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Editorial
Monika Horsáková

Léto je za námi, a to znamená, že křtíme podzimní číslo bulletinu Krásná Ostrava. Jak z něj vyčtete, okrašlo-
vací spolek Za krásnou Ostravu v létě rozhodně nezahálel a připravil další zásadní, poměrně velký projekt. 
Je jím mapa ostravských výletů, vydaná spolu s Antikvariátem a klubem Fiducia k 750. výročí první zmín-
ky o Ostravě, nabízející dvacet pěších tras vedoucích pozoruhodnými částmi a oblastmi krajské metropole. 
Pokračovali jsme také v úpravách náměstí Edvarda Beneše. To jsme zvelebili tak, aby přestalo být pouhým 
průchozím místem – a máme velkou radost, že se to podařilo. Přes léto se ukázalo, jaký potenciál tento pro-
stor má – lidé sedí na lavičkách, čtou si knížky, houpou se na houpačkách a fotí si naučné cedulky. Přes léto 
se také zabydlel hmyzí domek, kam se nastěhovali první „hmyzí nájemníci“... Zkrátka, z místa nemísta se 
stala odpočinková zóna, kterou, kterou si lidé oblíbili. A o to nám šlo. Více se o našich letních aktivitách 
samozřejmě dozvíte uvnitř tohoto čísla bulletinu, který tradičně nabízí fotoreporty z okrašlovacích akcí  
a zajímavé články týkající se historie a současnosti moravskoslezské metropole. Věříme, že vám opět přine-
sou řadu zajímavých a nových informací a že vás budou inspirovat. Třeba i k tomu, abyste se některé z našich 
akcí zúčastnili aktivně.

HMYZÍ doMKY
Ve středu 14. června jsme v rámci ministerské konference o životním prostředí WHO spolu s Antikvariátem 
a klubem Fiducia pořádali v Komenského sadech dílnu pro děti i jejich rodiče, na které si mohli se socha-
řem Petrem Szyrokim vyrobit hmyzí domek. S výtvarnicemi Elli Motýlovou a Annou Kopeckou si lidé mohli 
vyrobit brouka, který měl tělíčko z chleba a krovky ze skořápek pomalovaných lakem na nehty. K večeru se 
stála na výrobu hmyzích domků fronta a kolem sedmé hodiny jsme museli dílnu ukončit kvůli tomu, že nám 
došel materiál a vybily se všechny vrtačky. Další hmyzí domek jsme se sochařem Petrem Szyrokim postavili  
na benefiční akci pro náměstí Beneše – má podobu knihovničky a na „hřbetech knih“ najdete nejrůznější 
názvy krásné literatury spojené s hmyzem – třeba Dívku, která kopla do vosího hnízda, Goldingova Pána 
much a další. Přes léto hmyzí domek zabydlely první samotářské včelky a vosičky – místo, kam ubytovaly svá 
vajíčka, poznáte tak, že je dírka u vchodu do chodbičky ucpaná. 
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Hmyzí domky ve městech
V posledních letech můžeme ve městech, v parcích a na balkonech zahlédnout takzvané hmyzí domky.  
I ve městech totiž žije řada druhů samotářských včel, vos a jiného hmyzu, který vyhledává právě tyto domky 
pro nakladení larev. Domky často osidlují včely samotářky (různé čalounice, pískorypky, zednice či drvoděl-
ky). Jsou to důležití opylovači ovocných dřevin, kteří létají i za nižších teplot než včela medonosná, nevadí 
jim ani déšť a pro pozorování dětmi jsou zcela bezpeční, neboť nemají žihadlo. Ve hmyzích domcích se mo-
hou ubytovat i různé jiné druhy hmyzu – např. vosičky, berušky, škvoři nebo zlatoočka. V posledních dese-
tiletích všech druhů včel i hmyzu rapidně ubývá v důsledku likvidace jejich biotopů. Proto je hmyzí domek 
jednou z variant, jak tomuto užitečnému hmyzu poskytnout příhodné místo pro nakladení larev.  

Vyrobením domku pro různé druhy hmyzu poskytnete na minimálním prostoru možnost příbytku pro 
mnoho hmyzích druhů. Jedná se o dřevěnou, betonovou nebo plastovou konstrukci vyplněnou různými dru-
hy přírodního materiálu. Používají se rákosová stébla, jíl, větve s měkkou dužninou (např. bezové), stonky 
slunečnic, divizny, bodláku, staré děrované cihly, dřevěná polínka s navrtanými dírami, šišky, sláma, hlína, 
jíl (s otvůrky), apod., prostě materiály, kterými vytvoříme nejrůznější skulinky a chodbičky pro ubytování 
hmyzu (úkryt a možnost naklást vajíčka) na zimu. 

Do otvoru si samotářské včely nebo vosy nejprve nanosí potravu ve formě pylu, pak nakladou vajíčka  
a nakonec otvor zavíčkují. Každý hmyzí druh používá k zavíčkování jiný materiál. Jakmile se z vajíček 
vylíhnou larvičky, které využijí ke svému krmení uskladněné zásoby k nabrání sil, rychle vyrostou. Asi  
po 4 týdnech si tyto larvy upředou kokon a zakuklené přežijí zimu. Ven se prokoušou až v následujícím roce 
na jaře. Prokousají se víčkem ven a celý vývojový cyklus se pak opakuje v další hmyzí generaci.

Lučina
V polovině června jsme v rámci konference WHO věnované životnímu prostředí uspořádali spolu s Anti-
kvariátem a klubem Fiducia speciální vycházku nazvanou Po zakázaných (cyklo)stezkách ke břehům Lu-
činy. Na začátku vycházky jsme hovořili o cyklostezkách v Komenského sadu a u Lučiny, které nejsou příliš 
šťastně vyřešeny a dochází na nich ke střetům cyklistů a pěších. Například přímo za radnicí se nedá dostat 
k lavičkám u řeky jinak než po cyklostezce, protože chybí chodník pro pěší. Lidé, kteří chtějí pěšky dojít 
z Komenského sadů ke Slezskoostravskému hradu, mohou buď přejít přes několik frekventovaných vozovek 
a po rozbitých chodnících a nebo využít právě cyklostezku, jež vede po nábřeží. U Lučiny potom na pěší není 
zřetel brán vůbec, neboť zde vede jen cyklostezka. Bohužel se nepodařilo cyklostezky vybudovat jako sdíle-
né stezky pro cyklisty i pěší, navzdory tomu, že jde o stezky vedené přes oblíbená výletní místa. Jak jsme si  
na procházce ukázali, je to velká škoda, protože  například údolí Lučiny je cennou přírodní lokalitou v těs-
ném sousedství Slezskoostravského hradu, potažmo centra města.  

Procházku vedl geolog Jan Lenart z Ostravské univerzity, který hovořil nejen o řece a o vlivu těžby na ni  
v minulosti, ale také o okolních svazích či tamních skalách a podzemních prostorách. Navštívili jsme do-
konce unikátní jeskyni, ve které žijí malí vodní raci, takzvaní blešivci. Cestu jsme si museli doslova vysekat, 
protože jeskyně je schovaná uprostřed „džungle“. Druhým průvodcem nám byl literární kritik a amatérský 
přírodovědec Pavel Hruška, který hovořil o geniu loci a přírodních zajímavostech míst, jimiž jsme procháze-
li. Na závěr procházky jsme u řeky Lučiny zatloukli naučnou ceduli o této cenné přírodní lokalitě.
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ŘEKa Lučina (původně Lucina)
Lučina se řeka, která ústí u Slezskoostravského hradu do Ostravice, jmenuje od roku 1956. Při budování 
Žermanické přehrady na jejím toku došlo k pojmenování nově vzniklé obce Lučina a podle ní i ke změně 
názvu samotné řeky. Do té doby bylo její jméno Lucina. Ve starých mapách bývá uváděno vícero názvů.  
V horním toku se objevuje termín Ribia či Ribnia, v oblasti mezi Domaslavicemi a Bludovicemi název Holzi-
na či Holczina (odvozeno z němčiny), v oblastech od Šenova až po Slezskoostravský hrad pak Lucina.

Řeka Lučina pramení na severním úbočí vrcholku Prašivá (843 m n.m.) v nadmořské výšce kolem  
600 metrů. Tok řeky směřuje na sever, u jižního okraje Havířova se stáčí na severozápad a u západního okra-
je města spěje na západ k Ostravě. Jižně od Havířova je na řece vybudována přehradní nádrž Žermanice.  
Na území Slezské Ostravy pod Slezským hradem ústí Lučina do Ostravice. Soutok obou řek můžeme vidět 
z lávky přes Ostravici, vedoucí ke Slezskému hradu. U jihozápadního okraje města Havířov byla vyhláše-
na přírodní památka Meandry Lučiny, kterou tvoří přirozené meandry na toku této řeky, na něž navazují 
mokřady s lužním porostem. K chráněným územím patří i Žermanický lom pod přehradní hrází a mokřad 
u rondelu na soutoku se Sušankou v Havířově. Z chráněných živočichů žijících v řece a jejím okolí je třeba 
z ryb jmenovat střevli potoční (od ústí Sušanky po Bruzovku), z ostatních pak raka říčního (od Bartovic 
po Bludovice a nad přehradou po Dobratice), Lučina je rovněž lovištěm ledňáčka. Rybí společenství si na 
Lučině zachovává druhovou skladbu pstruhového pásma v úseku nad ústím přivaděče a přibližně 3 km pod 
přehradním profilem Žermanice (jako tzv. sekundární pstruhové až lipanové pásmo).

Charakter toku od pramene po konec zátopy přehrady Žermanice má povahu bystřiny, pod nádrží se 
údolní niva Lučiny rozevírá a řeka je spíše nížinného typu s četnými meandry. Regulační zásahy do koryta 
Lučiny se datují od 20. let 20. století, kdy byly provedeny první souvislejší úpravy od Hranečníku v Ostravě 
směrem proti proudu k Radvanicím. Průmyslová expanze a požadavky na bezpečnější zvládnutí odtokových 
poměrů vedly k tomu, že do 2. světové války byla Lučina na své spodní trati postupně zregulována od ústí 
až nad most ulice Lihovarské. Potřeba úpravy v souvislejší délce vyplynula hlavně z ovlivnění tohoto pro-
storu důlní těžbou a s ní souvisejícími poklesy terénu. Pod Lučinou se na jejím spodním úseku těžilo uhlí 
déle než 100 let v důlních polích Hermenegild (později Zárubek) a Trojice. Zaklesávání koryta při zpětném 
vzdouvání povodňových průtoků z Ostravice, která pod ústí Lučiny neklesala, způsobovalo v tomto expono-
vaném území četné problémy. V meziválečném období se v uvedeném prostoru kromě toho hledaly plochy 
pro odvaly z důlní hlušiny, jíž se pak v okolí toku navyšoval terén. Za 2. světové války sloužila řeka Lučina 
na několika místech jako přirozená hranice mezi protektorátem Čechy a Morava a „Reichem“, německou 
Říší. Samotnou řeku nejvíc proměnilo následné budovatelské období. U obce Žermanice zadržuje její vody 
stejnojmenná přehradní nádrž vystavěná v letech 1951 až 1958 pro zásobování průmyslových podniků užit-
kovou vodou. Vzhledem k nedostatečné vodnosti vlastní Lučiny byl současně vybudován kanál mezi Vyšními 
Lhotami a Vojkovicemi, který převádí do Lučiny vodu ze sousedního povodí Morávky. Pro obyvatele míst 
zatopených při stavbě nádrže vznikla na jejím levém břehu nová obec Lučina. Stavba Žermanické přehrady 
v části řeky ochladila vodu. Teplota vody z neprohřátých spodních vrstev přehrady měla a má vliv na zde 
žijící živočichy. Nejběžnější rybou je od té doby v úseku pod hrází hlavně pstruh, právě proto, že má chlad-
nější vodu rád. Mnohé jiné druhy musely ustoupit a přesunout se několik kilometrů po proudu, kde nalezly 
již opět dostatečně prohřáté vody. Postupný tlak na rozvoj průmyslové aglomerace (s výstavbou Nové huti  
v Ostravě-Kunčicích) i důraz na celkovou urbanizaci území a na rozvoj komunikační sítě vedly k tomu, že 
řeka byla posléze od ústí až po prostor Šenova na mnoha místech regulována.  

