžních návrhů:
1. místo – návrh č. 2 – Petr Hájek architekti
2. místo – návrh č. 5 – ZEROZERO
3. místo – návrh č. 8 – KWK Promes, architekt Robert Konieczny
V průběhu soutěže byl průběžně pořizován protokol soutěže, který sestavila porota ve spolupráci se sekretářem a přezkušovatelem. Protokol je vyvěšen na stránkách České komory architektů, a to včetně účastníků soutěže a hodnocení jednotlivých návrhů. Při vernisáži výstavy architektonických návrhů, 30. května,
v budově Bauhausu, byli soutěžící vyzváni, aby veřejnosti představili své návrhy, případně i ostatní své projekty a realizace. Bylo inspirující sledovat jejich zápal a zaujetí, se kterým hovořili o své práci.
Zpět k úvodnímu odstavci: o významu architektonických soutěží jsem přesvědčena. V době, kdy u nás
až na výjimky téměř vymizela kritika současné architektury, jsou architektonické soutěže, zejména soutěže
o návrh, příležitostí, jak regulérně porovnat kvalitu návrhů dříve, než je zadána zakázka na projekt. Není samozřejmě nutné, aby byly soutěže organizovány vždy, ale u významných staveb města je to nezbytné, zejména kvůli souladu s vyhláškou pro zadávání veřejných zakázek, a tím i ve veřejném zájmu a transparentnosti
postupu.
Kritika, že příprava a vyhodnocení soutěže trvá dlouho, není na místě: například soutěž na jatka byla
vyhlášena 3. února a vyhodnocena 26. dubna 2017. Připočteme-li k tomu schůze přípravné skupiny (od listopadu 2016 do vyhlášení soutěže), stojí vynaložený čas a energie určitě za to – vždyť se jedná o stopadesátimilionovou investici města, o realizaci dlouhodobě plánovaného záměru ustanovit v Ostravě tzv. kunsthalle,
o využití zanedbané památkově chráněné budovy a s tím oživení veřejného prostoru ve vztahu k centru města.
Nyní budou následovat další kroky, vyžadující soustředěné úsilí a zaujatost zástupců města a architektonického ateliéru. Vítěz soutěže architekt Petr Hájek má za sebou několik významných realizací staveb podobného charakteru, při kterých prokázal svou erudici i zkušenost. Nezbývá než si držet palce, abychom se
sešli v roce 2020 v krásné budově galerie Plato.
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Vývoj městské galerie v Ostravě po roce 1989
Hana Halfarová

Ostrava potřebuje vlastní galerii pro současné umění! Tato idea sahá již do raných 90. let, kdy o vznik městské galerie začala usilovat umělecká obec. Vytrvalá angažovanost kulturní veřejnosti měla během čtvrt století v příběhu galerie klíčovou roli. V 90. letech vzali vizi ostravské „kunsthalle“ za svou například výtvarník
Eduard Ovčáček, kurátor Jan Šmolka, generačně mladší výtvarník a performer Jiří Surůvka či grafik Zbyněk
Janáček. Právě z iniciativy umělecké obce vznikla v polovině 90. let na magistrátu pracovní skupina, která
připravovala koncepci galerie jako příspěvkové organizace města. Umělci, kurátoři, historikové se tak podíleli na vytvoření plánu galerijní činnosti. Skupina iniciovala architektonickou studii na rekonstrukci jednoho
z výstavních pavilonů Černé louky pro sídlo budoucí galerie. V roce 2001 však nastal nečekaný zvrat, když
ostravští zastupitelé připravený projekt zamítli a upřednostnili jiné investiční záměry. Po desetiletém úsilí
byla umělecká obec ochromena hlubokou deziluzí a idea městské galerie se ocitla na cestě plné politických
a ekonomických překážek.
Obrat k lepšímu začal v roce 2004, kdy do této trnité cesty vstoupil nezávislý klub Fiducia. Jeho zakladatelka Ilona Rozehnalová posílila aktivity kulturní veřejnosti a komunikaci s vedením města. Právě Fiducia vystavila poprvé symbolický objekt Základní kámen Kunsthalle, který v témže roce vytvořil umělec Michal Kalhous za finanční podpory J. Surůvky. Město za účasti odborné veřejnosti zpracovalo v roce 2008
koncepci rozvoje kultury, která zahrnovala požadavek na vznik galerie jako příspěvkové organizace města.
O rok později se tato idea dostala do strategického plánu rozvoje Ostravy. Situace se také měnila ruku v ruce
s kandidaturou Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015. V roce 2010 umělecká obec založila
občanské sdružení Kunsthalle Ostrava, které stmelilo umělce, teoretiky, pedagogy a další zástupce angažované veřejnosti s cílem prosadit chybějící galerii jako městskou instituci. Vedení města tak získalo oficiálního partnera pro dialog. Sdružení zpracovalo koncept galerie jako novostavby na Černé louce, který se
stal součástí přihlášky Ostravy do soutěže o evropský titul. Ačkoli ho Ostrava nezískala, úsilí Kunsthalle
Ostrava a efektivní jednání s městem pokračovala. Vyvrcholila v červnu 2012, kdy na žádost sdružení zastupitelé schválili záměr založit galerii jako příspěvkovou organizaci města, se sídlem v kompresorovně v Dolní
oblasti Vítkovic. Předcházely tomu diskuse o jiných možných lokalitách, včetně městských jatek, o jejichž
konverzi na „kunsthalle“ mluvila kulturní veřejnost už od počátku 21. století.
Ještě na konci roku 2012 ale nastal další zásadní obrat ve vývoji, když zastupitelé dali poprvé zelenou
zcela novému konceptu městské galerie provozované zájmovým sdružením Trojhalí Karolina. Tvořily ho
tři právnické subjekty – Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Dolní oblast Vítkovice. Galerie
měla jako tříletý grantový projekt působit ve vítkovické multifunkční aule Gong. Nečekaný vznik galerie bez
institucionálního ukotvení, který mohl skrývat privátní zájmy, vyvolal ostrou kritiku nejen od opozičních
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Vizualizace vítězného návrhu z architektonické soutěže na rekonstrukci jatek

politiků, ale především od kulturní veřejnosti zastoupené sdružením Kunsthalle Ostrava. Kritika expertů
dalece přesáhla hranice regionu. První výraznou reakcí bylo, že původně čtvrtý člen sdružení – Vítkovice
a.s. – z Trojhalí Karolina na jaře 2013 vystoupil. Odpůrci tohoto konceptu, v čele s kurátorem Martinem
Mikoláškem, J. Surůvkou a I. Rozehnalovou, nesouhlasili například s nájemným v Gongu ve výši tři miliony
korun, což považovali za přemrštěné. Odmítali též obsazení funkce ředitele bez výběrového řízení a dále
propojení se soukromými galeriemi. Kritizovali chybějící transparentnost i programovou nevyváženost.
Sdružení Kunsthalle Ostrava pořádalo na toto téma řadu veřejných besed a protestních happeningů. Tlak
kulturní obce na vedení města nakonec vyvrcholil výběrovým řízením na post uměleckého šéfa galerie, kterým se na podzim 2013 stal kurátor a bývalý ředitel Moravské galerie v Brně Marek Pokorný.
Galerie města Ostravy zahájila svou činnost v Gongu v listopadu 2013. Pod výstižnějším názvem PLATO – platforma (pro současné umění) Ostrava fungovala bezmála tři roky s dotací města v celkové výši
34,5 milionu Kč. M. Pokorný, který projekt zájmového sdružení Trojhalí Karolina umělecky a obsahově zaštítil, vytvořil z PLATO autonomní „buňku“. Během tří let se prokázalo, že Ostrava galerii tohoto typu potřebuje. PLATO připravilo celkem 35 výstav a téměř 170 doprovodných a 250 vzdělávacích programů pro
základní a střední školy, vydalo 15 publikací. Do konce roku 2016 navštívilo galerijní akce přes 71 000 lidí.
Svým působením přispělo PLATO k dalšímu zásadnímu obratu v příběhu ostravské „kunsthalle“ – vedení Ostravy vzalo za svou koncepci dalšího rozvoje projektu, předloženou uměleckým manažerem a navazující na předchozí snahy kulturní obce, a rozhodlo o zřízení galerie jako městské příspěvkové organizace
s názvem PLATO Ostrava, postavené mimo Dolní Vítkovice. Dlouholetá vize kulturní veřejnosti se naplnila
v polovině roku 2016. V rámci republiky to bylo poprvé po 22 letech, kdy vznikla samostatná instituce zřizovaná městem, krajem či státem, která má pečovat o současné umění. Pro budoucnost nové éry PLATO
Ostrava bylo naprosto zásadní i rozhodnutí města, že adekvátním sídlem galerie se v budoucnu stanou rekonstruovaná městská jatka v centru Ostravy. Do té doby budou pro potřeby galerie přizpůsobeny prostory bývalého hobbymarketu Bauhaus poblíž jatek. Galerie PLATO Ostrava ukončila činnost ve vítkovickém
Gongu v prosinci 2016 a přesunula se do provizorních, městem pronajatých prostor na rohu Českobratrské a Bráfovy ulici. Od března zde působí dočasně jako Kancelář pro umění, než se bude moci přestěhovat
do upraveného interiéru Bauhausu. Součástí „kanceláře“ je autentický výstavní prostor v původní prodejně
textilu, ale hlavně funkční zázemí. Cílem je především poskytovat informace o současném umění a rozvíjet
diskusi o jeho povaze, možnostech a přínosech.
Text byl součástí materiálů k výstavě vítězných návrhů arch. soutěže na jatka, kterou pořádalo SMO a PLATO.
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200 let od vynálezu jízdního kola a počátky ostravské cyklistiky
Petr Přendík