Petr Bezruč ve Slezských písních na několika místech zesměšňuje používání jména Lučina místo dle 
jeho názoru správného Lucina, vidí v něm příklad „křtění dědin“ ze strany Čechů, ignorujících slezskou tra-
dici a svébytnost. Např. v básni Polská Ostrava píše: 

„Přibylec nadutý národa jazyk psuje: 
 on švarné Lucině sází háček na hlavu...“

Zdroj:  Atlas toků, http://www.pod.cz/atlas_toku/lucina.html; https://www.turistika.cz/mista/lucina--1/
detail; https://cs.wikipedia.org/wiki/Lucina

GEniuS Loci Sadu MiLadY HoRÁKovÉ a naučnÁ cEduLKa
V sobotu 12. června se uskutečnila další Ostravská muzejní noc, při které již tradičně pořádá Fiducia  
ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu komentovanou prohlídku některou částí Ostravy. 
Tentokrát padla volba na sad Milady Horákové, jeden z nejzajímavějších parkových prostorů města, kde se 
kloubí odpočinek s historií a uměním. Do 60. let 20. století zde totiž fungoval městský hřbitov (v zadní části 
i židovský, který vydržel až do 80. let) s řadou významných pomníků a náhrobků a také s budovou unikát-
ního kubistického krematoria podle návrhu arch. Vlastislava Hofmana. To bylo bohužel barbarsky zbořeno 
koncem 70. let. Za druhé světové války zde byla zpopelněna řada obětí nacismu, po válce zde zase spočinu-
ly v hromadných hrobech oběti násilného odsunu německého obyvatelstva. Na sadový prostor bylo místo 
proměněno na přelomu 70. a 80. let a od té doby sem začala přibývat tu a tam umělecká díla. Nejvydatnější 
dávku přinesl rok 1994, kdy zde zakotvily výsledky z Mezinárodního sympozia prostorových forem, které se 
konalo v Ostravě v letech 1967, 1969 a po „normalizační“ odmlce, jež vedla ke zničení řady děl, znovu v roce 
1993. Všechny historické aspekty sadu a veškerá jeho umělecká výzdoba v čele se sympozijními plastikami 
byly při procházce připomenuty nejen výkladem, ale pro dokreslení poetiky místa rovněž četnými básnic-
kými ukázkami. Četlo se např. z Arthura Rimbauda, Egona Bondyho, Jiřího Koláře, Georga Trakla, Filippa 
Marinettiho či Jacquesa Préverta, ale řada došla i na symbolických sedm (vlastně osm) židovských anekdot. 
V některých případech jako by byly texty napsány pro konkrétní místo…  Ačkoli nebylo nejtepleji a déšť bě-
hem dne promáčel trávu, což někteří účastníci odnesli promočenými botami, během procházky nakonec 
nepršelo a rovněž účast byla hojná. Zdařilou akci jsme zakončili pověšením cedulky s krátkým textem o sadu 
v sousedství Domu kultury města Ostravy. Procházku vedli Jakub Ivánek a Pavel Hruška.
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Mezinárodní sympozium prostorových forem se uskutečnilo v Ostravě v letech 1967 a 1969 jako bie-
nále. Zásadním vzorem pro tuto akci bylo Mezinárodní bienále prostorových forem v polském Elblą-
gu, které se v průmyslovém městě na severu Polska uskutečnilo v letech 1965, 1967 a 1969. Zámě-
rem organizátorů ostravského sympozia bylo vytvořit prostor pro vznik progresivního umění, které 
by zrcadlilo průmyslový charakter města, a odpovídajícím způsobem tak dotvořilo jeho veřejný pro-
stor. Toho mělo být dosaženo již volbou materiálu, kterým se stal výhradně kov zpracovávaný v ha-
lách Vítkovických železáren. Ty se na akci podílely – přenechaly zúčastněným sochařům své prosto-
ry i zaměstnance, kteří vytvořili technické zázemí velkolepého projektu. Bienále se zúčastnilo celkem  
13 výtvarníků. Byli mezi nimi dva tvůrci z ostravského regionu, kteří již dříve pracovali s kovem jako umě-
leckým materiálem (Rudolf Valenta, 1967; Otto Cienciala, 1969), pět předních výtvarníků z Československa 
(Štefan Belohradský, František Štorek a Aleš Veselý, 1967; Karel Nepraš, 1969) a sedm sochařů zahranič-
ních (Janez Boljka z Jugoslávie, Jerzy Jarnuszkiewicz z Polska, Jo Oda z Japonska a Barnabas von Sartory 
z Rakouska, 1967; Nicola Carrino z Itálie, Karl Age Riget z Dánska a Yves Trudeau z Kanady, 1969). Stranou 
nelze ponechat ani projekt zúčastněných architektů (Bronisław Firla, Josef Havlíček a Jan Palkovský, 1967; 
Radim Ulmann, 1969), který počítal s vytvořením výstavního pavilonu v Komenského sadech, k jehož usku-
tečnění již nedošlo. Komenského sady se po skončení sympozia staly místem instalace všech vytvořených 
kovových plastik.

Do osudů čerstvě instalovaných děl však krutě zasáhla tzv. normalizace. Výhradně abstraktní práce svo-
bodně smýšlejících výtvarníků musely z největšího ostravského parku v centru města zmizet. Na začátku 

70. let byla všechna díla demontována, některá z nich přitom zničena (Boljka) či poškozena. Pokud 
jejich další osud neurčili sami autoři (Veselý si plastiku s osobním námětem odvezl, Štorek ji nabídl 
městu Hlučínu), artefakty byly rozvezeny na několik bližších či vzdálenějších míst, kde později ně-
které podlehly zkáze (plastiky Nepraše, Sartoryho, Carrina a Rigeta, až v 90. letech zanikla díla Jar-
nuszkiewicze a Ody). 

Teprve v roce 1993 došlo ve svobodných poměrech k „obnovení“ sympozia, které spočívalo  
ve shromáždění většiny dochovaných děl, jejich renovaci a nové instalaci v Ostravě, tentokrát v sadu 
Milady Horákové. Mimo soubor zůstaly dochované plastiky Veselého a Štorka, které již dříve změnily 
majitele. Šest účastníků bienále, jejichž díla se roku 1993 nedočkala, bylo osloveno, aby se znovu 
sešli a dochovanou kolekci doplnili o nové kovové objekty. Učinili tak čtyři (Carrino, Nepraš, Oda 
a Sartory). Jejich práce pak byly v roce 1994 instalovány taktéž do sadu Milady Horákové, nedaleko 
dochovaných plastik z 60. let.

V současnosti se tak v parku nachází osm sympozijních plastik ve dvou okrscích, které zároveň 
naznačují vývoj geometrické abstrakce od 60. do 90. let 20. století. U starších děl převažuje barva, 
tvarová hravost, pohledová proměnlivost i symbolické vyznění. Pracím z 90. let je vlastní surový 
či leštěný kovový povrch a snaha o duchovní výraz. Soubor plastik z Mezinárodního sympozia pro-
storových forem představuje zásadní doklad uměleckého a kulturního vývoje Ostravy ve 2. polovině 
20. století, jeho oscilaci mezi svobodou a útlakem, dokumentuje nakládání s díly předních autorů 
v dobách tzv. normalizace i snahy o rehabilitaci a nápravu prohřešků minulosti na počátku 90. let.

MEzinÁRodní SYMpoziuM pRoStoRovýcH foREM
Jakub Ivánek
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Sochy mimo sympozium

a Shinji Sakai: Dialog otce  
s matkou, 2002

b Karel Hořínek: Památník  
obětem holocaustu, 1994

c Karel Vašut: Vítězství  
práce, 1989

d Jaromír Brabenec: Pocta  
nejmenovaným, 1997

e Stanislav Hanzík: Dívčí  
tajemství, 1961

f Eva Krsková: Mladý  
život, 1961

plastiky z Mezinárodních sympozií  
prostorových forem 1967, 1969 a 1993

1 Rudolf Valenta: bez názvu / Konstruktivistická  
plastika, 1967

2 Štefan Belohradský: Zázračný strom / Město  
utopie, 1967

3 Yves Trudeau: bez názvu / Had / Labuť, 1969
4 Otto Cienciala: bez názvu / Živý sloup, 1969
5 Nicola Carrino: Costruttivo 1/93 Ostrava, 1993
6 Barna von Sartory: Sluneční brána, 1993
7 Jo Oda: Ostrava–Tokio, 1993
8 Karel Nepraš: Jogín, 1993

Mapa SocH a pLaStiK  
v Sadu MiLadY HoRÁKovÉ
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U příležitosti letošního významného jubilea Ostravy (750 let od první písemné zmínky o ní) a zejména  
a především k potěše a inspiraci všech milovníků či budoucích návštěvníků tohoto svérázného města vydal 
Antikvariát a klub Fiducia a okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu zcela unikátní Mapu ostravských výletů. 
Potenciálním výletníkům nabízí dvacet pěších tras (v délce 5–20 kilometrů) vedoucích pozoruhodnými část-
mi a oblastmi krajské metropole, během nichž jim přiblíží nejen všechny zdejší známé a populární památky, 
ale i mnohá další ostravská specifika a výjimečnosti. Itineráře jednotlivých tras tak putujícím zprostředku-
jí mj. setkání s originálními architektonickými a urbanistickými počiny i návštěvy čtvrtí a míst s osobitým  
a nenahraditelným „geniem loci“, upozorní je na budovy, objekty a stavby spojené s historickými událostmi 
či životy výjimečných osobností a nevynechají ani zdejší cenné a jedinečné přírodní lokality…

Křest této mapy se uskutečnil v neděli 30. července během jakési slavnostní vycházkové ouvertury.  
Ta počala u největšího tuzemského bludného balvanu nalézajícího se u jižní brány Nové huti v Ostravě-Kun-
čicích. Od tohoto masivního granitového „bumbrlíčka“, ledovcového pozdravu až z daleké Skandinávie, 
pokračovala cesta zákoutími industriálního i naturálně romantického charakteru a kol několika pozoruhod-
ných solitérních staveb (např. letité roubené chalupy či půvabně starosvětského altánu v zahradě) zamířila 
na velkou struskovou haldu v Ostravě-Hrabůvce. Kdysi na ní přebývala slavná „brenpartija“ (komunita tu-
láků, kteří s oblibou a ve velkém popíjeli denaturovaný líh, tzv. bren), dnes se v její centrální části nachází 
uměle zbudované jezero. Přitéká do něj voda z Ostravice a vypadá (zatím) velmi čistě, takže tak trochu připo-
míná horské pleso. Výhledy z těchto míst jsou pak naprosto jedinečné, plné kontrastů a bizarních souvislostí, 
lze odtud spatřit třeba kladivovou těžní věž ze zaniklého dolu i vrchol nedalekého kostela, moderní domy  
a paneláky v blízkém okolí stejně jako nad Ostravou se tyčící „sopku“ haldy Ema, panorama vysokých pecí  
i v dálce se rozprostírající útěšný kruh hor…    

Po sestupu z haldy (žádné brenaře jsme na ní bohužel nepotkali) následovala prohlídka kdysi samo-
statné historické obce Hrabůvka se zastávkami u zdejšího kostela (pan farář, vida nás přicházeti, ochotně 
otevřel svůj svatostánek a nechal nás nahlédnout i do jeho interiéru), vily spisovatele Vojtěcha Martínka a ně-
kdejšího hrabůveckého hřbitova přeměněného dnes na park, aby kolem bývalého letiště dospěla (s krátkým 
mezipřistáním v restauraci Dakota) až do zelené oázy Bělského lesa. Symbolicky skončila na místě zvaném 
Starobělské Lurdy, kde nad údajně léčivým svatým pramenem stojí kaplička Panny Marie zbudovaná před 
více než sto lety péčí jednoho vděčného pacienta z nedaleké, dnes již nefungující zotavovny Vítkovických že-
lezáren (při její výstavbě byla použita i vysokopecní struska!). Tady proběhl vlastní křest mapy: protože svatý 
pramen – patrně vlivem aktuálně panujícího vedra – dočasně vyschl (i svaté věci potřebují tu a tam odpočí-
vat), využili jsme jiný všeobecně léčivý a zázraky rovněž konající pramen (zn. Božkov) a Mapu ostravských 
výletů slavnostně vypravili do světa…