Rok 1817 se zapsal do dějin jako letopočet konstrukce prvního jízdního kola. Karl von Drais vynalezl
na území dnešního Německa tzv. draisinu, pojmenovanou podle svého stvořitele, která fungovala na principu dětského odrážedla. Kolo postrádalo pedály a bylo poháněno podobně jako dětské odrážedlo, tedy odrážením nohou od země. Stroj byl až na železné spojovací komponenty dřevěný, měl loukoťová kola s železnou
obručí, kožené sedlo a opěrnou tyč jako stojan. Tak vypadaly počátky jednoho z dnes nejrozšířenějších sportů. Rozmach prvních dřevěných jízdních kol zachvátil Německo, Itálii a později též Francii a Anglii. Kola se
postupně rozšiřovala a na svá zdokonalení teprve čekala.
Okolo roku 1860 byla kola opatřena klikami s pedály na hřídeli předního kola. Vznikly tak první kostitřasy, dřevěná kola, jež získala své pojmenování podle vskutku nepohodlné jízdy. Nemůžeme se tedy divit,
že éra kostitřasů skončila již okolo roku 1875. V poslední třetině 19. století se začala šířit tzv. vysoká kola.
První vysoké celokovové kolo s pryžovými obručemi představila firma Starley & Co. roku 1871. Přední kolo
se oproti zadnímu rapidně zvětšilo a tento vývoj došel až k situaci, kdy zadní kolečko dosáhlo výšky jen několika málo desítek centimetrů. Jen velikost předního kola, na němž byly stále napevno přivařeny kliky s pedály, umožnila zvýšení rychlosti stroje. Na druhou stranu bylo kolo docela nestabilní a postrádalo účinné brzdy.
Brzy se objevila kola s řetězovým převodem. Stalo se tak roku 1885 v Anglii a za konstrukcí stáli dva muži:
William Sutton a John Starl. Nyní se obě kola vrátila k původní stejné velikosti, čímž vznikl rover safety – čili
bezpečník. Skotský veterinář John Boyd Dunlop vynalezl roku 1888 první pneumatiky a jízda na bicyklu se
stala pohodlnou. Anglický inženýr Frak Bowden přidal účinné axiální brzdy, působící na ráfek z obou stran.
Sestrojena byla i volnoběžka s protišlapnou brzdou, tzv. torpedo. Po roce 1895 se rozšířilo na kolech svíčkové, plynové a záhy elektrické osvětlení, přibyly i blatníky.
Na počátku 20. století nízká kola definitivně vytlačila ta vysoká. Kolům se i nadále říkalo velocipéd – tedy
doslovně stroj rychlonohý. Nízká kola měla jen jediný převod, ale již od počátku 20. století vznikala první
kola s převodem. Konstrukční řešení byla tři. Buďto jste otáčeli celý ráfek, na jehož bocích byla různě velká
kolečka, nebo jste měli dva až tři převody uvnitř zadního náboje – no a pak zde byly lankové přesmykače, jak
je známe dnes. Posledním velkým mezníkem ve vývoji kola bylo zkonstruování horského kola na přelomu
70. a 80. let minulého století, ač některá horská kola se sporadicky objevují již ve 30. letech.
Československo již v meziválečném období patřilo ke státům s největším objemem vyrobených jízdních
kol. Eska, Zbrojovka Brno, Česká zbrojovka, Autfit Praha, Praga, FKZ Zuckmantel, Tripol – to jsou jen některé z mnoha značek továren na jízdní kola. Ve 2. polovině 20. století u nás vznikají velkopodniky – Favorit
Rokycany, Eska Cheb a Velamos Sobotín.

18

Počátky ostravské cyklistiky
Moravská Ostrava se ještě před závěrem 19. století
stala centrem rozvíjející se cyklistiky. Nejstarší cyklistický spolek vznikl ve městě roku 1887 – byl jím německý Radfahrer Club. Nebyl jediným německým velo
spolkem, uveďme zde i vítkovický Witkowitzer Radfahrer-Verein (1895) či přívozský Oderfurt Radfahrer-Verein (1895).
Česká cyklistika však nezůstávala pozadu: v roce
1895 vznikl v Moravské Ostravě Klub českých velocipedistů BLESK. V květnu 1899 se v Moravské Ostravě
konal již první velký sjezd českoslovanských cyklistů.
Kde jinde se mohli cyklisté nechat zvěčnit – no přeci
v Českém akciovém pivovaru!
Cyklistika na konci 19. století patřila ke sportům
určeným pro zámožnější vrstvy obyvatel. Přesto se bicykly stávaly poměrně rychle dostupnějšími i pro lépe
placené kvalifikované dělníky, jež využívali kola k cestě
Vítkovický cyklista s vysokým kolem, 1888
do zaměstnání. Počet cyklistů začal výrazně stoupat,
stejně jako počet klubů, v nichž se cyklisté sdružovali.
Od přelomu 19. a 20. století do vypuknutí 1. světové války přišel doslova boom zakládání českých velocipedistických spolků. Samozřejmě že takové spolky byly vlasteneckého smýšlení, podporovaly českou
kulturu a zcela opomíjely kulturu německou. V první zakládající vlně můžeme zmínit např. mariánskohorský Klub českých velocipedistů LHOTKA, od r. 1904 přejmenován na Klub českých velocipedistů RUCH
(1899), moravskoostravský Klub českých cyklistů Ostrava (1899), Klub českých velocipedistů pro Novou
Bělou a okolí (1905), Klub českých velocipedistů v Hrabové u Vítkovic (1906), Klub českých velocipedistů
ve Staré Bělé (1907), Klub českých velocipedistů MORAVAN v Hrabůvce (1909), Klub českých velocipedistů ve Velkých Kunčicích (1910) či Klub českých velocipedistů v Zábřehu nad Odrou (1910). Nutno dodat,
že téměř všichni členové jmenovaných spolků byli muži, ženy se objevují jen výjimečně.
Po první světové válce se sporty tzv. ,,první vlny“, do níž náleží cyklistika, přesunuly do privátní sféry.
Předválečné české spolky se z velké části obnovily na počátku 20. let 20. století. V organizované cyklistice
se pozornost upnula především k závodnímu soutěžení. Pěstování cyklistického sportu se stalo dostupnější
i pro střední a nižší vrstvy s převahou českého etnika. Většina německých spolků, které se věnovaly cyklistice, zanikla. Češi doslova opanovali cyklistický sport. Na přelomu 20. a 30. let přišla druhá vlna zakládání
klubů. Byly jimi např. Klub českých cyklistů SLOVAN, Moravská Ostrava-Hulváky (1928), Klub českých
cyklistů pro Bartovice a okolí (1929, druhý konkurenční klub se v obci nepodařilo prosadit) nebo Český klub
velocipedistů OSTRAVAN v Moravské Ostravě (1931). Nešvarem Ostravy se v tomto období staly časté krádeže bicyklů, proti nimž se většina klubů pojišťovala.
Ve 2. polovině 20. let převzal hlavní iniciativu nad cyklistikou vítkovický Klub českých velocipedistů
VPŘED (1897), který začal pořádat jako první veřejné cyklistické závody. Čelní osobností spolku se stal
Augustin Sumík, jenž stál na počátku 30. let též u zrodu Moravskoslezské župy cyklistické České ústřední
jednoty velocipedistů (1931), jež sdružovala a organizovala několik cyklistických spolků Ostravska a Frýdeckomístecka. Župa zajišťovala výběr poplatků, přihlašování členů, pojištění kol, vyřizování dokladů potřebných pro výjezd do ciziny. Augustin Sumík se zasloužil o vítkovický klub Vpřed takovou měrou, že jej
zasadil mezi nejznámější sportovní spolky Československa. Činnost spolku – oproti okolním ostravským
cykloklubům – výrazněji nezabrzdila ani hospodářská krize a okupace Československa. Dokonce i v období 2. světové války byl klub aktivní. Sumík byl za svou činnost odveden do koncentračního tábora. Přežil.
Ostravskou cyklistiku vedl ještě několik desítek let po válce.
Cyklistické kluby zanikaly ponejvíce v důsledku hospodářské krize. V průběhu 30. let zanikla celá řada
spolků, jmenujme pro ukázku jen KČV v Zábřehu nad Odrou (1931), hulvácký SLOVAN (1932) nebo
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Pohlednice s motivy nejstaršího klubu v Moravské Ostravě, přelom 19. a 20. století

hrabůvecký MORAVAN (1937). Spolková cyklistika výrazně utrpěla po roce 1948. Roku 1951 byl v Československu vydán zákon č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích a shromážděních, účinný od 1. října
1951. Tímto zákonem byl nahrazen zákon č. 134/1867 ř. z., o spolčovacím právu, i stejně starý zákon o shromažďovacím právu. Ve svém důsledku znamenal pro mnohé spolky konec činnosti, případně pokračování
v jiné formě – v jednotných odborových organizacích. Mezi ty největší patřil TJ Baník, TJ VŽKG a TJ NHKG.
Jak ukončit tento krátký nástin vývoje cyklistiky? Snad heslem z dobového katalogu výrobce jízdních kol:
KDO MÁ KOLO – MÁ KŘÍDLA

Jak se slavilo 100. výročí založení
Severní dráhy Ferdinandovy v Moravské Ostravě
Martin Juřica
Na rok 2017 připadá kromě jiných výročí také jubileum 170 let od zahájení provozu Severní dráhy císaře
Ferdinanda v úseku Lipník nad Bečvou – Bohumín, na níž je umístěna dnešní stanice Ostrava-hlavní nádraží. V období rakousko-uherské monarchie a Československé republiky se příjezd prvního vlaku do Přívozu
neslavil. Vraťme se proto do roku 1936, kdy probíhaly v Moravské Ostravě oslavy 100. výročí založení společnosti a zahájení stavby celé trati. Nejprve si však ve stručnosti připomeňme historii výstavby této významné
dopravní spojnice a také podniku, který se po zestátnění tratí roku 1906 zcela zaměřil na podnikání v báňském průmyslu.
První úvahy o železničním spojení Vídně se solným dolem v Bochni v Haliči se objevily již roku 1829
v návrzích profesora Polytechnického ústavu ve Vídni Franze Xavera Riepla. Je zajímavé, že v původních
projektech se s přepravou uhlí vůbec nepočítalo. Oprávnění ke stavbě dráhy udělil císař Ferdinand V. však
až v roce 1836 nejprve Salomonu Rothschildovi, který je obratem přenesl na akciovou společnost Severní
dráha císaře Ferdinanda, v níž měl Rothschild majoritní podíl.
Samotná výstavba byla zahájena ještě roku 1836 a první úsek mezi Floridsdorfem a Wagramem (dnešní
Deutsch Wagram) byl uveden do provozu o dva roky později. Práce pokračovaly velmi rychle, a to na celém
úseku trati z Vídně do Brna. První cestující mohli využít tohoto spojení již v roce 1839 a za dva roky přivítali
„ocelového oře“ také v Přerově. Zároveň pokračovalo budování odbočných tras Břeclav – Uherské Hradiště
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Nádraží v Přívoze na Severní dráze císaře Ferdinanda z 90. let 19. století, které nahradilo původní budovu z roku 1847

a Přerov – Olomouc. Na hlavním směru se v srpnu 1842 stavba zastavila u Lipníka. Společnosti došly finanční prostředky. Obrat nastal po intervencích Salomona Rothschilda u vlády a díky injekcím z vlastního
kapitálu. V květnu 1844 se úsek z Lipníka začal opět stavět.
Nepředpokládaly se vážnější obtíže, kromě evropského rozvodí u Hranic na Moravě. Původní projekt
počítal s překonáním této překážky 600 m dlouhým tunelem, ale společnost Severní dráhy se rozhodla
pro variantu investičně levnějšího zářezu, která se následně neukázala jako zcela prozíravá. Stavba téměř
tři kilometry dlouhého a až 17 metrů hlubokého zářezu se v deštivém počasí protáhla na dva roky. Vzhledem k jílovité zemině stále hrozily sesuvy půdy. Tyto nepříznivé okolnosti se projevily také krátce po zahájení provozu. 27. března 1848 došlo u Polomi k náhlému zborcení svahu, do kterého narazila lokomotiva
osobního vlaku. Při nehodě zahynul strojvedoucí a topič utrpěl vážná zranění. Obdobné problémy jako
u Polomi hrozily u obce Slavíč, po předchozích zkušenostech zde však tunel zřízen byl. Železničnímu provozu sloužil do roku 1895, kdy byla uvedena do provozu druhá kolej úseku, obcházející tunel po vysokém
náspu. Na úseku z Lipníka do Bohumína se nachází několik mostů, z nichž největší obdiv budí 343 metrů
dlouhý a 10 metrů vysoký viadukt s 41 půlkruhovými oblouky mezi Lipníkem a Hranicemi a kamenná stavba téhož druhu v Hranicích s 30 oblouky. Trasa údolím Odry přes Suchdol, Studénku, Svinov do Přívozu
a Bohumína už nekladla před stavbaře mimořádné nároky. Problémy však vznikaly při stanovení polohy
a velikosti stanic s nezbytným provozním zařízením. Nádraží pro Moravskou Ostravu bylo umístěno po několika změnách projektu na katastru poddanské vsi Přívoz. V úseku Lipník nad Bečvou – Bohumín byl oficiálně zahájen provoz slunečného sobotního dne 1. května 1847. Vlak krátce zastavil také na nádražích, která
tehdy nesla názvy Schönbrunn (Svinov) a Ostrau (dnes Ostrava-hlavní nádraží).
Na Severní dráhu se v přívozském nádraží napojovala Ostravsko-frýdlantská dráha, spojující Moravskou Ostravu s Místkem, železárnami v Lískovci, Bašce a Frýdlantu, zprovozněná v roce 1871.
Když železnice dosáhla na Ostravsko, rozhodlo vedení Severní dráhy zahájit těžbu uhlí, a ekonomicky tak využít dopravního spojení k dodávkám vlastních surovin pro hutě, elektrárny a další průmyslové

21

podniky v monarchii. V roce 1855 odkoupila doly bratří Kleinů v Přívoze a Hrušově a v následujících letech
doly dalších společností v Moravské a Polské (dnes Slezské) Ostravě a Michálkovicích. Sama pak založila
několik nových jam a dolů v Polské Ostravě. V době 2. světové války byly do správy společnosti zařazeny
také šachty v Petřvaldě, Porubě (dnes Orlová-Poruba) a Heřmanicích. Součástí společnosti byly rovněž dvě
koksovny, elektrárna a síť báňských vleček.
K zestátnění dráhy došlo v roce 1906. Rakouské železnice získaly hlavní trať i s odbočkami a vlečkami,
kompletní vozový park a další příslušenství. V majetku Severní dráhy zůstaly doly na Ostravsku a báňská
dráha. Provoz na ní však začaly zajišťovat státní dráhy na účet vlastníka. Ze Severní dráhy Ferdinandovy se
tak stala čistě těžařská společnost.
Za zmínku stojí, že společnost v Moravské Ostravě vybudovala mj. dvě mimořádné stavby, a to administrativní budovu dolů Severní dráhy Ferdinandovy v rondokubistickém slohu na rohu Husovy a Veleslavínovy
ulice, kterou navrhli Arthur Rozhon a Pavel Janák, a generální ředitelství kamenouhelných dolů SDF, později OKD na Prokešově náměstí, podle projektu architekta Karla Kotase.
Vraťme se však k průběhu oslav 100 let trvání společnosti, konaných v Moravské Ostravě 12. prosince
1936. Hlavním bodem byla dopolední slavnostní schůze správní rady Severní dráhy, která se konala v zasedací síni Nové radnice, vyzdobené jak v národních, tak v černo-zelených barvách společnosti. V radničních
prostorách byly dle dobového tisku rozvěšeny gobelíny a položeny perské koberce zapůjčené z obchodního
domu Textilia v celkové hodnotě závratných 350 000 Kč. Zasedání se zúčastnili zástupci vlády, armády, samospráv, představitelé průmyslu, bankovnictví, obchodu a také delegovaní zaměstnanci společnosti. Mezi
nejvýznamnější hosty patřili moravskoslezský zemský prezident Jan Černý, gen. Josef Janáček z ministerstva obrany, rektor Vysoké školy báňské v Příbrami prof. Bohuslav Stočes, za bankovní dům Rothschildů
Luis Rothschild z Vídně, starosta Moravské Ostravy Josef Chalupník, důlní podnikatelé Rudolf Gutmann
a dr. Wilczek.
Po státní hymně přednesl úvodní slovo předseda správní rady a ministr JUDr. Vilém Pospíšil. Zhodnotil
v něm historii a význam společnosti, přečetl dopis z kanceláře bývalého prezidenta republiky prof. T. G. Masaryka a další pozdravné telegramy. Projevy poté přednesli mj. generální ředitel Severní dráhy Ferdinandovy
Ing. Ladislav Jerie, dále zemský prezident Jan Černý, který podtrhl důležitost dráhy a důlního podnikání
pro rozvoj země Moravskoslezské, Ing. Hanisch z ministerstva dopravy ocenil železnici vybudovanou společností, jež je „ozdobou sítě Československých státních drah“ a ředitel státních hutních a báňských závodů
na Slovensku a Podkarpatské Rusi Ing. Štaff vyzvedl okolnost, že Severní dráha byla vždy „v čele technického
pokroku nejen u nás, ale na celém kontinentě“. Za město Moravskou Ostravu promluvil jeho starosta Josef
Chalupník, který zvláště poděkoval za dar 1 mil. korun na zřízení chudobince.
Ze schůze byly zaslány pozdravné dopisy T. G. Masarykovi, prezidentovi dr. Edvardu Benešovi, předsedovi vlády dr. Milanu Hodžovi aj. Celý průběh zasedání byl přenášen rozhlasem na jednotlivé závody společnosti, kde jej vyslechli zaměstnanci, kteří měli tento den volno. Po skončení schůze byl připraven společný
oběd v restauraci hotelu Palace. Důlní provozy Severní dráhy
byly večer slavnostně nasvíceny, což vzbudilo pozornost občanů
Moravské Ostravy a dalších obcí a měst, kde se doly společnosti
nacházely.
Správní rada u příležitosti jubilea předala také finanční
dary různým institucím, zaměstnancům společnosti a zvláštní odměny k „uctění tradice hornické práce“, které byly určeny
rodům, jejichž členové pracovali u společnosti nejméně 67 let.
Jak již bylo zmíněno, finanční příspěvek převzalo město Moravská Ostrava na zřízení chudobince a Severní dráha se také
zavázala hradit náklady pěti osob tam umístěných po dobu
deseti let až do výše 12 500 Kč ročně. Městská nemocnice přijala dar 250 000 Kč na nákup radia určeného k léčbě rakoviny.
100 000 Kč obdržel Československý červený kříž, polovina
obnosu byla určena na zřízení školy pro ošetřovatelky a druhá část na samotné aktivity této organizace. 120 000 Kč získal
na sbírkovou činnost Dům umění.
Generální ředitel Severní dráhy Ferdinandovy
Ing. Ladislav Jerie v roce 1936

22

Dělníkům společnosti byly vyplaceny jednorázové finanční příspěvky od 100 do 450 Kč dle délky zaměstnání, rodinných poměrů atd., zatímco pro úředníky byl zřízen penzijní fond s prvotním vkladem 3 mil.
Kč. Dále byl ustaven jubilejní stavební fond ve výši 500 000 Kč, jehož účelem bylo poskytování výhodných
stavebních půjček zaměstnancům firmy.
Zvlášť bylo pamatováno na členy hornických rodů, jejichž příslušníci byli v přímé posloupnosti zaměstnáni u Severní dráhy nejméně od roku 1869. Peněžní dary tak obdrželi např. členové rodin Vanků a Uhrů.
Obě rodiny pracovaly na šachtách Severní dráhy od roku 1843, tedy v době, kdy tyto závody ještě společnosti
nepatřily. Správní rada se rovněž usnesla přijmout do zaměstnání všechny nezaměstnané 16 až 25leté syny
z hornických rodů, jejichž členové pracovali v podnicích Severní dráhy nejméně 50 let. Zaměstnáni měli
získat také synové těch, kteří zemřeli v dolech, nebo utrpěli těžký úraz a museli práci opustit. Zvláštní finanční dary obdrželi horničtí invalidé, kterým se stal úraz před rokem 1915, kdy ještě nebylo zavedeno úrazové
pojištění.
Za zmínku rovněž stojí, že k uvedenému jubileu sepsal historik a první moravskoostravský archivář
Alois Adamus publikaci Pohled do dějin Severní dráhy Ferdinandovy po stoleté činnosti 1836–1936. Ta seznamovala jak s historií stavby železnice z Vídně do Krakova, tak s důlními, koksárenskými a dalšími podniky
společnosti, péčí o zaměstnance a bytovou a školskou politikou podniku.
Další kulatá výročí vzniku Severní dráhy Ferdinandovy se již v Ostravě neslavila. Firma byla v roce 1945
znárodněna a později se oslavy zaměřily na připomínku příjezdu prvního vlaku na nádraží v Přívoze, vztahující se k roku 1847.