Mapa je k dostání v Antikvariátu Fiducia za cenu padesáti korun. Všem výletníkům, kteří eventuálně 
využijí její služby a nechají se jí při svých toulkách inspirovat, pak samozřejmě přejeme příjemné a podnětné 
putování!  

od BLudnÉHo BaLvanu K LuRdÁM  
anEB KŘESt MapY oStRavSKýcH výLEtů



12 13

Ač cesta začíná u největšího tuzemského bludného balvanu, bude  mít svůj pevný řád, trochu připomí-
nající staré latinské sousloví „per aspera ad astra“. Povede rovnými ulicemi i poněkud krkolomnějšími  
a sráznějšími cestami, připomene to, co bývalo a už není, i to, co bohudíky stále je, a nevynechá ani od-
kazy na lidskou statečnost a odvahu čelit zlu a nepřízni osudu. Symbolicky pak skončí u památníku od-
věké lidské touhy nahlížet do tajemství vesmíru. ― 1. Kunčice – tramvajová zastávka Nová huť, jižní 
brána. ― 2. Kunčický bludný balvan. Největší eratikum v Česku, tvořen granitem. Přinesen kontinen-
tálním ledovcem v období pleistocénu jako pozdrav ze severu (Skandinávie). Odkryt v roce 1954 při ko-
pání základů slévárny v hloubce 6,8 m. Rozměry 3 x 2,5 x 1,5 m, váha 17,5 t. Dne 1. 1. 1990 vyhlášen 
přírodní památkou. ―  3. Altánek v zahradě. ―  4. Někdejší mlýn. Připomínán již koncem 15. století.  
V r. 1776 ho zakoupil Josef Neisser, po něm přechází do rukou rodu Vogtů. Za Jana Vogta (1853–1918) byl 
v Hrabové mlýn, pila a pekárna. Jan neměl mužského potomka (jen pět dcer), a proto mlýn prodal Vítkovic-
kým železárnám (do konce života v něm dělal správce). Později jeho příbuzní mlýn odkoupili zpět a mleli zde 
až do r. 1951, kdy byl celý provoz z úřední moci zakázán (nedošlo tak k plánované modernizaci, ač majitelé 
již zakoupili nové stroje). V r. 1975 mlýn zbourali. Poslední jeho majitelkou byla Amálie Vogtová-Koneč-
ná. ― 5. Památník Jana Husa od Čeňka Palíka. Vápencová busta slavnostně odhalena 5. 7. 1925. V pozadí 
za památníkem starší kříž. ― 6. Hospoda U Lípy. Bývalá budova zdejšího fojtství se poté, co v polovině 
19. století zaniklo, proměnila na hostinec. V letech 1891–1950 jej provozovala rodina Černých. V průběhu 
let se stal centrem spolkového života (Sokol, DTJ, hasičská obec), také se tu hrávalo ochotnické divadlo. 
― 7. Dřevěný kostel sv. Kateřiny. Postaven patrně mezi lety 1538–64, v průběhu staletí opravován a mě-
něna podoba jeho věže. V letech 1898–1903 proběhly zásadní opravy kostela, při nichž byla vyměněna šin-
delová krytina i opláštění, odstraněn nevhodný vápenný nátěr interiéru a kostel znovu vymalován. Během 
osvobozování Hrabové 30. dubna 1945 věž poškozena průstřelem dělostřeleckého granátu. 2. dubna 2002 
při požáru, zaviněném pravděpodobně havárií elektroinstalace, kostel zcela vyhořel. Vzhledem k významu 
a unikátnosti této stavby byla při jeho obnově zvolena metoda vědecké rekonstrukce (za použití dobových 
technik a dle dochované dokumentace). Ta proběhla v letech 2002–04. Do novostavby vložen jeden trám  
z původního kostela jako upomínka na požár. Interiér je zcela moderní, vytvořený dle návrhu architek-
ta Marka Štěpána. ― 8. Někdejší hráz rybníka. Mezi Paskovem a Hrabůvkou vznikala od 16. století 
rozsáhlá rybniční soustava panských a selských rybníků (rybníkářství bylo jedním z nejvýnosnějších obo-
rů podnikání). Jen na území Hrabové se jich nacházelo přes 60. Na slavnost Božího těla nebo na krmáš 
(posvícení) se obvykle střílelo z hmoždířů umístěných na hrázi rybníka Bezděk v blízkosti kostela. Pálit 
z těchto malých děl mohli jen vysloužilí vojáci anebo střelci z dolů – neposlouchali nikoho než starostu  
a za střílení brávali velkou úplatu. ― 9. Hřbitov – hrob manželů Šavrdových (v zadní části hřbitova). Ja-
romír Šavrda byl za normalizace „vězněm svědomí“, lásku ke svobodě a literatuře zaplatil tento ostravský 
chartista a disident dvojnásobným vězením. Jeho žena Dolores statečně stála po jeho boku a spolu s ním 
snášela všechny ústrky a pronásledování. ― 10. Bývalá tramvajová trať do Ščučí. Plány zbudovat dráhu 
(pro osobní i nákladní přepravu), jež by spojila Mariánské Hory s Brušperkem, se objevují již počátkem 
20. století. Snahu o jejich realizaci v r. 1914 záhy překazila válka, po ní pak Vítkovické horní a hutní těžíř-
stvo 5. 12. 1928, v den 100. výročí založení Vítkovických železáren, slavnostně zahájilo novou výstavbu 

výLEt KunčicE—HRaBůvKa

Celkový pohled na kolonii Šídlovec v sedmdesátých letech 20. století.
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dráhy (jen ze Zábřehu do Hrabůvky). Slavnostně zprovozněna byla 5. 10. 
1930, o čtyři roky později pak elektrifikována. V r. 1948 trať prodloužena  
o necelé 3 km – končila ve stanici Hrabová-Ščučí. Úsek dráhy od hrabůvské-
ho kostela do Hrabové byl zrušen r. 1975 v souvislosti se stavbou Místecké 
ulice. ― 11. Památníček strážmistra Janhuby (u zastávky měst. dopravy 
v Hrabové-Šídlovci). Připomíná smutnou událost z r. 1906, kdy byl v noci 
při obchůzce dvěma střelami zavražděn četnický strážmistr. Nezletilý vrah 
z Hrabové utekl poté až do Ameriky, kde byl zatčen, navrácen zpět a odsou-
zen k patnáctiletému žaláři. Po propuštění r. 1919 kradl ve velkém dobytek  
a před spravedlností opět prchl do USA. Památník býval dřív vyšší o kamen-
ný kříž. Uražený roh jeho soklu je připomínkou jiné tragédie z konce války. 
Neúspěšný pumový útok ruského letadla na auto s německými důstojníky 
(ti nezraněni unikli) zabil pětici lidí (včetně matky s malým dítětem) a zranil 
další. Jedna střepina pak urazila roh podstavce památníku. ― 12. Šídlovec . 
Urbanisticky pozoruhodné, relativně staré funkcionalistické sídliště pojme-
nované po bývalém panském rybníku, jenž byl r. 1932 vypuštěn a posléze 
změněn na stavební plochu (projekt Ernst Korner). První bytové domy rostly  
za 2. světové války především pro německé zaměstnance Vítkovických žele-
záren, architektura tak částečně nese i vlivy německého nacionalismu (ko-
lonii se též říkalo „Berlín“). Byty byly moderní a na svou dobu komfortně 
zařízené. Další etapa výstavby pokračovala mezi roky 1947–55. Dnes zde 
žije bezmála polovina všech obyvatel Hrabové. ― 13. Vstup na hrabůvec-
kou haldu. Za garážemi doprava nahoru, na kopci se dáme levou stezkou  
a stále rovně (po levé ruce máme Místeckou ulici) dojdeme na konec, kde je 
sráz, tam už spatříme jezero v centrální části haldy. Bylo vytvořeno uměle 
(původně na haldě mělo vzniknout golfové hřiště, plán se naštěstí nerea-
lizoval). Lze ho obejít a navrátit se stejnou cestou – existují i alternativní, 
leč poněkud bahnité stezky, kudy se dá postupovat... Na místě je možno 
spatřit mnoho druhů ptáků, například čím dál vzácnější čejky chocholaté.  
― 14. Halda v Hrabůvce. Vznikla ukládáním strusky z Vítkovických žele-
záren, dále také kalů a materiálů z průmyslových havárií. Za 1. republiky se 
stala sídlem tzv. „brenpartije“, skupiny tuláků, osamělců a lidí „zklamaných 
životem“, kteří zde přebývali a pili vodou ředěný denaturovaný líh, řečený 
„bren“ (jejich osudy literárně zpracovali např. V. Juřina, J. O. Bor, V. Martí-
nek či T. Vůjtek). Halda postupně rostla, nejvíc po 2. světové válce, kdy že-
lezárny počaly odebírat rudu z Krivého Rogu (do té doby při výrobě železa 
používali rudu švédskou, z níž odpad nebyl tak objemný). Posléze se sem 
navážel i stavební odpad. Za 2. světové války v haldě vyhloubeny protiletec-
ké kryty, později se zde plánovala kolonie domů (nerealizováno). Od r. 1976 
proběhla rekultivace haldy. V posledních letech se mění na lesní plochy, ně-
které úseky byly sanovány a upraveny, v současné době je v centrální části 
jezero. Dílčí oblasti haldy stále prohořívají. ― 15. Dekorativní mozaika 
Sportem ke zdraví od Jana Provazníka z let 1974–76 na budově gymnázia. 
― 16. Objevitelé vesmíru (Člověk a kosmos). Betonová socha od Václa-
va Uruby z let 1974–75 představuje Gagarina a Koperníka. ―  Venuše  
(zábavní centrum). Zde si odpočiňte, ale s náklonností k alkoholu či míst-
ním „venuším“ to nepřehánějte (neberte si příklad z Gagarina ani z Ko-
perníka). Raději si po návratu domů přečtěte něco o hvězdách a o planetách 
(např. od Stephena Hawkinga) anebo si prohlédněte obraz „Zrození Venu-
še“ Sandra Botticelliho.
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Pozvat zájemce o historii na hřbitov není morbidní, nýbrž oprávněné – nacházejí se tam hroby a hrobky 
regionálních osobností či vzpomínky na významné události. Na zajímavý hrob narazila při cestě z pohřbu 
jedna z ostravských knihovnic, Jarmila Burešová. Díky svému studiu čtenářství meziválečné Ostravy se již 
dříve seznámila při psaní bakalářské práce se jménem František Král (1887–1977), konkrétně ve sborníku 
Ostrava 5. Knihovna města Ostravy ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu si na konci 
srpna díky Jarmile Burešové vybrala k okrášlení a připomenutí právě hrob PhDr. Františka Krále. Ve čtvrtek 
26. 8. v podvečer několik přátel vzpomenulo 130. výročí jeho narození a 40. výročí jeho úmrtí. Čím Král 
byl? Středoškolským profesorem, ředitelem ostravských gymnázií a škol, kulturně osvětovým pracovníkem, 
překladatelem z angličtiny a polštiny, předsedou Česko-polského klubu, místopředsedou Klubu přátel Ru-
munska, členem Československé společnosti, Česko-americké společnosti, Česko-francouzské společnosti 
ad., tlumočníkem, podnikovým archivářem Nové huti, odbojářem v době nacistické okupace. To jsou jen 
základní výčty jeho titulů a funkcí, více se o něm dočtete v článku Jarmily Burešové. 