Umělecká výzdoba nádraží Ostrava-Vítkovice
Jakub Ivánek
Ve 2. polovině 20. století bývalo zvykem, že každá větší stavba financovaná z peněz státu byla dotvořena
uměleckými díly. Tyto artefakty byly vybírány vždy s ohledem na architekturu (sám architekt často charakter
umělecké výzdoby ovlivňoval) a stávaly se její samozřejmou součástí. Ani vítkovickému nádraží, projektovanému architektem Josefem Dandou, se tak pochopitelně umění nevyhnulo.
Z archivních pramenů (dochovaných bohužel neúplně) vysvítá, že se o výtvarném dotvoření výpravní haly nádraží Ostrava-Vítkovice jednalo již v roce 1965. Zamýšlená „barevná skleněná římsa natavená
na drátěné osnově“ autora Benjamina Hejlka (1924–1993) o rozměru 90 m2 však nakonec nebyla realizována. Počátkem roku 1967 se totiž hovoří o jiném charakteru výzdoby. Hejlek byl pověřen návrhem
na okno s barevným dekorativním sklem mezi vchodem a východem z haly. Autorem hlavního výtvarného

Celkový pohled na nádraží s kovovým pylonem stojícím u tramvajové zastávky
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Vladimír Kopecký, sloup s hodinami ve výpravní hale železničního nádraží Ostrava-Vítkovice

prvku daného prostoru – dekorativního pásu na zábradlí ochozu z drátoskla – se měl stát František Burant
(1924–2001). Později se však na jeho vzniku podíleli oba uvedení sklářští výtvarníci. V kompozici haly se
pak ústředním prvkem staly sloupové hodiny, jejichž skleněný obklad navrhl proslulý sklářský výtvarník
Vladimír Kopecký (* 1931). V exteriéru výpravní budovy (v trávníku vedle tramvajové zastávky) se ještě
uplatnila vertikála vysokého kovového poutače, k jehož vzniku ale nemáme zatím žádné informace. Stejně
jsme na tom s kovovým pylonem uvnitř nádražní haly. Oba tyto objekty byly jednoduššími designovými prvky, jejichž vznik můžeme spojit s činností Vítkovických železáren a Nové Huti (loga podniků byla na poutačích umístěna).
Při srovnání vítkovického nádraží s dalšími významnými nádražními budovami vzniklými v téže době
na Ostravsku se ukazuje jeho svébytnost. Např. na ostravském Hlavním nádraží se uplatnily rozměrné vitrážové pásy s výjevy z historie Ostravy, jejichž návrh vytvořil brněnský malíř Oldřich Vašica, a atrium před
výpravní halou vhodně doplnila kruhová kašna s plastikou brněnské sochařky Sylvy Lacinové. V Havířově upíná hlavní pozornost návštěvníka výpravní haly krom kubizujícího stropu monumentální mozaika
dle návrhu Vladimíra Kopeckého vyrobená ze štípaných smaltů (nejnákladnější mozaikové techniky) a její
expresivní pojetí doplnila před výpravní halou rozměrná betonová plastika Směrník sochaře Václava Uruby.
Zato pro Vítkovice navrhl Kopecký jednoduchý, z uniformních panelů složený obklad sloupových hodin,
u nichž fungovala malá fontánka. Rozměrné vitráže či barevné mozaiky zde taktéž nenajdeme, ovšem má to
svůj důvod. Tím je právě to, jak umělecká výzdoba uměla souznít s danou architekturou. Jednoduché průčelí
budovy Hlavního nádraží v Ostravě volalo po osvěžení uměleckým dílem a jeho kruhové atrium po výrazném
vodním prvku. Střízlivý exteriér výpravní haly v Havířově si zase mohl dovolit vydatnější umělecké osvěžení
a k expresivitě vybízel již prolamovaný „bruselský“ strop haly. Zato nádražní budova ve Vítkovicích byla
už sama o sobě pojednána poměrně výrazně a její průčelí je značně členité – prosklená klikatice na čelní
fasádě zcela ovládá pohled pozorovatele této architektury. Výpravní hala je navíc hlubší, a tím i stinnější než
havířovská. Umělecká díla byla proto volena tak, aby architekturu nenarušovala, naopak ji decentně dotvořila. Dala celému prostoru výsledný „šmrnc“.
Proto se v interiéru haly uplatnilo bezbarvé sklo – ať už jde o ony Kopeckého hodiny či dlouhý dekorativní pás Buranta s Hejlkem, který obíhá celý ochoz patra a je zdoben jednoduchými vypalovanými tvary
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Původní barevný reliéf z nataveného skla mezi vchodem a východem z výpravní haly od Benjamina Hejlka (vlevo) a detail dekorativního
pásu ochozu od Františka Buranta a Benjamina Hejlka (vpravo)

s motivy pohybu a železniční dopravy. Jedinou barevnou realizací byla na nádraží ona skleněná stěna mezi
vchodem a východem, kterou Hejlek pojal jako plastický skleněný reliéf z barevného skla nataveného na průzračnou výplň pozadí. Ta však již brzy po dokončení umělecké výzdoby v roce 1967 došla úrazu a roku 1969
byla namísto opravy autorem nahrazena rovněž bezbarvými, plasticky pojednanými výplněmi z drátoskla.
Dnešní stav těchto uměleckých prvků v podstatě odpovídá stavu celé nádražní budovy. Reliéfně pojednané sklo u vstupu bylo postupně vybíjeno, až zbyla do současnosti jen poslední výplň. Další dvě skleněné realizace v interiéru se sice dochovaly, ovšem v porušeném stavu. Na hodinách je jeden panel rozbitý,
na mnoha místech praskly i výplně dekorativního pásu zábradlí, nehledě na to, že jsou po letech neúdržby
značně ušpiněné. Zcela v minulosti zmizely také oba kovové pylony nejistého původu. Zatímco ten vnitřní
jednotu prostoru spíš rozbíjel, a není ho tudíž velká škoda, poutač v exteriéru představoval silně vertikální
prvek areálu, který dnes kompozici nádraží trochu schází.
Diskutovaná umělecká díla naleznete v databázi Ostravské sochy (www.ostravskesochy.cz).

Poslední dvě nebarevné skleněné výplně mezi vchodem a východem z výpravní haly, které Benjamin Hejlek vytvořil namísto původní, zničené realizace v roce 1969
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POHLEDNICE ODESLANÁ 3. 6. 1935 Z OSTRAVY
Jiří Nekvasil

Před nějakým časem jsem dostal v e-mailu od svého dlouholetého kamaráda a spolupracovníka, scénografa
Daniela Dvořáka, naskenovanou starou pohlednici ostravského divadla, kterou našel v pozůstalosti svého
otce, známého kunsthistorika profesora Františka Dvořáka (1920–2015). Šlo o zajímavý pohled na divadlo
někdy ze 30. let minulého století, s horskou dráhou Tivoli za divadlem na straně levé a působivým panoramatem hald (mně připomínající vysoký horský hřeben) na straně pravé. Jako by divadlo leželo v horském
údolí.
Ještě zajímavější je druhá strana pohlednice. Pohlednice s razítkem 3. 6. 1935 je adresovaná panu Laurinovi na Vinohrady a píše se zde: „Kouknou, maj se dobře? / Jestli jo, tak / je vše v pořádku. / Henlein jich nechá
/ líbat. Mluvil / jsem s ním. Je to / fajn Křesťan. / Jejich synovec / Werich.“
A v e-mailu následovala od Daniela Dvořáka tato výzva: „Řekl bych, že text vyvolává přehršli otázek typu:
Co dělal Werich v Ostravě? Byl tam Henlein opravdu také? Sešli se? Byl snad Konrád na pohostinském vystoupení Osvobozeného divadla? Dokonce se i smál? Nebo snad chtěl Werich p. Laurina nějak pobavit? Nebo
pozlobit?“
Výzva nezůstala neoslyšena a do pátrání jsem zapojil jak ředitelku ostravského archivu a též okrašlovatelku Blaženu Przybylovou, tak naši novou vedoucí archivu Národního divadla moravskoslezského Terezu
Osmančíkovou. Daniel Dvořák sledoval pražskou stopu.

Jaké jsou výsledky společného pátrání?
Adresátem pohlednice je nepochybně Arne Laurin (původním jménem Arnošt Lustig /sic!/), šéfredaktor novin Prager Presse, které vydával Orbis (viz adresa na pohlednici). Byl to německy psaný pročesky
orientovaný levicový deník vydávaný od března 1921 do roku 1938 v Československu, založený Tomášem
Garriguem Masarykem s cílem integrovat německy mluvící menšinu, která tehdy tvořila 22,5 % obyvatelstva. Tím henleinovské téma ovšem nabývá na zajímavosti...
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Osvobozené divadlo v tom čase skutečně hostovalo v Ostravě – velmi rádi se tu vraceli, přijížděli pravidelně každé léto (květen nebo začátek června) od roku 1929 do roku 1937. V roce 1935 zde pobývali ve dnech
2.–4. 6. a odehráli tato představení: 2. 6. Panoptikum (odpolední představení), Kat a blázen (večerní představení), 3. 6. Vždy s úsměvem, 4. 6. Panoptikum.
A dále 2. června 1935 na hřišti SK Odra Přívoz na Oderce (jihovýchodně od městské zástavby Přívozu)
byl sehrán fotbalový zápas mezi starou gardou hráčů sportovního klubu, herci Národního divadla moravskoslezského a herci Osvobozeného divadla. Kopalo se ragbyovou šiškou, čestný výkop měla dvojice Voskovec+Werich spolu s ostravskou operní hvězdou Zdeňkou Poláčkovou. Před více než 400 diváky soudcoval
herec Jindřich Plachta podle zcela naruby obrácených pravidel. Zápas skončil za stavu 2:2. Tato přátelská
recese netradičně zpestřila zájezd pražského Osvobozeného divadla do Ostravy. Ze zápasu existují dokonce fotografie, které pořídil tajemník Osvobozeného divadla Jan Mikota. Ten zároveň ve svých vzpomínkách
píše: „Sezona 1934/1935 přinesla vznik reakčního Národního sjednocení (Kramář a Stříbrný), a proto i demonstrace proti satirické fantazii Kat a blázen, které pokračovaly i při revui Vždy s úsměvem a při Panoptiku.
Hráli jsme tehdy začátkem června v Ostravě, předtím ve Zlíně a kromě toho i v Olomouci. Protesty německého
vyslanectví a boje s tím související jistě není třeba na tomto místě znovu popisovat. Na půdě Ostravska měly
samozřejmě mnohem větší ohlas a také politické důsledky.“
Konrad Henlein byl v Ostravě v Německém domě na předvolební schůzi 29. dubna 1935 a Osvobozené divadlo hostovalo v Moravské Ostravě ve dnech 2.–4. června 1935. Dne 19. května 1935 (tedy v mezičase ostravské návštěvy Henleina a Osvobozeného divadla) proběhly v Československu 4. a zároveň
poslední parlamentní volby během první republiky, Konrád Henlein se stal jejich vítězem a získal celkem
44 mandátů. Následující týdny vyjednával o sestavení nové vlády. Zřejmě byl tedy velmi zaneprázdněn, navíc Tereza Osmančíková našla zprávu, že na den 2. 6. (Werich s Voskovcem byli v Ostravě právě ve dnech
2.–4. 6. 1935) svolal všechny poslance, senátory a členy zemského zastupitelstva do Chebu, aby mu zde
přísahali oddanou službu a složili slavnostní slib. Jen o pár dní později se v novinách píše, že Henlein byl
přistižen na hranicích do Německa, prý na tajné cestě za Hitlerem. Tuto informaci jeho přívrženci rezolutně
odmítali, Henlein se totiž od počínání Hitlera prozatím distancoval, a nakonec uvedli, že se odjel po náročných volbách léčit do švýcarských lázní. Ať už měl namířeno do Německa či do Švýcarska, jisté je, že byl
v těchto dnech prokazatelně mimo republiku. A v Ostravě na Osvobozeném divadle rozhodně ne.
A tak Werichův vzkaz na pohlednici vyznívá jako hořký žert, ironické popíchnutí, s předtuchou katastrof, jejichž hrůznost a tragické důsledky si snad v té době nešlo ani představit. Jen tři roky a tři měsíce existence zbývají první Československé republice. Není jí dopřáno dožít se ani dvacetin. Na podzim 1938 chystalo Osvobozené divadlo premiéru apolitické komedie Hlava proti Mihuli. Premiéra hry měla být 10. listopadu
1938, ale v předvečer premiéry byla Osvobozenému divadlu výnosem zemského úřadu odňata divadelní
koncese, což znamenalo jeho konec. Jedním z pravděpodobných důvodů odnětí koncese byl německý nátlak.
„Voskovec a Werich ve svých posledních hrách zvláště zdůrazňovali levé tendence... celým svým souborem
a směrem jsou orientováni až na hranice
komunismu a jejich náměty se většinou obíraly zesměšňováním politiky a úřadů, nezdá
se zdejšímu úřadu za vhodné, aby v nynější
době, kdy velký národ volá po sjednocení,
byla část občanstva, a zvláště mládež, vychovávána v tomto směru.“ Tak znělo zdůvodnění odebrání divadelní koncese.Děkuji
všem účastníkům pátracího týmu za spolupráci. Jejich cenná zjištění jsou zahrnuta
v této zprávě. Jeden krátký vzkaz na pohlednici, ironický, hořký žert, byl impulsem
k inspirativnímu putování do nedávné minulosti nejen Ostravy. A navíc tenhle pohled
na divadlo ve sbírce ostravského archivu
ještě neměli!
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Ostravské hradby
Romana Rosová
Jediný dochovaný úsek městské hradby u někdejší fary v blízkosti kostela sv. Václava (před rokem 1929)

Ostrava patřila mezi opevněná města, i když kamenné hradby nebyly vystavěny hned po založení města,
ale až v polovině 14. století. Předtím se zřejmě fortifikace omezila na příkop a dřevohlinité opevnění (valy
a palisády). První zmínka o městských hradbách pochází z roku 1371, kdy olomoucký biskup Jan ze Středy
(olomouckým biskupem 1364–1380) vydal listinu se svolením, aby ostravští měšťané používali roční daň
40 hřiven, odváděnou biskupovi, po dobu 5 let na opevnění města. Biskup také zmiňuje, že jeho předchůdce
Jan Očko z Vlašimi (olomouckým biskupem 1351–1364) svolil, aby si ostravští měšťané ponechali ročně
20 hřiven, k nim z vlastního majetku přidali dalších 20 hřiven a město opatřili zdmi a opevněním. Z těchto
zpráv vyplývá, že biskup Jan Očko povolil výstavbu hradeb, ale částka se ukázala jako nedostačující, proto
Jan ze Středy částku zvýšil, aby bylo možné postavit i věže a brány a další pevnostní prvky. Výstavba začala
zřejmě po roce 1362, kdy vydal Karel IV. Ostravě privilegium výročního trhu, což pozvedlo prestiž města,
kterému tak scházelo již jen kvalitní městské opevnění. V roce 1389 pustil biskup Mikuláš z Rýzmburka
městu právo odúmrti. Volné používání dědictví po měšťanech zemřelých bez dědiců mělo sloužit také
k lepšímu udržování městských hradeb. Biskup v listině píše, že město kvůli nepřátelskému útoku potřebuje
hlídané „hradby a opevnění“, aby se „spoluobčané lépe a pevněji podobně jako v jiných našich městech
ve věžích, zdech a parkánech, branách a příkopech a jiných opevněních k nutné obraně byli schopni ohradit
a chránit vlastní město postavením stráže a nezbytnosti obstarat.“
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Městské opevnění sestávalo z kamenné zdi asi 4 m vysoké a 1,5–2,5 m široké, z obou stran omítané,
opatřené střílnami. Nejsilnější byla zeď směrem k Polské (dnes Slezské) Ostravě, kde byla opatřena silnou
poprsní hradbou a baštami. Hradbu přerušovaly tři, resp. čtyři brány – Kostelní (někdy zvaná též Mostní,
Zámostní nebo Dolní), Hrabovská (zvaná též Vítkovická či Horní), Přívozská (také Opavská) a malá fortna
pro pěší. Nejstarší písemnou zmínku o branách máme z roku 1434, kdy kníže Bolko Opolský potvrdil
Hanušovi, mlynáři u Hrabovské brány v Ostravě, list na mlýn. Přívozská brána je poprvé uvedena v roce
1563 v listině, jejímž prostřednictvím biskup Marek Khuen potvrdil městu koupi zahrady.
Kostelní brána, největší, nejhonosnější a nejvíce opevněná, protože chránila vstup do města ze slezské
strany, stála za tzv. Velkým mostem, poblíž kostela sv. Václava, v dnešní ulici Kostelní. Od Kostelní brány
přecházela hradba dnešní ulici 28. října, dále směřovala přes dnešní Zeyerovu ulici a ulici Na Hradbách
k Přívozské bráně. Ta se nacházela při vyústění dnešní Přívozské ulice do Jiráskova náměstí. Odsud
hradba pokračovala ulicí Reální přes Purkyňovou a Puchmajerovou do Zámecké ulice, kde kdysi stával
biskupský hrad. Pak se hradba stáčela zpět do ulice 28. října. Zde stála výrazně méně opevněná Hrabovská
brána (v místě někdejšího Domu potravin). Pak hradba překračovala Pivovarskou ulici a směřovala dále
až k tzv. fortně, brance pro pěší v dnešní Střelniční ulici. Odsud směřovala hradba v krátkém, ale ostrém
oblouku ke kostelu sv. Václava, rozšiřovala se do půlkruhového rondelu a pokračovala ke Kostelní bráně.
Podél hradeb vedly uličky, které měly obráncům usnadnit pohyb (dnešní ulice Pivovarská, Zeyerova,
Na Hradbách, část Puchmajerovy a Zámecké). K opevnění patřil také příkop z vnější strany hradby,
do nějž se přiváděla voda z mlýnské strouhy.
Nedávno provedené archeologické průzkumy ukázaly, že výstavba opevnění neskončila kolem roku
1375, či po roce 1389, ale probíhala i v 15. století, snad v souvislosti s husitskými válkami. K této etapě
můžeme počítat např. stavbu podkovovité bašty v blízkosti kostela sv. Václava, která byla zbořena v roce 1929.
V 2. polovině 15. století nechal Dobeš z Boskovic hradby opravit a v roce 1525 potvrdil biskup Stanislav
Thurzo ostravským měšťanům výnosy z gruntů, rybníků a lesů, za což měli udržovat městské opevnění.
Zejména po třicetileté válce, kdy se změnily způsoby vedení boje a zdokonalily palné zbraně, začaly hradby
chátrat a počátkem 18. století již byly na mnoha místech tak pobořené, že město už v podstatě nebylo
uzavřeno. Zbytky hradeb obyvatelé v průběhu 2. poloviny 18. století postupně rozebírali, půlkruhovou baštu
poblíž kostela sv. Václava využila v roce 1750 farnost ke stavbě fary. Brány Kostelní a Hrabovská pak byly
odstraněny v letech 1823–1836, Přívozská brána snad dokonce již před rokem 1705.
Z někdejšího ostravského opevnění zůstaly do 21. století dochovány pouze zbytky. Ještě ve 20. letech
20. století existovala půlkruhová hradební bašta u kostela sv. Václava, do níž byla zčásti vestavěná farní
budova. Tato bašta zanikla v roce 1929 při demolici staré fary a stavbě kláštera redemptoristů. Do dnešních
dnů se tak dochovaly pouze dva nadzemní úseky východní linie hradební zdi z lomového kamene, široké
1,7 m a vysoké 3,2 m: první, asi 6 m dlouhý, se nachází za kostelem sv. Václava v sousedství budovy
Telepace, druhý, dlouhý asi 27 m, je v bývalé farní zahradě. Kromě těchto dvou částí hradební zdi je uvnitř
budovy Telepace dochováno v úrovni podlahy zdivo někdejší půlkruhové bašty, zbořené v roce 1929. Pouze
virtuálním pozůstatkem po městském opevnění jsou pak názvy ulic Na Hradbách a Zámecká.