Kromě úpravy hrobu a jeho označení informační tabulí byla při vzpomínkové akci citována studie  
dr. Krále o kulturně osvětové práci v Ostravě a byl připomenut jeho život, zejména v období mezi světo-
vými válkami. Hrob Františka Krále naleznete na ostravském ústředním hřbitově v blízkosti vstupní brány  
u krematoria.

oKRÁšLEní HRoBu fRantišKa KRÁLE

oStRavSKý pEdaGoG fRantišEK KRÁL
Jarmila Burešová

V srpnu okrášlila Knihovna města Ostravy spolu se spolkem Za 
krásnou Ostravu hrob Františka Krále, významného pedagoga 
a osvětového pracovníka, který od mládí až do své smrti působil  
v Ostravě. František Král pocházel z Třešti, kde se narodil v roce 
1887. Studoval gymnázium v Pelhřimově (1898–1906), v letech 
1906–1911 studoval vysoké učení Karlo-Ferdinandovo české.  
Po roce praxe na kroměřížském gymnáziu přišel František Král  
do Ostravy a od školního roku 1912/1913 nastoupil jako profesor 
českého gymnázia na Matiční ulici 7. V době první světové války 
byl povolán do vojenské služby, ale po několika měsících vyreklamován pro nepostradatelnost zpět. V roce 
1934 byl pro své propolské postoje přeložen na gymnázium v Hradci Králové, odkud se po roce vrátil zpět 
do Ostravy, a to rovnou do funkce zástupce ředitele Rudolfa Tlapáka, s nímž jej pojilo přátelství – stejně jako 
s kolegou Vojtěchem Martínkem. Po vypuknutí druhé světové války a zářijovém zatčení Rudolfa Tlapáka ge-
stapem (zemřel 31. 10. 1940 v koncentračním táboře Oranienburg) se stal ředitelem gymnázia – ovšem jen 
do 4. 10. 1940, kdy byl i on gestapem uvězněn. Jak uvádí ve svých vzpomínkách, byl obviněn ze spolupráce  
s odbojovou skupinou (jinou, než se kterou spolupracoval), pro nedostatek důkazů byl 20. 8. 1941 propuš-
těn. Byl suspendován, teprve 1. 8. 1943 se stal zatímním správcem státního reálného gymnázia v Přívoze.  
Po konci druhé světové války byl ředitelem dívčího gymnázia ve Slezské Ostravě, které bylo později přemís-
těno do Moravské Ostravy. Po reorganizaci byl jmenován ředitelem spojených gymnázií na Českobratrské 
17, a když bylo 30. 6. 1950 spojené gymnázium zrušeno, odešel do penze. 22. 9. 1950 nastoupil do Českoslo-
venských závodů, závodu pro výstavbu Vítkovických železáren v Kunčicích, jako korespodent a stenograf, 
pak pracoval jako archivář NHKG.

Překládal beletrii a práce pro divadlo z angličtiny a polštiny, od roku 1931 byl soudním překladatelem  
z AJ. Ovládal latinu, řečtinu, angličtinu, francouzštinu, polštinu, ruštinu, italštinu, jazyky také vyučoval.

Od roku 1920 rovněž vyučoval na Lidové univerzitě Masarykově, ta v roce 1926 změnila název na Masa-
rykova vyšší škola lidová a znovu v roce 1939 na Vyšší škola lidová v Moravské Ostravě. Od r. 1935 byl jejím 
ředitelem. Vyučoval na první večerní střední škole pro pracující ve Slezské Ostravě po dobu jejího trvání 
(1920–1926). 

Byl tajemníkem Kulturní rady pro širší Ostravsko, spolupracovníkem Černé země, časopisu lidově vý-
chovného, a ročenky Přehled lidovýchovné práce na Ostravsku, 14. 2. 1929 zakladatelem Česko-polského 
klubu.

Byl členem Česko-americké společnosti, Česko-francouzské společnosti, Česko-slovenské společnosti, 
Klubu přátel Rumunska, Ústředního spolku profesorů, Osvětové besedy v Ostravě (ředitel), Literárně histo-
rické společnosti, Sdružení slovanských žen, 1946–1947 předsedou Studentské mensy zřízené Spolkem pro 
podporování žáků českých středních a odborných škol v Ostravě, od roku 1945 kulturním referentem Svazu 
osvobozených politických vězňů, později tajemníkem Svazu bojovníků za svobodu Ostrava I, člen správního 
výboru Divadla moravskoslezského.

Po druhé světové válce se poprvé zapojil do politického života: vstoupil do Sociální demokratické strany, 
kde se stal místopředsedou krajského sdružení profesorů a učitelů, po sloučení strany s komunistickou stra-
nou zůstal, ale v roce 1950 byl škrtnut ze seznamu členů.

V roce 1945 byl členem prvního Národního výboru s funkcí školského a osvětového referenta, v únoru 
1948 byl povolán do Krajského akčního výboru Národní fronty v Ostravě jako člen prezidia a do Ústředního 
národního výboru města Ostravy jako člen rady s funkcí zdravotního referenta do 30. 9. 1949.

Po roce 1950 se věnoval archivnictví, překladům, zbylým spolkům a rodině. Významný je jeho příspě-
vek Z kulturně osvětového života v Moravské Ostravě v letech 1912–1940, který byl zveřejněn ve sborníku  
Ostrava: Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města 5 v roce 1969. Zemřel v roce 1977 v Ostravě, po-
hřben je na hřbitově ve Slezské Ostravě. 
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Patronát nad výstavbou nových chrámů na území města Ostravy převzala po roce 1945 Chrámová matice  
v Moravské Ostravě, jež si kladla za cíl podpořit jak po finanční, tak po odborné stránce především tři nerea-
lizované projekty – kostel Proměnění Páně v Hulvákách, záslibný kostel Neposkvrněného Srdce Panny Ma-
rie na Hladnově a kostel sv. Anny v Muglinově. Právě této slezské části Ostravy se příspěvek věnuje. Hlavním 
cílem je nastínit snahy o vybudování římskokatolického sakrálního objektu v Muglinově.

Muglinov má již v první písemné zmínce co do činění s církví. Jedná se o pramen soupisu desátků vra-
tislavského biskupství pravděpodobně z roku 1305. Okolo roku 1560 byla ves přifařena k sousední Polské 
Ostravě, ve které se nacházel farní kostel sv. Jiří, jenž byl v roce 1783 nahrazen kostelem sv. Josefa. Zda již 
v 18. století existovala v Muglinově například dřevěná kaple, doposud nevíme. Písemné prameny o tomto 
faktu zcela mlčí. Náboženský stánek byl na zdejší návsi vystavěn v 1. polovině 19. století, přesně v roce 1844. 
Muglinovští věřící si postavili kapli zasvěcenou sv. Anně ve stylu pozdního selského baroka. 

V pramenech se však uvádí rovněž patrocinium Panny Marie. Odvolat se tak můžeme na ikonografii 
oltářního obrazu zachycujícího Svatou rodinu, na kterém zastává dominantní postavení Panna Marie s Je-
žíškem na úkor sv. Anny. Z toho vycházel například učitel, historik a vlastivědný pracovník Ervín Tengler 
(1884–1944) v publikaci Muglinov: 1890–1940; k 50. výročí osamostatnění obce. O kapli sv. Panny Marie 
se dozvídáme také kupříkladu v sobotním vydání periodika České slovo ze dne 29. června 1940, ve kterém 
se uvádí: Přifařena je obec k Slezské Ostravě, a to od počátku svého zrození. Mají zde však svou kapli Panny 
Marie, jejíž báně obsahuje několik listin, nejstarší z roku 1844. Pomýšlí se zde také vážně na stavbu vlastního 
kostela. Mariánskou kapli též zmiňuje obecní kronika z let 1927–1947: Kaple Panny Marie se zvonicí upro-
střed obecního domu postavena v roce 1844 sloužící dodnes pro duchovní útěchu všem věřícím římskokato-
lické církve a odbývají se zde různé pobožnosti (májové, pohřební, procesí a jiné).

Musíme však počítat s tím, že se svatoanenský kult nejednou protíná s kultem mariánským v souvislosti 
vyplývající ze vztahů v rámci Svaté rodiny. Čili oba kulty mohou velice často, stejně jako v muglinovském 
případě, splývat. I přesto tradice uctívání patronky sv. Anny přetrvalo a slavnostní červencovou bohoslužbu 
(svátek sv. Anny se v kalendáři slaví 26. července) je zde možno navštívit každoročně. Tato významná událost 

obce byla ještě po skončení druhé světové války doprovázena poutí. Během odpustu se na návsi prodávaly 
různé výrobky, devocionálie či pochutiny. 

Protože se počet obyvatel Muglinova stále více navyšoval (v roce 1843 měla ves 204 obyvatel, roku 1869 
629 a v roce 1890 836 obyvatel), rozhodl v roce 1894 obecní výbor o rozšíření stávající obecní kaple. V tomto 
roce se ovšem zrodila myšlenka vybudování nového církevního objektu, což vedlo místní občany dne 8. čer-
vence 1906 k ustanovení spolku pro výstavbu římskokatolické kaple. Dle pozvánky se ustavující valná hro-
mada konala v muglinovském obecním domě. Na ní se přečetly stanovy, zapsali se členové a volil se spolkový 
výbor. Zajímavé ale je, že se na pozvánce uvádí zřizující spolek na stavbu kaple Panny Marie, nikoliv spolek 
sv. Anny. Na této schůzi byli zvoleni zástupci spolku. 

Záhy spolek zažádal zástupce obecního výboru o odprodej pozemku pro kapli či kostel. Ti však navr-
hovali místa zcela nepřicházející v úvahu pro tak význačnou stavbu, jako je chrám Boží. Slibný vývoj po-
zastavila v roce 1914 započatá Velká válka. Výbor byl nucen upsat celkové spolkové jmění v hodnotě sedm 
tisíc korun na rakouskou válečnou půjčku. Tyto peníze spolek po skončení války nikdy nedostal zpět a bě-
hem válečného konfliktu byla jeho činnost pozastavena. Spolek ukončil svou činnost na členské schůzi dne  
26. února 1922 z důvodů nepatrných spolkových příjmů a naproti tomu vysokých předepsaných daní.

K obnovení Spolku pro postavení kaple Panny Marie v Muglinově došlo až 10. října 1926. Na ustavující 
schůzi byly představeny a přijaty spolkové stanovy. Jako základní cíle jsou uvedeny zbudovat v obci katolický 
kostel Panny Marie a obstarat zařízení pro interiér chrámu. Objekt měl pojmout zhruba 500 až 600 osob  
a na oltáři se plánovalo umístit obraz nebo sochu Panny Marie. S časovým odstupem bylo v roce 1939 s mug-
linovskou obcí dojednáno odprodání pozemku nacházejícího se těsně pod hřbitovem. Stalo se tak po jedná-
ních obecní rady a obecního zastupitelstva v prosinci roku 1938. Na výborové schůzi spolku dne 10. února 
1939 byla jednomyslně schválena koupě zmíněného pozemku při ceně šest korun za jeden metr čtvereční.

Posléze již nic nebránilo k samotnému zahájení stavby kostela. Jako termín posvěcení základního 
kamene chrámu byl vybrán 18. srpen 1940. V tento den však k slavnosti z důvodu nepříznivého poča-
sí nedošlo a jak uvádí spolková pamětní kniha, akce se přesunula na 25. srpen. Základní kámen posvětil  

SnaHY o poStavEní KoStELa pannY MaRiE  
a Sv. annY v MuGLinově
Pavel Březinský

Maketa nerealizovaného kostela sv. Anny v Muglinově. Členové spolku pro postavení římskokatolického kostela při příležitosti položení základního kamene dne 25. srpna 1940. 
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slezskoostravský farář Antonín Fusek za účasti občanů, starostů obcí i dalších zástupců úřadů. Úsilí mu-
glinovských věřících bylo u příležitosti výročí 35 let snah o postavení kostela blíže popsáno v roce 1941 
v periodiku Ostravský kraj: Zatím se pilně sbírají na stavbu nové svatyně peníze. Projekt samotné stavby 
bez vnitřního zařízení zněl na 200.000 K nákladu. Náš DEN přinesl několikráte výzvy k zasílání příspěvků  
na stavbu. Tyto nebyly oslyšeny a čtenáři věnovali dary dle svých možností. … Muglinovští horníci nezapomenou,  
za čí pomoci mohli vybudovati chrám Páně. Je ovšem potřeba ještě více peněz, proto kdo můžeš, přispěj obnosem 
sebemenším! ... 35 let touží muglinovští věřící po vlastním stánku Božím. Snad se jim konečně nyní jejich úsilí 
za pomoci ostatních podaří uskutečniti. Je nutno zmínit, že tento novinový článek se pro změnu zmiňoval 
o Spolku pro postavení nového kostela sv. Anny. Znamená to, že se opět tato dvě patrocinia přetínají, a je 
otázkou, jak to se zasvěcením chrámu mělo být. Ve starších pramenech se uvádí pouze zasvěcení plánova-
ného objektu Panně Marii, v pozdějších zmínkách zaznamenáváme také sv. Annu. To nám nabízí například 
pozvánka na církevní slavnost 110. výročí existence kaple sv. Anny, jež se konala 25. července 1948. V tomto 
textu se přímo zmiňuje sv. Anna jako patronka nového budoucího kostela.