Hypotetická podoba Moravské Ostravy s městským opevněním na poč. 18. století (A. F. Tkaczik, 1942)
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Škaredá středa
Petr Šimíček

Když jsem ve středu 15. března odpoledne na hlučínském náměstí objevil v mobilu smutnou zprávu od kamarádky ze Slezské univerzity, že zemřel profesor Borák, zabylo mi moc smutno. Odešel člověk, kterého
jsem si vážil a jehož oddanost historii jsem obdivoval. Vzápětí jsem si uvědomil, s jakou hořkou ironií osud
jeho životní cestu uzavřel. Byl to právě osudový den českých novodobých dějin, 15. březen 1939, ta „škaredá
středa“, jak o ní píše Ota Filip, onen pochmurný den, který spustil ve zbytku Čech a Moravy běsnění do té
doby nepředstavitelného rozsahu. Vzpomněl jsem si na symbolickou váhu tohoto dne stojícího na prahu
šesti let nacistické okupace, která se paradoxně stala jedním ze zásadních témat Míťova lidského a badatelského zájmu. Právě nelehké osudy lidí za protektorátu, odboj, každodenní systematické ponižování člověka
vedoucí k využití jeho otrocké práce, celý ten důmyslně propracovaný systém nelidského mučení a vraždění
jako historik popisoval, pátral po kořenech nenávisti, odhaloval ve svých odborných studiích a knihách její
konkrétní podoby. V rámci svého usilovného, obdivuhodně systematického pátrání v archivech a sbírání
svědectví pamětníků rozšiřoval postupně pole svého zájmu, mapoval osudy Židů za války, zkoumal podoby
poválečné odplaty, události divokého odsunu i činnost poválečných soudů. V porevolučních svobodných časech se pak naplno věnoval výzkumu stalinských represí v Sovětském svazu, pátral po tom, jakým způsobem
zasáhly do životů československých občanů. Katyň jako symbol komunistické krutosti se pak stala přímo
jeho „životním tématem“. Obdivuhodné pátračské výpravy profesora Boráka do Ruska, na Ukrajinu, důsledné hledání pramenů i svědků minulosti přinesly české historické vědě cenné, do té doby často netušené
objevy. Vzpomínám na občasná posezení na jeho oblíbeném Spolku, při kterých jsme s kamarádem Jirkou
se zatajeným dechem naslouchali vyprávěním o dolování pramenů v ruských archivech, kdysi otevřených,
později přivřených a nyní snad už úplně zavřených, o důmyslných metodách získávání kopií písemností
v prostředí, které tomu nepřeje a pravdu se snaží držet v nedobytných trezorech. A vždy jsme si ve skrytu
duše přáli, aby mu štěstí přálo a on mohl probádávat nezmapované terény co nejdéle.
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Pana profesora zajímaly důsledky obou totalitních systémů, které zcela zásadním způsobem ovlivnily
naše dějiny v minulém století, nacismu i komunismu, v jejich zvláštní blízkosti a vzájemné provázanosti.
Jako odborný historik však nejen popisoval, hledal souvislosti a psal knihy, ale vracel obětem totalitní zvůle jména, pátral po jejich hrobech, hledal a nacházel místa utrpení našich předků. Za to mu jsou upřímně
vděčny mnohé české rodiny, kterým odvlekli příbuzné neznámo kam a které celá desetiletí neměly po svých
blízkých jedinou stopu. Stejně tak vzácný byl jeho přístup k popularizaci historie. Neuzavíral se ve skleníku
akademické vědy, nepsal výlučně pro úzkou skupinku zasvěcených, ale snažil se výsledky svého bádání nejrůznějšími způsoby šířit také mezi veřejností a mladými lidmi. Spletité události novodobých dějin předkládal
zájemcům a fanouškům historie v působivé a srozumitelné podobě filmových dokumentů. Jistě jej potěšila
netradiční oslava jeho sedmdesátky v podobě konference o dějinách a médiích v Opavě na sklonku loňského
roku. Nás naopak neobyčejně posilovala jeho upřímná radost z podoby i směřování portálu Moderní dějiny
a ochota s námi spolupracovat na díle určeném především učitelům či studentům. Dostal-li pozvání na konferenci středoškoláků, bez váhání nabídku přijal a přijel přednášet. Mohl-li svou radou jakkoli pomoci mladým badatelům, kteří dále rozvíjeli jejich společné téma, udělal to.
Za to vše i mnohé jiné zde nevyřčené bych chtěl za sebe a další kamarády nejen z řad učitelů dějepravy
Míťovi ještě jednou poděkovat, protože ten první dík jsem vyslovil odpoledne o té škaredé středě nad černým
pivem v hlučínském pivovaru, v první hospodě, která byla po ruce.

Prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc. (31. ledna 1945 — 15. března 2017)
Vystudoval fakultu sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy v Praze, léta působil jako historik
ve Slezském muzeu v Opavě ve Slezském ústavu Československé akademie věd v Opavě. Zaměřoval se
především na české dějiny 20. století, především na období nacistické okupace a odboj v Československu
za druhé světové války, holokaust, posléze také na mimosoudní násilnosti po roce 1945 i retribuční soudnictví, v posledním čtvrtstoletí především na doposud málo zpracované téma perzekuce československých
občanů v Sovětském svazu. Ve svých dílech rovněž
výrazně odkrýval kapitoly z dějin Slezska, složitou
problematiku česko-slovenských a česko-polských
vztahů v minulosti, stejně jako neznámé stránky z dějin Ostravy, kterými pravidelně obohacoval sborníky
Ostrava. Kromě náročné badatelské práce rovněž
přednášel na Ostravské univerzitě, Univerzitě Palackého v Olomouci, ale především na Filozoficko-přírodovědecké fakultě, později také na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. Roku 2009
byl jmenován profesorem. Byl členem redakčních
rad několika časopisů a mezinárodních odborných
komisí, významnou práci odvedl v Centru pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí
II. světové války. Jako autor námětů byl spolutvůrcem
mnoha jedinečných televizních dokumentů s tematikou moderních dějin. Za své dílo a pestré aktivity byl
mnohokráte oceněn u nás i v zahraničí, získal Cenu
města Ostravy, zlatý Důstojnický kříž Záslužného
řádu Polské republiky či čestnou medaili Ministerstva
zahraničních věcí ČR. Za zásluhy o rozvoj Slezské
univerzity v Opavě a za celoživotní vědeckou práci byl
posmrtně oceněn titulem doctor honoris causa, nejvyšším oceněním Slezské univerzity v Opavě.
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IVANE, JEŠTĚ JEDNOHO BUBAKA!
Pavel Hruška

Počátkem jara dorazila do Ostravy velmi smutná zpráva: ve věku 68 let zemřel bývalý horník, osobitý spisovatel, skvělý kamarád a spolehlivý parťák Ivan Landsmann. Člověk, jehož osud v mnohém připomínal četbu
dobrodružných příběhů, skromný chlap s talentem na různé věci, houževnatý a nepoddajný „věčný výtržník“
(takto s oblibou sebe sama tituloval). Jeho první román Pestré vrstvy, v němž autenticky syrovým jazykem
spontánně a přesvědčivě popsal své zážitky z havířiny v ostravském dole i anabázi pozdějšího emigranta, se
stal v roce svého vydání (1999) v prestižní anketě Lidových novin Knihou roku.
Ivanovy životní peripetie připomínaly právě ony „pestré vrstvy“ (tímto termínem se v hornickém slangu
označuje nestabilní a velmi rizikové nadloží uhelné sloje). Rodák z Nového Jičína, jenž dětství prožil v Havířově na Šumbarku, se po vojně upsal na šestnáct let práce na šachtě (jako mnozí jiní tam šel původně jen
na několik měsíců), v polovině 80. let pak vycestoval za bratrem do Toronta s úmyslem nevrátit se. V Kanadě
ale zůstat nemohl, a tak během návratu při mezipřistání v Amsterodamu požádal o politický azyl. Následovala několikaměsíční odyssea bez peněz a bez zázemí, s přespáváním po parcích a s marným klepáním
na zavřené dveře, aby se posléze v Holandsku seznámil s písničkářem a rovněž emigrantem Jaroslavem Hutkou. Ten Ivanovi v rámci autoterapie (neboť každý člověk bez domova v různé míře trpí samotou, úzkostmi
a stresy) doporučil psát si deník – a tak vlastně vznikl základ budoucí slavné Ivanovy první knihy.
Pestré vrstvy se dočkaly i velmi úspěšné divadelní adaptace (jejím autorem se stal Tomáš Vůjtek, režisérem pak Janusz Klimsza), za Ivanova života vyšly dvakrát a jejich náklad byl vždy rychle rozebrán. Šokovaly
svým drsně přímočarým, očistně ne-literárním stylem, originálním lexikem, suverenitou a silou jednotlivých
obrazů a scén i uhrančivou atmosférou celku. Ivan Landsmann, múzou políbený naturščik, posléze napsal
a vydal další autobiograficky laděné knihy (Fotr, Vězení na svobodě, Šestý smysl, Smetanová revoluce), v rukopise dosud zůstaly jeho povídky.
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Říká se, že dobří holubi se obvykle vracívají na svá domovská místa, a o některých starých havířích to asi
platí také. Alespoň Ivan býval toho příkladem. Po svém návratu z emigrace na přelomu tisíciletí sice bydlel
v Praze, ale Ostravu (v jeho pojetí širší oblast než jen pouhé město) považoval za svůj domov: odtud pocházel, tady mu bylo dobře. Stýskalo se mu po zdejší atmosféře a lidech a vždycky zřetelně pookřál, pokud sem
mohl na pár dní přijet. A téměř pokaždé pozměnil svou původní představu a plánovaný pobyt si tu výrazně
protáhl (jeho žena na to byla již zvyklá a připravená), řádově o týden až deset dní.
Pamatuji si na jeden hudebně-literární večer v klubu Les (konal se v rámci tamního pravidelného pořadu
Literární paseka), na němž měl Ivan Landsmann rovněž vystoupit: ten večer se do poslední chvíle zdál být
loterií, neboť pár dní předtím Ivan v Praze onemocněl, trpěl horečkami, slabostí, necítil se dobře a nezdálo se
vůbec jisté, že dorazí. Ale bohatýrsky dojel, vypil tři piva, nasadil si brýle (při předchozí návštěvě Ostravy si
je zapomněl vzít s sebou) a dal se do díla: četným posluchačům nezaměnitelným způsobem přednesl ukázku
z nového rukopisu Smetanová revoluce.
Kdo nikdy neslyšel číst Ivana Landsmanna, přišel o mnohé. Jako jeden z dvojice moderátorů onoho
zmiňovaného večera jsem měl možnost být jeho originálnímu čtení nablízku. Ivan nemohl stát, četl vsedě,
s poctivým zaujetím a soustředěně, byť občas lehce klopýtavě. Místy přeskočil slovo, a tak se zase vrátil zpět
a celou větu zopakoval, někdy jsem mu i napověděl, co že tam má doopravdy napsáno (přidržoval jsem mu
mikrofon u úst), tu a tam se dopředu zasmál nadcházející pointě či motivu svého vlastního textu – zápolil
s ním úspěšně a s neústupnou vytrvalostí, s jakou se asi havíř na čelbě pere s uhelnou stěnou. A jakkoli to
zní a vypadá bizarně, šlo jeho čtení úhrnem dobře a zdárně kupředu: připomínalo postaršího žigulíka, který
s námahou vyjíždí nějaký prudký kopec – a ten kopec nakonec vyjede…
Bylo to tenkrát sugestivní vystoupení. Ivan přečetl rozsáhlou pasáž, jež byla komickým rozhovorem
otce se synem, dialogem, který je setrvačností řeči uvězněn v jakémsi bludném a nekonečném kruhu – něco
na způsob toho, kdy pes marně pronásleduje vlastní ocas. Diváci se náramně bavili a odměnili autora dlouhým potleskem. Když skončil, viděl jsem, jak je zpocený a že to vše při jeho nemoci byla docela namáhavá
„šichta“, ale on jako starý předák odmítal podlehnout. Do Prahy se pak měl vrátit navečer následujícího dne,
ale když jsem asi za týden opět dorazil do Lesa, seděl tam Ivan spokojeně s kamarády u piva – radostně se
usmíval, po nemoci ani stopy…
Podobných úspěšných vystoupení nejen na domovské ostravské půdě absolvoval celou řadu (kromobyčejné přátelství jej pojilo s hercem a majitelem absinthového klubu Les Přemyslem Burešem). Vyznačoval
se vždy skromností a i jakousi plachou subtilností, kterou by člověk od horníka tak úplně neočekával. Měl
od roboty na šachtě trvale pokřivených několik prstů, ale když člověku na uvítanou stiskl ruku, bylo poznat,
že o něm dokonale platí klasické Bezručovo „svaly mi v železo ztuhly“. Projevoval se jako pozorný posluchač
i příležitostný skvělý vypravěč a evidentně nejlépe mu bývalo mezi přáteli u piva (půllitru pěnivého moku
říkal „bubak“ – údajně za tím pojmenováním stála dávná věta jeho kamaráda: „To pivo je dneska jakysi bubak…“).
Ani po svém návratu z Holandska zpět do vlasti (okomentoval ho slovy: „Nechtěl jsem tam umřít jak
Jan Amos Komenský…“) to vůbec neměl jednoduché, Česká republika se k němu zachovala (podobně jako
k mnohým jiným bývalým emigrantům) značně macešsky a odpudivě. Přes houštinu byrokratických nařízení a předpisů se mu nedařilo získat zpět české občanství (sám se ho přitom nikdy nevzdal!) a z něho plynoucí
nárok na důchod, takže i tady doma byl nucen žít skromně a úsporně. Unfair s ním jednal i nakladatel jeho
prvních knih, jenž zištně využil Ivanovy nezkušenosti s podpisem smluv na vydávání literárních děl. Nepřízni osudu a životním komplikacím však tento bývalý havíř a samorostlý spisovatel vzdoroval (jako ostatně
po celou dobu své existence) s obdivuhodnou vytrvalostí a nepoddajností, s tichou hrdostí si stál na svém,
a i proto měl mezi kamarády přirozený respekt a na jeho slovo se dalo spolehnout.
Tak nějak nevěřím a nedovedu si dost dobře představit, že by Ivanova poslední „šichta“ proběhla
17. března a že po ní „vyfáral“ kamsi hodně hodně hodně nahoru… Ne, myslím, že tomu bude jako v pohádkách: jestli… stále sedí v hospodě u piva. Asi v nějaké zdejší nálevně (když se odtud vracíval – se zpožděním –
zpět do Prahy, míval jsem pokaždé intenzivní pocit, že z Ostravy ve skutečnosti nikdy neodjel… – a teď už ani
neodjede). Jen co naleznu ten správný lokál (kam stejně na pivo půjdeme dříve či později všichni), objednám
mu hned další půllitr. Ivane, ještě jednoho bubaka!
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Smuteční řeč na pohřbu básníka Jaroslava Žily
Ivo Kaleta

Vážení rodiče, milá Jano, příbuzní, přátelé a hosté,
vítám vás na dnešním smutečním obřadu věnovaném Jaroslavu Žilovi. Dovolte mi na úvod připomenout několik
okamžiků z jeho života. Jarda se narodil 12. března roku 1961 v Ostravě Antonii a Jaroslavovi Žilovým. Zdá
se, že kromě lehkého uličnictví se v něm záhy projevil zájem o slovo a literaturu. Dosvědčují to alespoň jeho rané
pokusy o první básně, písňové texty, později i nárysy divadelních her a kabaretních skečů z dob vysokoškolských
studií na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 1984 učil na různých speciálních školách. Učil celý život, nejen děti, ale tak trochu i nás. Tuším, že někde kolem roku 1998 nám vtiskl do rukou čerstvou novinku, totiž florbalové hole, s kterými dýchavičně běháme po tělocvičnách dodnes a znovu a opakovaně
zkoušíme být tým a hrát fair play. Nebyla to jeho poslední skvělá přihrávka. V dobách kabaretu usmiřoval nás,
netalentované účinkující, se zkoprnělým publikem svým legendárním gulášem, který vozil v prádelních hrncích
a kterého i tak nebylo nikdy dost. A to nemluvím o jeho účinkování na pódiu, kde byl původcem neodolatelně
roztomilých situací, kdykoliv zapomněl, že má dělat smích.
Žil sice v Ostravě, ale krajinou jeho srdce byly Beskydy a domovem chalupa na Morávce. Když nás tam
v devadesátých letech brával, neuvědomovali jsme si, že vstupujeme do míst, která jsou průsečíkem osudů mnoha generací rodu Žilů, že právě v těchto místech se rodily příběhy a legendy obyvatel okolních usedlostí, kopců
a polan. Protože Jarda sice byl sportovcem, znalcem vína, pozorným cestovatelem, kuchařem, břitkým komentátorem, zručným řemeslníkem, divokým tanečníkem rumby i učitelem, ale především byl básníkem.
Svou první knihou Drápy kamenů, kterou publikoval v roce 1994, se hned napoprvé představil jako suverénní autor osobité poezie, která bez zdobností a patosu mířila několika hutnými slovy vždy k podstatnému.
V roce 2000 následovala sbírka Nejstarší žena vsi, poté, v roce 2003, vyšla kniha Tereza a jiné texty, již si Jarda
po právu cenil nejvíce, a svou básnickou cestu uzavřel v roce 2010 sbírkou V hrudi pták. Připomenout musíme
i legendární knihu Ostrava obležené město, ve které Jardovy texty doprovázely fotografie Viktora Koláře v dobrém i ve zlém až na dno radničních depozitářů. Před několika lety shrnul Jarda situaci kolem svého psaní s pro
něj typickou věcností: „V poezii jsem řekl vše, co jsem chtěl. Je to pro mě uzavřená kapitola.“ Naštěstí se mezitím
chopila jeho textů kapela Kazachstán, a Jardovy básně tak dostaly další rozměr. Výsledkem jsou alba Bojím se
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bát a V hrudi pták. V roce 2016 Jarda otevřel pozoruhodnou sbírkou povídek Nikdo tady není novou kapitolu
své tvorby. Bohužel, na sepsání románu, který nosil v hlavě, už neměl dost sil.
V životě jej doprovázelo nemálo přátel a tři podstatné ženy. Kromě maminky Antonie to byla babička Tereza Kotásková a manželka Jana. Kdo měl příležitost být s Jardou a Janou v posledních měsících a týdnech,
ví, jak byl Jarda samozřejmě statečný a Jana nadto obětavá a láskyplná. Věřím na pravdivost dějů v druhém
plánu, které nestojí frontálně před kamerou, ale odehrávají se tiše a nenápadně, mimo hlavní osvětlení. Nešlo
jen o probdělé noci, o sebezapření, kde slzy musely počkat na potom, ale o velké maličkosti jako podané krajíce,
do jejichž tvarohové pěny byla vždy pečlivým prstem vykroužena srdíčka. Babičku Terezu bude už na věky odvážet spiritista Foldyna za pomocí duchů na bicyklu do temné noci, Jardovu pohublou a unavenou tvář bude
pro mě navždy doprovázet vděčný tichý úsměv, když pozvedal oči od těch tvarohových srdcí k Janině tváři.
12. dubna 2017 zemřel Jaroslav Žila, básník mezních okamžiků, v jehož verších se věci nepopisují,
ale dějí. Zemřel, jaký byl, křehký, a přesto sukovitě zaťatý, zemřel důstojně a statečně, jak už tak chlapci
z Beskyd umírají.