Ještě ve stejném roce, ve kterém vyšel tento informační článek s prosbou o příspěvky na stavbu kostela, 
přispěl finančním obnosem 3 000 korun protektorátní prezident Emil Hácha. Protože došlo k vydání zákazu 
výstavby církevních staveb na území tehdejšího protektorátu, byl základní kámen uložen do prostoru kaple 
sv. Anny. V průběhu druhé světové války se v březnu roku 1942 Městský stavební úřad v Moravské Ostravě 
otázal spolku, zda je stavba chrámu stále aktuální. Pro místní věřící patrně byla, jelikož v srpnu téhož roku se 
muglinovský spolek přihlásil za člena Ostravské chrámové matice. Do roku 1944 se na jeho běžném spořitel-
ním účtu nashromáždilo celkem 282 000 korun, v roce 1945 to už bylo 487 936 korun.

Po skončení druhé světové války byly práce na přípravě výstavby muglinovského kostela opět v pl-
ném proudu. Ihned se navázalo na předválečnou činnost a obnovovaly se církevní tradice. Mezi ně patřil 
rovněž průvod Božího těla. Ten uspořádal spolek pro stavbu kostela v pátek 1. června 1945, kdy se šlo od 
muglinovského obecního domu přes Hladnov, kolem slezskoostravské radnice, okolo jámy Trojice do far-
ního kostela sv. Josefa. Zpáteční cesta do Muglinova byla vedena přes Zámostí. Muglinovští ihned zažádali  

Římskokatolický farní úřad ve Slezské Ostravě o konání bo-
hoslužeb ve vznikající farnosti. Mateřská farnost v srpnu roku 
1945 odpověděla s láskyplným poděkováním o zájem tamních 
farníků o vlastní mše svaté, ale zároveň s omluvou, že z dů-
vodu nedostatku kněží v duchovní správě není možné sloužit 
další bohoslužby v Muglinově. Padla též myšlenka oslovit ve 
stejné záležitosti ostravské redemptoristy.

V roce 1946 se opětovně zajímali o stavbu kostela akade-
mičtí architekti bratři Šlapetové, kteří kontaktovali spolek už 
před šesti lety. Architekti upozornili spolkový výbor na svůj 
ateliér a nabídli k vypracování podklady, návrhy rozpočtu, de-
tailní nákresy a další práce spojené například s uměleckou vý-
zdobou. Aby se zvětšila šance na realizaci chrámu, zaslali čle-
nové spolku roku 1950 přípis Krajskému národnímu výboru 
– plánovacímu oddělení, ve kterém se nacházely podpisy hor-
níků z Muglinova cítících potřebu duchovního stánku v obci: 
Dodatkem k naší žádosti ze dne 8. listopadu 1950 o zařazení 
stavby zvětšení kaple v Muglinově do plánu 1951 dovolujeme si 
Vám v příloze zaslati list s podpisy našich hornických úderníků, 
kteří by si vroucně přáli, aby místo dnešní nevyhovující kapličky, 
byla postavena zvětšená kaple, kde by mohly býti vykonávány 
církevní obřady. Doufáme pevně, že našemu skromnému přání 
laskavě vyhovíte a zařadíte stavbu naší zvětšené kapličky v Mu-
glinově do plánu a tím učiníte radost našemu pracujícímu lidu, 
kteří po své pilné práci najdou v chrámu Páně útěchu a posilu 
pro další práci pro náš národ. 

Jelikož se jednalo o plánech objektu, přistoupilo se k shá-
nění interiérového zařízení. V roce 1950 se naskytla možnost 
získat mramorový oltář, varhany a lavice z právě zrušeného kláštera Milosrdných sester svatého kříže II. řádu 
svatého Františka v Moravské Ostravě (dnes budova rektorátu Ostravské univerzity), a to díky uplatňování 
proticírkevní politiky představitelů komunistického režimu cílené proti klášterům, které byly postupně ruše-
ny. Represe se však netýkaly pouze klášterů a k získání těchto předmětů nikdy nedošlo z důvodu rozpuštění 
kostelního spolku na základě likvidace církevního života v Československu. Za zánik spolku považujeme 
datum 1. dubna 1951, kdy se konala výroční valná hromada. Jeho členové byli nuceni převést další spolkové 
činnosti do rukou Římskokatolického farního úřadu ve Slezské Ostravě. To znamenalo, že slezskoostravská 
fara převzala muglinovské movité i nemovité jmění. Tímto aktem byly umlčeny všechny úspěšné pokusy vy-
stavět v jedné z ostravských čtvrtí nový kostel. 

Spolek pro postavení kostela v Muglinově byl obnoven dne 4. ledna 1993. Velká akce po jeho znovuob-
novení se konala 21. května 1994 při oslavách 150. výročí od postavení kaple sv. Anny. Na slavnostní bo-
hoslužbě bylo vzpomenuto na všechny občany, kteří se starali o tuto kapli, a rovněž na ty, kteří chtěli a stále 
chtějí v Muglinově vybudovat kostel. Jeho členové následně zaslali v prosinci roku 1996 na civilně správní 
úsek Ministerstva vnitra České republiky žádost o přidělení náhradního pozemku pro kostel, který mu byl 
odebrán a zestátněn v souvislosti se zánikem spolku v roce 1951. Pozemek totiž v roce 1973 přešel do vlast-
nictví obce Slezská Ostrava, která jej o šest let později přidělila do osobního užívání. Pokud by spolku nebyl 
přidělen pozemek, mělo být poté zažádáno o finanční náhradu. Tyto prostředky v peněžní podobě měly být 
použity k rozšíření stávající kaple sv. Anny v centru obce Muglinov. Pravděpodobně poslední aktivitou spol-
ku byla bohoslužba konaná o svátku sv. Anny dne 26. července 1997 v místní kapli. 

Konec celého snažení muglinovských věřících o vlastní kostel přišel v roce 1998 se smrtí jednoho z ak-
tivních členů spolku Karla Orzela. Právě on inicioval po návratu svobody v Československu, respektive  
v České republice, po roce 1989 oživení dávného přání, jež se ale nikdy nedokázalo naplnit. V obci Muglinov 
tak doposud nemůžeme navštívit kostel, ale dochovala se pro další generace zrekonstruovaná kaple sv. Anny 
z roku 1844, která již vždycky bude připomínat, že zde existovaly pokusy a snahy o nový sakrální objekt.

Místo pod muglinovským hřbitovem na rohu ulic Komerční a Křížkovského, na kterém měla být vystavěna kaple Panny Marie,  
později kostel sv. Anny (červenec 2017).

Dosud existující základní kámen muglinovského 
kostela s datací 18. srpna 1940. V současné době se 
nachází v soukromém vlastnictví (červenec 2017).
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Středověké Ostravě nebyla v minulosti, v důsledku preferování období industrializace, ale taky v důsledku 
absence dostatečného množství pramenů, věnována příliš velká pozornost. Výročí 750 let první písemné 
zmínky o městě se tedy stalo ideální příležitostí podívat se na toto období komplexněji a zhodnotit vývoj 
území v době založení města v rámci širšího politického a hospodářského kontextu na základě dochovaných 
dokumentů. Naděje, že by se ještě podařilo objevit nějaký nový písemný středověký dokument, je s ohledem 
na zpracování archivního materiálu již jen velmi málo pravděpodobná, ale nové poznatky mohou přinášet 
četnější archeologické výzkumy.

Tento podnět – 750 let první písemné zmínky o Ostravě – nakonec vyústil ve vznik první zevrubnější 
knihy zaměřené na vývoj města ve 13. a 14. století, nazvané Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města.

Její vznik inicioval Archiv města Ostravy, který v první fázi oslovil Richarda Psíka z Ostravské univerzity, 
neboť páteř celého díla tvoří přepis šesti listin (v latině nebo němčině), vydaných v tomto období a vztahu-
jících se k městu, a jejich český překlad. Od uvedeného základu se začala odvíjet celková koncepce knihy  
a práce profesně různorodého autorského kolektivu. Vůdčí úlohu v něm sehrál Robert Antonín z Ostravské 
univerzity, který v závěru knihy vzájemnou spolupráci zhodnotil slovy: „Poznání historického vývoje jakékoli 
lokality se neobejde bez důsledné interpretace dochovaných pramenů, které, klademe-li jim ty správné otázky, 
podávají svědectví o dávné minulosti. …Již letmý pohled na uvedené písemné prameny dokládá, že vytvoření 
plastického obrazu vývoje města na moravsko-slezském pomezí není pouze na základě jejich svědectví možné. 
Historička či historik se zde neobejde bez úzké spolupráce s archeology a historiky umění, jejichž interpretace 
archeologických pramenů, památek hmotné kultury a závěrů z provedeného stavebně-historického průzkumu 
výrazně ovlivnily chápání historického vývoje Ostravy…“

pRoč Si pRoLiStovat KniHu  
oStRava. počÁtKY a vývoj  
StŘEdověKÉHo MěSta
Blažena Przybylová

Skladba stěžejních šesti listin, z nichž pět vydali olomoučtí biskupové a jednu římský císař a český král 
Karel IV., předurčila obsahovou náplň jednotlivých kapitol. V nich je vykresleno postavení poddanského 
města v mnohem širším kontextu politického vývoje, a to nejen v rámci Moravy, ale i střední Evropy. Dů-
ležitou roli pro pochopení středověkého vývoje města stále zaujímá nejstarší dochovaná stavba – kostel  
sv. Václava –, jejíž osudy a proměny v jednotlivých fázích i prostřednictvím řady schematických rekonstrukcí 
velmi detailně pojal Dalibor Prix. Hospodářské podmínky obyvatel města osvětluje kapitola Ostrava v síti 
hospodářských vztahů a moravsko-slezské pomezí. V ní je zdůrazněn význam tržního privilegia, vydaného 
panovníkem Karlem IV. 17. května 1362, jako výrazného stimulačního prvku pro další rozvoj středověké  
Ostravy. Listina z roku 1371, v níž olomoucký biskup sděluje, že „se domluvil s měšťany ostravskými…  
a uzavřel s nimi dohodu“, která se týkala možno říci finanční participace města na jeho zabezpečení, „aby 
naše město Ostrava mohlo být obehnáno hradbami a opevněno“, uvozuje obsáhlou kapitolu o městském 
opevnění, doplněnou rovněž o kresebné rekonstrukce podoby města, bašty, Kostelní brány, v nichž je za-
chycen jeho vývoj a historie až do zbourání poslední bašty ve 20. století. Udělení práva odúmrti v r. 1389 
umožnilo, že „po smrti měšťanů, kteří nemají syny a dcery, si jejich majetek, dědictví a statky a další věci, které  
po nich zůstanou, mohou nárokovat a převzít jejich blízcí příbuzní“. Tři listiny, zajišťující tento nárok obyvate-
lům města, se staly odrazovým můstkem pro představení společnosti poddanského města. Krátký diploma-
ticko-sfragistický exkurz si všímá především středověkých ověřovacích prostředků, tj. pečetí.

Větší plasticitu uvedeným textům dodávají komentované archeologické prameny, které doprovázejí 
prakticky každou kapitolu, a množství ilustrativních dokumentů, fotografií archeologických nálezů a již 
zmíněných kresebných rekonstrukcí. Text je doplněn seznamem pramenů a literatury a poznámkami řaze-
nými za jednotlivými kapitolami.

Kniha Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města přináší řadu nových poznatků pro období středověku 
a je v ní poprvé věnována maximální pozornost hradbám, jejichž relikty lze ještě stále ve městě vidět, a nej-
starší stavbě ve městě – kostelu sv. Václava. Ovšem to vše zarámováno díky autorům – historikům Robertu 
Antonínovi, Michaele Antonín Malaníkové, Tomáši Krejčíkovi, Richardu Psíkovi, Romaně Rosové, histo-
rikovi umění Daliboru Prixovi a archeologům Marku Kiecoňovi, Františku Kolářovi, Zbyňkovi Moravcovi  
a Michalu Zezulovi – do celkového širšího historického kontextu.

Budova bývalé fary  kostela sv. Václava  z 20. let 20. století (dnes na místě budova Telepace).

Olomoucký biskup Jan Očko z Vlašimi  
inicioval vydání tržního privilegia Karlem IV.