Jaroslav žila (1961—2017)
Pavel Hruška
Jaroslav Žila patřil k básníkům a literárním tvůrcům, jejichž talent se mohl naplno rozvinout až ve svobodných polistopadových poměrech. Žilovy předrevoluční texty byly známy jen nevelkému okruhu jeho ostravských přátel, v 90. letech pak pronikly i k širší čtenářské veřejnosti. Debutoval v roce 1994 sbírkou Drápy kamenů (Sfinga), poté následovaly další knihy poezie: Nejstarší žena vsi (2000, Host; její součástí jsou
i některé verše z jeho prvotiny), Tereza a jiné texty (Votobia, 2003) a sbírka V hrudi pták (Host, Protimluv
2010). Básně a prózy otiskl v řadě renomovaných literárních časopisů a periodik (Host, Weles, Revolver Revue, Tvar, Protimluv aj.), spolu s fotografiemi Viktora Koláře se verši podílel na výsledné podobě mimořádné
monografické publikace Ostrava – Obležené město (Sfinga, 1995), která vznikla na zakázku ostravského
magistrátu (tehdejší radniční politici posléze toto výjimečné dílo „uzamkli do trezoru“, neboť se jim jevilo
jako málo honosné a reprezentativní). Psal texty pro ostravskou art-rockovou kapelu Kazachstán, na sklonku loňského roku pak vydal knížku povídek Nikdo tady není (Protimluv).
Žilova osobitá poetika vydatně čerpala z rodových pout, osudů a tradic stejně jako ze sepětí s drsným
krajem beskydských hor, kde žili (a snad ještě stále žijí) plebejští, houževnatí, samorostlí jedinci, příležitostní hrdinové jeho textů: svérázní solitéři s projevy furiantské vzpoury i trpělivé pokory. Ukotvenost v rodné
krajině a historii vlastních předků u tohoto básníka (jednou v hospodě vzpomínal, že jako malý s oblibou
sedával v horské chalupě pod velikým stolem, pod nímž naslouchal vyprávění dospělých) tak nějak logicky
a zcela přirozeně vyústila do přesného a úsporného výrazu s kromobyčejným citem pro syrový, symbolický
detail. Snad by jeho poezii šlo v nadsázce trochu připodobnit pouti horskou krajinou: jeden dva nádechy,
šetřit slovy a silami… Jazyk Žilových básní je prost všech „extravuřtů“, okázalých řemeslností, zdobných
figur či metafor, své texty autor strouhá „na kost“, vědom si skutečnosti, že v dobré básni nic nechybí ani
nepřebývá a že vlastně roste a vzniká sama od sebe. Je jisté bytostné a uhrančivé (a pro čtenáře uvěřitelné)
pobratimství mezi životem a slovem v těchto verších, něco až organicky přímočarého a samozřejmého, co
tyto motivicky sevřené „verše-záseky“ jednotného stylového ladění směruje k výslednému pocitu, že z dobré
básně hodně bolí ruce.
Jaroslav Žila zesnul 12. dubna 2017 ve večerních hodinách. Na konci svého života bojoval s těžkou nemocí. Čelil jí s neobyčejnou a obdivuhodnou statečností a hrdou nepoddajností, nějak podobně, jak v básních a prózách nepřízni osudu a životním peripetiím vzdorují jeho literární protagonisté. Ještě 2. března,
sužován již značnými zdravotními komplikacemi, četl své verše a povídky v klubu Fiducia, a ač to pro něj
nebylo vůbec jednoduché, zvládl vše s bravurou a noblesou jako opravdový bohatýr. Bohužel to bylo jeho
vystoupení poslední.
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Jaroslava Žilu šlechtila umně úporná úspornost.
Jako rytířský erb. Jako vrozená horalská ctnost. Slova na samotný suk smyslu ostrouhána. V hlubokých
temnotách noci měl až do posledka neochvějné povědomí rána. Kotař. Morávka. Travný. V tryskavém
životě i předbíhavě lačné smrti beskydský blíženec
Jana Balabána.
Radovan Lipus
Vrátil se do svých veršů, v nichž se křížila japonská
tradice „psaní na vodu“ s příběhovostí Robinsona
Jefferse psanou… na moře? Beskydským mořem
jsou lesy a není v nich stromu, který by tíhl ke stínu.
— Vždyť co Žilův verš či báseň, toť malé či velké samádhi. A nejenom pro mě.
Zdeněk Volf
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Jardo, dveře vržou…
A nikdo jejich rez
Rázovitě neoškrábe
Od kosti podstaty.
Slévám si do hrnku
Lávu z Otické sopky
A piji to vše jako kávu
V dálce tvého slova.
Žehnám ti do Beskyd
I do Ostravy z malé vsi.
Lekám se drápů tvých kamenů!
A jdu-li, vracím se do básní.
David Bátor

VIVAT LIMERICK!
(krátce k literární soutěži „Byl jeden dědeček...“)
Pavel Hruška
Přesvědčení, že je Ostravsko nevyčerpatelnou zásobárnou absurdně groteskních situací a že by se mnozí
zdejší obyvatelé snadno mohli proměnit v protagonisty žánrů nonsensové literatury, stálo před půl rokem
u zrodu soutěže o ostravský limerick „Byl jeden dědeček…“. Říkali jsme si, vždyť se něco takového přímo
nabízí, stačí se jenom rozhlédnout kolem sebe… Upřímně prozrazeno, když jsme ono klání na svých webových
stránkách a v bulletinech vyhlašovali, domnívali jsme se, že se nám od čtenářské veřejnosti dohromady sejde
maximálně tak okolo deseti patnácti pokusů (tento názor sdíleli ti největší optimisté), ale realita výrazně
a pozitivně překonala jakákoli očekávání. Příspěvků postupně přibývalo, chodily i po uzávěrce soutěže
a ve výsledku k nám doputovalo přes sto padesát limericků od pětadvaceti různých autorů (!).
Inu, ukázalo se, že stále naštěstí existují jedinci, kteří ani při usilovném vydělávání velkých a ještě větších
peněz, jak je dnes většinově v módě, neztrácejí fantazii a smysl pro humor a určitý rezervoár vlastních sil
si ponechávají rovněž k tomu, aby se věnovali i tak řečeným „zbytečným věcem“. Je to radostné a nadějné
zjištění: všem těmto lidem děkujeme, mají naše sympatie a obdivný respekt.
Mnohé došlé texty jsou velmi nápadité a originální a zaslouží si bližší pozornost. Výsledky i průběh
soutěže podrobněji okomentujeme v zářijovém bulletinu, prozatím čtenářům nabízíme jako drobnou
a předběžnou ochutnávku pár „aperitivů“ z došlých příspěvků (někteří z autorů jsou dle svého přání uvedeni
pod pseudonymy), další ukázky zdařilých limericků pak přineseme i v následujících číslech.

Byl jeden dědeček z Ostravy
který se praštil do hlavy.
Měl pak divný pocit,
že se v Praze ocit,
ale užil si tu spoustu zábavy.

Jedna dáma z Přívozu,
metala kotrmelce přes kozu.
Metala je směle
od pondělka do neděle
k potěše všech obyvatel Přívozu.

(RoRo)

(Havlenovi)

Jeden chlápek z Martinova
opakoval stále znova,
posté, ne-li postoprvé,
že musí být modré krve,
onen Martin z Martinova.

Byl jeden dědeček, co rázoval po Ostravě,
vypadal pak víc než zdravě.
Každý den od huti k dolu,
na haldu a zase dolů,
krok za krokem velmi dravě.

(Ivan Petlan)

(Jan Petrus)

Jeden chachar z Petřvaldu
trochu žárlil na Waldu.
„To se mu to, kurnik, zpívá,
já když si dám flašku piva,
vylezu tak na haldu…“

Jeden člověk z Mariánských Hor
byl velice kreativní tvor.
Od rána do noci psal limericky
ostravský, brněnský i americký ten neznámý umělec z Mariánských Hor.

(K. J. Aurora)

(Radomil Matzner)
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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, šéfredaktor
portálu Moderní dějiny.cz / Petr Pánek – předseda sdružení PANT / Jiří Sovadina – pedagog, zástupce
šéfredaktora portálu Moderní dějiny.cz / Martin Tomášek – literární historik / David Bazika – scénograf
/ Romana Rosová – historička architektury / Blažena Przybylová – archivářka / Milena Vitoulová – architektka / Iva Málková – literární historička / Jiří Hruška – pedagog, Educa 24 / Pavel Hruška – literární
historik / Milan Líčka – filmový kritik / Jana Grossmannová – pedagožka / 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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