Ševci patřili k tradičním řemeslníkům ve městě, potvr-
zení cechovních artikulí je dochováno až z r. 1661
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29. SRpEn 1944: KdYž SpojEnci  
BoMBaRdovaLi zÁBŘEH nad odRou
Petr Přendík

Průmyslové Ostravsko bylo vysoce pravděpodobným cílem leteckého útoku, a proto zejména po obratu  
ve vývoji 2. světové války na východní i západní frontě v roce 1943 byly na území Ostravy urychleně budovány 
protiletecké kryty, ať už ve veřejných budovách, průmyslových závodech nebo na odlehlejších místech 
města. První a zároveň nejtěžší nálet postihl Ostravu 29. srpna 1944, kdy v pěti vlnách udeřilo na město od 
jihu zhruba během jedné hodiny 400 amerických bombardérů typu B24 Liberator 15. letecké armády USA 
ze základny v jihoitalském Bari. Letecký poplach byl ve městě vyhlášen v 10.45 hod. a skončil v 11.55 hod. 
Vlny bombardérů tehdy směřovaly od Výškovic přes Zábřeh, Vítkovice a Moravskou Ostravu k Přívozu.

Nejvíce byly z průmyslových objektů poškozeny Vítkovické železárny, koksovna Trojice na Slezské 
Ostravě a chemický závod Julius Rütgers v Zábřehu n. O. Na mnoha místech byly poškozeny telegrafní, 
vodovodní a elektrické sítě. I přes značné škody nebyl ostravský průmysl nějak výrazně ohrožen. Ztráty na 
životech však nebyly malé – přímý zásah dostaly ve městě tři protiletecké kryty. Těžce byla zasažena také 
obytná zástavba. Zcela zničeno bylo ve městě 123 domů, dalších 1 500 bylo poškozeno. Celkem zahynulo 
při náletu 409 civilních osob. Ze hřbitovních knih, matrik zemřelých a ze zábřežské farní kroniky jsem 
vyexcerpoval jména všech zemřelých osob na katastru Zábřehu – jejich počet se zastavil na čísle 128. Velkých 
ztrát ihned zneužili nacisté k protispojenecké propagandě. Obětem náletu byl 31. srpna uspořádán pohřeb 
na hřbitově v Moravské Ostravě a ve Vítkovicích za účasti představitelů německé armády, okupační správy 
a NSDAP a také českých odborů.

Květoslav tučník vzpomíná
Na americký nálet vzpomněl po 73 letech v červenci 2017 také Květoslav Tučník (*1930), rodák ze starého 
Zábřehu: „Byl to vůbec první nálet na Ostravu, i když sirény ohlašovaly nálety již dříve. Jenže všechna letadla 
do té doby létávala na Dolní Slezsko, tzn. na Polsko. Letadla létala velmi vysoko, vypadalo to na nebi jako náboj 
do kancelářské sešívačky, nebyla na pohled větší než 1 cm, ale samozřejmě to byly velké stroje.

Zajímavé bylo, že nám bylo ohlášeno předem, že Američané přiletí nad Ostravu. Když to hlásil Londýn, 
tak se dalo spolehnout na to, že nálet opravdu bude. Němci normálně při přeletech nepřátelských letadel 
spustili sirény, ty byly na různých budovách už několik měsíců před nálety. Poplachy tedy byly hlášeny, 
ale nikdy ještě nebyl na Ostravu podniknut nálet. Až toho 29. srpna 1944. Poprvé jsme se šli schovat  

do leteckého krytu – do sklepa sousedního domu. Udělali jsme dobře. Za chvilku to začalo hučet a ten zvuk 
celkem zesiloval, bylo slyšet, že letadla asi trochu klesají. A najednou začaly dopadat pumy. Ještě jsem volal  
na kamaráda: ,Postav se do futer, padají bomby!‘ A během několika vteřin bum prásk, zem se zachvěla.

Když už byl klid, tak jsme vyšli ven – Zábřeh se halil v mraky šedivého prachu. Viděli jste někdy bouračku, 
třeba když bourají dům odstřelem? Obrovská oblaka prachu. Naštěstí jsme neměli postižen dům, ani ten dům, 
v němž jsme byli schovaní, ale tak ve vzdálenosti asi 200–250 m dopadlo několik pum.

Fakt je, že některé dopady náletu – dá se říct – byly až legrační: náš pes nikdy nesměl do bytu, byl vždy  
na dvorku. Když jsme přišli po náletu domů, všechny dveře byly otevřené, i když byly před bombardováním 
zavřeny. Chudák pes se tetelil v koutku v ložnici, protože ta hrůza šla pochopitelně přímo na něj. Až do konce 
svého života nám pes signalizoval bouřky, protože když začal shánět místo, kde by se schoval, když hledal 
nějaký koutek, tak jsme říkali: ,Aha – ještě není slyšet hřmění, ale bude bouřka.‘ A taky že byla! Nebo u nás 
na dvoře byla dlažební kostka, a přitom nikde takovéto dlažební kostky nebyly. To znamená, že musela letět  
z pěkné dálky.

Po náletu to ve starém Zábřehu vypadalo asi takto: tam, kde padaly bomby, byly pochopitelně rozbité domy, 
vyvrácené stromy, hrůza. Kde bomby nepadaly, tak tam nebylo v podstatě nic mimořádného. Lidé se dali ihned 
na pomoc těm zasypaným. Trošku jsme povydechli. Lidé říkali, že na Hollarově ulici a okolo ní je několik domů 
vybombardovaných. Tak jsem se tam šel podívat, pochopitelně se souhlasem rodičů. 

První dům stál na nároží Horymírovy a Hollarovy ulice. V tom domě zahynul můj spolužák Josef Klečka – 
chodil se mnou do měšťanské školy. Před nálety se prováděla kontrola domů, zda jsou jejich kryty (rozumějte 
sklepy) dostatečně odolné nebo jestli nemají závady – kontrola byla oficiálně nařízena Němci. Dům Klečků 
byl označen jako nejbezpečnější z celého jeho okolí, a to z toho důvodu, že měl klenuté stropy ve sklepení. Celá 
rodina Klečkova tam však zahynula. Dům dostal přímý zásah a všichni lidé z okolí, kteří tam v tom sklepě byli, 
na místě zemřeli. Nedaleký dům pana Farana zas připomínal hromadu navezených sutin – a přece ze sklepení 
po delší námaze lidé vytáhli pana Farana živého. U kapličky u Horymírovy ulice viselo na jedné z mohutných lip 
jízdní kolo, které zde bylo odmrštěno tlakovou vlnou. Bylo tam v koruně několik roků, nikdo pro něj pochopitelně 
nevylezl, a tak dělalo ,ozdobu’.

Lidé říkali, že na hřbitově v kapli je několik mrtvých lidí a že tam leží a čekají na identifikaci, protože se 
neví, kdo to je. Byli zřejmě z toho Klečkova sklepa. Jel jsem okolo na pole s vozíkem příští nebo přespříští den, 

 Zábřeh po bombardování.
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tak jsem se v té kapli zastavil. Ležely tam asi čtyři nebo pět mrtvol, ostatky nebyly poškozeny – myslím tělesně, 
žádná ruka nebo něco že by chybělo. Jenže byli celí šediví od prachu a tvrdilo se, že měli potrhané plíce. Pokud 
byli v nějaké uzavřené místnosti a došlo k explozi bomby, tak tam byl takový tlak, že se plíce protrhly (…).“

Nejničivější destrukci v Zábřehu dodnes připomíná název ulice V Troskách. Původně se ulice od roku 
1932 nazývala Hollarova. Oběti náletu se dodnes nedočkaly v místě nejtěžších škod pamětního kamene, 
který by připomínal tragickou událost náletu. Nálet ze srpna 1944 zůstal z hlediska ztrát na životech 
nepřekonán, přestože spojenecká i sovětská letadla zaútočila na město do konce války ještě třicetkrát  
(při všech náletech zahynulo 150–200 osob, při 13 náletech nebyl nikdo zabit).

nÁvRat K povÁLEčnýM  
udÁLoStEM v tÁBoRu HanKE
Nina Pavelčíková

Okrašlovací spolek za krásnou Ostravu připomněl v roce 2015 
umístěním krátkého textu v místě bývalého zasilatelství Han-
ke na Nádražní ulici 75 obětí poválečné „pomsty“ na němec-
kém obyvatelstvu Ostravy a okolí. Otevřel tím řadu dalších 
akcí, které vyvrcholily na počátku roku 2017 ustavením komi-
se Magistrátu města Ostravy, pověřené přípravou památníku 
civilních obětí II. světové války. Pod vedením člena zastu-
pitelstva, ostravského herce Vladimíra Poláka, tato komise 
navrhuje, aby památník všem civilním obětem války vznikl 
v sadu Milady Horákové (bývalý ostravský městský hřbitov  
a cenná, bohužel zbořená budova krematoria). Zabývá se 
však také otázkou důstojné oficiální připomínky nelidského 
zacházení s osazenstvem internačního tábora Hanke, v němž 
strážní mučili a bez soudu popravili (většinou oběšením) 231 
(nejen) německých obyvatel Ostravska.

Internační tábory pro Němce byly zřizovány ve všech 
větších městech ČSR bezprostředně po osvo-bození, v Ostravě jich bylo více než dvacet. Areál firmy Hanke 
byl zřejmě vybrán i proto, že byl v centru měst, nedaleko od významných správních budov. Od 12. května 
1945 byl tábor střežen dozorčí službou výpomocných členů Národní stráže pod vedením horníka z Hrušova 
Emila Martínka. On a jeho pomocníci využili sadistických sklonů internovaného Heinricha Glosse, který 
se stal vykonavatelem jejich příkazů a popravčím. Měl na svědomí pokusy o mučení elektrickým proudem, 
lámání končetin a žeber, páčení zlatých zubů, hromadné soulože před popravou, dobíjení mučených kameny 
a cihlami. Zneužíval jako pomocníky i další internované. Na jeho postupy dohlíželi strážci, kteří také řadu 
poprav vykonali střelbou. Sám Martínek zastřelil 25. května českého obyvatele areálu Františka Šedinu za 
to, že pomáhal internovaným vynášením zpráv pro příbuzné; po jeho smrti okradl a několikrát znásilnil jeho 
ženu. Aby zakryl předešlé exekuce, zosnoval Martínek 5. června údajnou „vzpouru“ osazenstva tábora a 
označil Šedinu (který byl už několik dní po smrti) za jednoho z jejích organizátorů. Následující den přinesl 
komunistický list Nová svoboda zcela vylhanou zprávu o „zločinné vzpouře“, kterou stráže potlačily střel-
bou, tu pak přejala řada dalších periodik. Zveřejnění zprávy vyvolalo na Ostravsku velký rozruch a výrazně 
posílilo protiněmecké nálady obyvatel.  

V táboře následovala další série poprav – během následujících čtyř dnů podlehlo vražednému běsně-
ní 80 vězňů tábora. Jejich mrtvá těla pak odvážel svědek ukrutností J. Mušálek z Ludgeřovic jako před-
tím každou noc do hromadného hrobu na tehdejším ostravském městském hřbitově nebo do krematoria. 
Zprávy o ukrutnostech v táboře ovšem nezůstaly utajeny, dostaly se do rukou nadřízených orgánů a později  
i na veřejnost.

Teprve 13. června 1945 bylo odvoláno celé vedení tábora. Jeho ostrahu pak převzaly řádné jednotky Sbo-
ru národní bezpečnosti, do konce jeho existence pak už došlo pouze k pěti úmrtím zřejmě přirozenou smrtí. 
Na podzim 1945 byl tábor zrušen a zbytek jeho osazenstva přemístěn do dalších shromažďovacích táborů, 
odkud pak následoval v roce 1946 řádný odsun.

Vedoucí politického oddělení ostravského ředitelství Národní bezpečnosti Vladislav Kusz, bývalý velitel 
tábora Hanke Emil Martínek a jeho dva pomocníci byli vzati do vazby, proběhlo první vyšetřování, v jehož 
závěru však Krajský soud v Moravské Ostravě zadržené osvobodil „pro nedostatek důkazů“. Tři hlavní viníci 
byli pouze vyloučeni z KSČ (což nakonec byl jediný trest, který je postihl).

O poměrech v táboře Hanke však začal psát nekomunistický tisk, řada svědectví vyšla také v Němec-
ku, hrozilo i vyšetřování americkou vojenskou policií. Na základě dopisu předsedy Zemské úřadovny  

dEBata o intERnačníM tÁBoRu HanKE
Martin Tomášek

V centru Pant se 21. února 2017 uskutečnila debata „Odkaz obětí tábora Hanke“, kterou spolupořádal spo-
lek Za krásnou Ostravu a Antikvariát a klub Fiducia. Pozváni do ní byli profesorka Nina Pavelčíková z Ka-
tedry historie FF OU, člen městského zastupitelstva Vladimír Polák, režisér Radovan Lipus, publicista Ivan 
Motýl a zástupce obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Dalibor Mouka, debatu moderoval Martin Tomášek 
z Ostravské univerzity, autor tohoto textu..

Rozprava, během níž byla připomenuta poválečná zvěrstva i dosavadní kroky směřující k jejich uznání  
a projevení lítosti, se nesla ve věcném duchu (podrobnosti viz on-line článek Tomáše Svobody Mrtvoly se pro-
stě odklidí… v Magazínu Patriot ze dne 23. 2. 2017), přičemž potřebu vyrovnat se s touto kapitolou ostrav-
ské minulosti nikdo z přítomných hostů ani četných diváků nezpochybnil. Nejemotivnější okamžiky nastaly  
po besedě, kdy hosty obklopili pamětníci událostí se svými pohledy a příběhy, mj. žena, která byla v lágru 
Hanke coby dítě i se svou maminkou internována a až dodnes o svých zážitcích mlčela. Její dojetí a díky byly 
nejlepším potvrzením, že se Ostrava konečně vydává správnou cestou.

 Zábřeh po bombardování. Naučná cedule na místě zaniklého tábora Hanke 
naproti dolu Jindřich. 



28 29

Státní bezpečnosti v Ostravě dorazila teprve 3. listopadu 1947 do Ostravy komise Ústavodárného národního 
shromáždění, složená ze zástupců všech politických stran Národní fronty. Během dvou dnů shromáždila 
řadu výpovědí, které ukončil závěrečný protokol. Na její výzvu byli také znovu zatčeni čtyři hlavní viníci po-
psaných událostí. Další vyšetřování „zametla pod koberec“ KSČ po svém vítězství v únoru 1948. Všechny 
kompromitující materiály stáhla StB do svých tajných archivních složek.

Po otevření tajných archivů státní tajné bezpečnosti na počátku devadesátých let vypátral ostravský his-
torik Mečislav Borák více méně náhodou v dnešním Archivu bezpečnostních složek v Brně-Kanicích celý 
materiál z roku 1947. Spolu s Tomášem Staňkem pak v roce 1996 vydal první svědectví o hrůzách, které 
se odehrávaly v Ostravě před více než padesáti lety. V 18. sešitu sborníku OSTRAVA, příspěvky k dějinám  
a současnosti Ostravy a Ostravska vyšla pak jeho obsáhlá historická studie analyzující poměry v táboře Han-
ke, z níž jsou čerpány tyto informace. Jeho články a studie vyvolaly velký ohlas veřejnosti, bohužel se však 
až do letošního roku žádná ostravská instituce z oblasti veřejné správy neodhodlala k jasnému aktu uctění 
památky obětí poválečných zločinů na ostravských Němcích.

Nelze samozřejmě vyloučit, že v táboře Hanke byli internováni i bývalí členové nacistických organizací, 
např. SA-mani. Pokud se provinili, měli být postaveni před řádný soud. Ze zveřejněných svědectví však vy-
plývá i to, že tam sadističtí dozorci mučili a usmrtili i desítky nevinných osob, které se „provinily“ pouze tím, 
že měly německý původ, nebylo jim navráceno československé občanství nebo se pouze pokusily pomoci 
obětem násilí.

RozHovoR S pavLEM doMiniKEM
Antonín Dvořák

Narodil ses v Ostravě-Přívoze a vyrůstal v Havířově. Jaké 
jsou tvoje vzpomínky na Ostravu padesátých a šedesátých 
let?

Narodil jsem se doma, za asistence porodní báby, v dom-
ku na přívozské ulici Na Náhonu č. 36. Kde je mu konec… 
V 60. letech minulého století musel ustoupit stavbě Ústřed-
ních dílen OKR a dnes se tam snad nachází nějaká úklidová 
firma. Tuž tak. Z nejvzdálenějších hlubin paměti se vynořil 
dvorek posetý zelenými husími cigárky, zahrada svažující 
se k Odře, stará, podivně zkroucená vysoká hruška, slupka 
jejích plodů se zažranou, vrostlou špínou, ale i společné ho-
dování s dědou – štajgrem a havířským kapelníkem –, který 
trpěl silikózou a za pár let na ni zemřel… Matka dodnes ob-
rací oči při vzpomínce, jak jsem s ním jedl jednou lžicí kousky 
chleba naházené do melty. 
Když si představím, že by to dělaly moje děti, běhá mi mráz po zádech…  Ale tebe to zjevně zocelilo. 

To si piš! Ještě k tomu přičti polský původ mých prapředků z obou stran, a leccos bude hned jasnější. 
Z toho pozitivního, co se v genech nepoztrácelo cestou, vybírám vytrvalost a schopnost nenechat se odradit. 
Ke stěhování do Havířova došlo kdy?

Do Havířova (Šumbarku) jsme se odstěhovali v mých necelých dvou letech, tahle část města se tepr-
ve rodila, rostla, všude stavební šrumec, hory písku, do kterých se skákalo z lešení, nízké karby s hustým 
mlékem hašeného vápna a na okraji toho nového města pro novou dobu, nedaleko budoucí Nádražní ulice, 
skládka komunálního odpadu, z níž jsem v počátcích sběratelské etapy mého dětství – později přišly známky 
a současně s nimi knihy z edic KOD, Karavana a Střelka – vybíral barevné krabičky od zápalek s dýmkami  
a nůžkami… Reflexe míst, kde jsme trávili dětství, je do značné míry definována naším tehdejším základním 
životním pocitem – zda jsme byli šťastní či nikoliv. Velké dějiny se nepletly do života těm (mým) malým, ale 

přirozenou součástí obou byly sirnaté a já nevím jaké další pachy a prach. Když se zvedl vítr, lidé si před obla-
ky zvířeného prachu zakrývali oči vším, co měli po ruce. Skláním se před tehdejší dřinou většiny ostravských 
rob, odkázaných na společnou prádelnu s kotlem na vyváření prádla, valchou, někdy i mandlem. Mimocho-
dem, atmosféru Ostravy na počátku 50. let skvěle zachycuje film Vladimíra Čecha „Úplně vyřízený chlap“ 
z r. 1965, odehrávající se částečně na stavbě NHKG v Kunčicích, film, který by měl povinně zhlédnout každý 
roduvěrný Ostravák. 
V Ostravě jsi asi byl často i po přestěhování do Havířova…

Jezdili jsme tam se školkou i školou do divadla. Dodnes mám v paměti obrovského, jakoby sametového 
zeleného draka, vznášejícího se nad jevištěm starého Divadla loutek.  A samozřejmě v Ostravě žila podstat-
ná část naší rozvětvené rodiny, takřka každou neděli se chodilo k někomu na návštěvu. Bývalo napečeno  
a po ruce byl vždycky „pulitr“, láhev špiritusu, který sloužil nejenom coby obecně rozšířené anestetikum 
na tvrdý život, ale i jako přirozená rekvizita jakýchkoli setkání. Nemohu se zbavit dojmu, že ostravský re-
gion měl (a bohužel stále má) smůlu na výkvěty demence: mám na mysli například někdejšího krajského 
tajemníka KSČ Mamulu, ordinujícího Ostravákům pracovní soboty nad rámec těch celostátně plánovaných 
a zvyšujícího diskomfort zdejších lidí o další level. Když se vrátím do 60. let, Ostrava už nebyla – tak to as-
poň vidím při pohledu zpět – tím šedivým, drsným městem, kam se sjížděla za prací kdejaká verbež, ale 
zároveň zde zakotvila i spousta slušných lidí – někteří paradoxně za trest. Se svými sídlištními satelity byla 
velmi energickým městem, centrum okolo dnešního Masarykova náměstí se svými „ikonickými“, z politic-
kých důvodů dobře zásobovanými obchodními domy (chodilo se do ASA, do Textilie, do Domu potravin  
i „do Bati“) žilo rušným životem – toto centrum pak nejvíc doplatilo na normalizační pumpování investic 
do nové výstavby. 
 Vracel ses do Ostravy i za normalizace? Jak na tebe působila?

Jezdil jsem tenkrát do Ostravy dvakrát třikrát ročně, později i díky pracovním povinnostem v době, 
kdy jsem se živil na volné noze jako tlumočník. Nerad přiznávám, že město se mi postupem času smrsklo  
na pár míst, kde žili nejbližší příbuzní. Tu a tam jsem si všiml nějakých změn, ale bezprostřední, hmatatelný 
kontakt s městem už to nebyl. Ostravu jsem ale nikdy nevnímal jako škaredé město, spíše jsem na ni pohlížel 
s pocitem lítosti nad devastací, kterou měla na svědomí lhostejnost k údržbě staré zástavby a brutálně jedno-
stranná podpora výstavby nových bytových kapacit v celé aglomeraci, a také nad zmarněnými příležitostmi 
město pozvednout. Ostravsko bylo „za Husáka“ jako stěžejní průmyslová oblast hodně podporováno, ale 
problémy centrálně plánovaného systému se mu vyhnout nemohly – v zásobování, dopravě, kvalitě životní-
ho prostředí: mám v živé paměti podpultovky u řezníka – babička byla oblíbená švadlena, víc k tomu netřeba 
–, ve špičce přetékající tramvaje a typický zápach ostravských chemiček, který rázně probíral klímající –  
a kdoví, možná i umírající – cestující vlakem daleko před Ostravou a připomínal, že budou brzy vystupovat. 
Jak začala tvoje spolupráce s ostravskými divadly a divadelníky? Prvním ostravským uvedením tvého překla-
du bylo Donaha! (Holé dupy) v roce 2011 (hraje se s velkým úspěchem dodnes). Koho napadlo převést tvůj 
překlad tohoto muzikálu do ostravštiny a jak probíhala spolupráce s Ostravakem Ostravskim? 

Někdy kolem roku 2004 mně byl svěřen překlad muzikálu Donaha!, jehož česká premiéra se odehrá-
la o rok později na jevišti libereckého Divadla F. X. Šaldy. Divil jsem se tenkrát, že po textu nesáhlo něja-
ké ostravské divadlo, od začátku jsem se totiž domníval, že by mu nejvíc slušela inscenace v přirozeném, 
autentickém prostředí. Nabídky NDM předloženy byly, setkaly se ale s minimální odezvou, zřejmě způso-
benou výhledově jinými dramaturgickými záměry. Časem mě ale napadlo, že inscenace by se mohla uvést 
v ostravském nářečí, což nakonec zabralo u dramaturga Marka Pivovara, s nímž jsme se sešli a domluvili se  
na strategii přípravy textu. Spojil se s Ostravakem Ostravskim, který měl za úkol převést můj překlad z češti-
ny do „ostravštiny“ – uvozovky jsou záměrné, protože nejde o čítankově čistý dialekt, důsledně dodržovaný 
ve všech jeho aspektech, ale spíše o jakousi smíšenou, stylizovanou formu, která jednak vytváří dokonalou 
iluzi dialektu a jednak zůstává srozumitelná i těm, kdo se už ve zdejším nářečí neorientují. Cílem bylo také 
připomenout Ostravákům nepominutelnou součást našich tradic a udržet „tvrdou“ formu ostravského dia-
lektu v povědomí. Ostravak mi posílal texty ke kontrole, já je „schvaloval“ a sem tam mu poslal zpátky k úva-
ze a zapracování různé chacharské lahůdky, jež jsem si při práci vybavil z dětství. Sám jsem se divil, kolik mi 
toho uvízlo v paměti. Krásná práce! S Ostravakem jsem se ke své lítosti osobně nesetkal, ale třeba k tomu 
někdy dojde. Občas si popřejeme k Novému roku. Tímto ho srdečně zdravím: Zduř!  
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dREvo pRoMLuviLo anEB jaK důLEžitÉ jE Mít doMiniKa
Pavel Hruška 

Pamatuji si, že úplně poprvé jsem Pavla Dominika spatřil na černobílé fotografii v nějakých novinách – bylo 
to počátkem 90. let, šlo o rozhovor (patrně v souvislosti s oceněním jeho překladu Nabokovovy Lolity) –  
a na té fotce byl zachycen v kterémsi pražském bufetu. To mi ho ihned učinilo sympatickým, neb sám jsem 
velkým milovníkem podobných zařízení. Moje náklonnost k němu vzrostla poté, co jsem se z onoho povídání 
dozvěděl, že má ostravsko-havířovský původ.  A když se mi posléze dostaly do rukou jím přeložené knihy 
(první byla Hanba Salmana Rushdieho), měl tenhle pohledný elegán s šálou a jemným, lehce potutelným 
úsměvem (později jsem měl tu čest se s ním párkrát setkat) mé sympatie docela. 

V české literatuře lze narazit na řadu vynikajících překladů stěžejních děl napsaných v nejrozšířenějším 
světovém jazyce (od Zábrany po Hilského) a Pavel v té tradici úspěšně pokračuje. Jeho jméno je dnes už cosi 
jako značka kvality a signum poctivě odvedené práce – pokud chcete mít záruku, že čtete opravdu dobrý 
text, vyberte si knihu, v jejíž tiráži je uvedeno: Z angličtiny přeložil Pavel Dominik. Za své výkony ostatně 
obdržel několik cen, přičemž jeho „vlajkovou lodí“ se staly zejména prózy již výše zmíněných Rushdieho  
a Nabokova. Ale nejen tyto autory má Pavel takříkajíc „v portfoliu“ – jeho překladatelská činnost je mnohem 
širší a pestřejší. České čtenářské veřejnosti zprostředkoval rovněž texty Henryho Millera, Grahama Greena, 
Philipa Rotha, Raye Bradburyho, Rexe Stouta aj. A je (mimo mnohé jiné aktivity, např. tvorbu dialogů pro 
dabing) velmi pozorný i k současné dramatice: Pavlovy překlady her anglicky píšících autorů jsou dnes  
na repertoáru řady českých divadel, ostravské Národní divadlo moravskoslezské nevyjímaje (naposledy  
v něm byla uvedena tragikomedie kanadského spisovatele Brada Frasera  Teď mě zabij).

Jednou mi Pavel v ostravské hospodě vyprávěl, jak se kdysi chystal pokácet planou višeň, co mu roste na 
chalupě před vraty do chléva. „Je stará“, říkal, „neplodí, kořeny nadzvedává vstupní dveře, tak jsem si usmy-
slel, že ji porazím. Ale když jsem s tím kácením začal, uslyšel jsem náhle, jak ten strom zanaříkal – a tak jsem 
toho všeho raději hned nechal“, vzpomínal tehdy.

Představuji si tu scénu jako z nějaké lidové balady: drevo promluvilo… A vidím Pavla, jak odkládá pilu  
a sekeru, protože jako každý citlivý překladatel dokáže naslouchat a rozumět i cizí, zdánlivě nesrozumitelné 
řeči (pamatuji si, že tenkrát vyprávěl:  „Ona možná zavrzala jen ta vrata od chléva, ale to je nakonec úplně 
jedno…“). 

Buď jak buď, ta planá višeň mu tam patrně nadzvedává dveře dodnes. A mně z toho všeho vychází, že je 
opravdu důležité mít Dominika.  

Na které ostravské inscenace svých překladů rád vzpomínáš?
Bude to znít jako vyhýbavé klišé, ale na všechny. Už jen z toho důvodu, že se hrály právě v mém rodišti  

a navíc v divadle s vynikajícím hereckým souborem. Některé z nich v české premiéře. O „Holych dupach“ 
jsme mluvili, Wildeova komedie „Jak důležité je mít Filipa“ zaujala nejen svým nastudováním, ale i bizar-
ními peripetiemi spojenými se žalobou dědice autora předchozího překladu tohoto díla na porušení autor-
ských práv; inscenace irské hry v režii Janusze Klimszy „Slož mě něžně“ mi dodnes připadá trochu nedoce-
něná. V komedii „Je úchvatná!“, která se hraje v Divadle Antonína Dvořáka, jsem se již po několikáté a rád 
pracovně setkal s Peterem Gáborem a v zatím posledním projektu pro NDM opět s Januszem – inscenace 
„Teď mě zabij“ se s velkým diváckým i kritickým ohlasem hraje ve zkušebně DADu. 
Setkávání s osobnostmi NDM jsou pro tebe zjevně hodně důležitá. 

Vztahy se budují dlouhodobě, některé z nich jsou v důsledku vzdálenosti mezi Ostravou a Prahou vlast-
ně také jistým setkáním, přerušovaným, ale nikdy nekončícím. Jsem rád, že jsem se v Ostravě mohl po le-
tech setkat s Jiřím Nekvasilem a navázat s ním, troufám si říct, pevný vztah a že jsme se u práce znovu sešli 
s P. Gáborem, který kdysi režíroval v Divadle ABC dramatizaci Almodóvarova filmového scénáře „Vše o mé 
matce“ v mém překladu. Výjimečným živlem mezi našimi režiséry je Janusz Klimsza, s nímž jsem měl tu 
čest spolupracovat několikrát, a to nejen v Ostravě. Obdivuji jeho vášnivý vztah k divadlu, dar nacházet 
silný inscenační potenciál v zapeklitých, zdánlivě nerealizovatelných textech, jeho autoritativní umanutost  
a schopnost vnutit hercům své představy. Cítím s ním velkou spřízněnost. V žertu si říkám, jestli to není tím, 
že jsme oba původem téměř sousedé. 
Jak vnímáš Ostravu dnes?

Jako sebevědomou kulturní metropoli, která netrpí provinčními mindráky a za jejímž každým úspěchem 
je tvrdá práce, město si vždycky muselo všechno odrubat. Asi patřím k těm, co se domnívají, že ten, kdo má 
Ostravu rád, ji má rád až nekriticky a nedá na ni dopustit. Jsem rád, že jsem se do Ostravy začal vracet –  
a zasloužila se o to Ilona Rozehnalová, ta prodloužená ruka Osudu, která mě před téměř deseti lety pozvala 
do křesla pro hosta ve Fiducii. Večer dopadl náramně a já si kromě nezapomenutelných zážitků z probdělé 
noci odvezl i zárodek pevného přátelství s Petrem Hruškou a s tebou, Antoníne. A pak přišli další: režisér 
Radovan Lipus, Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec z Kabinetu architektury, právník Lukáš Jansa, který mě 
a NDM zastupuje ve sporu o Wildeova „Filipa“ … a tak bych mohl pokračovat.     
 Co ti v Ostravě chybí, co by se mělo změnit, aby se přiblížila názvu tohoto bulletinu? 

Neznám momentální situaci, ale zdá se mi, že Ostravě – a v tom opravdu výjimečná není – dlouhodobě 
chybí inteligentní a osvícení lidé na místech, kde se přijímají – často nevratně – rozhodnutí ovlivňující tvář  
a chod města, ne-li přímo jeho budoucnost. Stěžejní jsou vize, umění uvažovat o městě s předstihem i ně-
kolika generací, schopnost nepřemýšlet sobecky a krátkozrace o tom, jak zanechat „stopu“, ale nadřadit 
zájem veřejnosti zájmům stranickým a osobním. Ostrava krásná je, což ale neznamená, že by nemohla být 
krásnější.
Jak se díváš na aktivity okrašlovacích spolků či spolků jako Klub za starou Prahu? Chtěl bys, aby nějaký 
působil i v místě tvého bydliště?

Činnost okrašlovacích spolků, stejně jako různých občanských iniciativ, často vytvořených ad hoc jako 
obrana nespokojených občanů proti zásahům, které hrozí negativně změnit veřejný prostor, je podle mě vý-
razem ostře vnímaného pocitu sounáležitosti s místy – krajinou, městem, parkem, ulicí –, k nimž máme 
silný vztah a která vyžadují naši péči. Každá taková komunitní aktivita má hluboký smysl, i sebemenší detail, 
jemuž ve veřejném prostoru věnuje okrašlovací spolek pozornost a péči, může mít motivační a inspirativní 
efekt. U nás v Praze 7 je nějaký okrašlovací spolek registrován, jeho stránky jsem ale neobjevil. Upřímně 
řečeno, raději bych podpořil spolek ostravský, kterému bych přál, aby si udržel stále stejné nadšení, s jakým 
se pouští i do zdánlivě marginálních aktivit. Každá akce, každá aktivita směřující ke zkvalitnění veřejného 
prostoru je výrazem respektu a loajality vůči místu, ve kterém žijeme.      
Jakou ulici/čtvrt/část Ostravy máš rád?

Mám rád centrum, dejme tomu mnohoúhelník, jehož vrcholy tvoří Fiducia, Dům umění, Divadlo loutek 
a Sýkorův most, architektonicky zajímavé místo, kde jsem – bože mě netrestej – poznal snad každou kavár-
nu a nálevnu, protože kde jinde by se měl člověk setkávat s přáteli, že? Mám rád ostravská divadla a nadchl 
mě industriál Dolních Vítkovic, způsob, s jakým se s touto památkou dlouhodobě pracuje. Velkou sentimen-

tální hodnotu pro mě stále má Přívoz, kupříkladu Jirská ulice, kde bydleli moji prarodiče z matčiny strany. 
V prvním patře dlouhého třípodlažního domu, který při novodobé renovaci zmrzačili useknutím balkónů. 
Co tě v Ostravě v této divadelní sezóně čeká?

V nadcházející divadelní sezóně se schyluje k další spolupráci s Januszem Klimszou, chystáme drama-
tizaci textů / monologů Erika Bogosiana, amerického herce, dramatika, romanopisce a performera, „Sex, 
drogy a hafo prachů“. Půjde o mimořádnou záležitost; jakmile získáme autorská práva, pustím se do překla-
du. Samozřejmě průběžně vyhledávám další texty, které by mohly zaujmout ostravskou dramaturgii – kdy-
koli narazím na něco zajímavého, NDM je první, komu text nabízím. 
Jaké knižní či divadelní projekty právě chystáš? 

V současné době pracuji na novém překladu Nabokovovy prózy „Lužinova obrana“, a to z ruštiny, což 
je úmorná práce, jelikož neustále listuju ve slovníku a ověřuji si významy slov, která mi už dávno vypad-
la z paměti. Ale taky to jde… Co se divadla týče, za zaznamenání – kromě zmíněného projektu s Januszem 
Klimszou pro NDM –  stojí skutečnost, že po letech a po jednom projektu, který kvůli zásahu vyšší moci ne-
vyšel, se konečně sejdeme u společné práce s kamarádem Radovanem Lipusem, pro něj a pro dramaturgyni 
Janu Pithartovou, která z ostravského Divadla loutek přešla do Východočeského divadla v Pardubicích, jsem 
pořídil nový překlad pozoruhodné hry Richarda Beana „Až na věky“. Zkoušet se začne na jaře příštího roku 
a už teď se na to těším.    
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BYL jEdEn dědEčEK
(vyhodnocení literární soutěže o ostravský limerick)
Pavel Hruška

Jak jsme uvedli již v minulém vydání bulletinu, zájem o toto literární klání předčil veškerá naše očekávání: 
úhrnem se sešlo více než půl druhého sta limericků od pětadvaceti autorů! Informace o soutěži se šířila (zjis-
tili jsme posléze) mnohými pozoruhodnými cestami, a možná i proto k nám doputovaly rovněž příspěvky 
nikoli pouze ostravských či se zdejším regionem spjatých tvůrců. Zúčastnili se i lidé ze vzdálenějších míst, 
např. ze severu a jihu Čech (z Jablonce či Písku), mailovou poštou dorazily též slovensky psané limericky 
o „dedovi z Ostravy“ až z Bratislavy! Poměrně hojná byla účast brněnských milovníků nonsensové poezie 
(jeden z nich, Štěpán Faltýnek, vztah jihomoravské a severomoravské metropole dokonce ve verších oso-
bitě tematizoval:  „Byl jeden dědeček z Brna,/ psal básně hrubého zrna/ o dědečkovi z Ostravy…“). Někteří 
z autorů pak pro vlastní inspiraci (zmínili se o tom v průvodních textech) úspěšně použili mapu ostravských 
městských obvodů (zejména ti, co toto město nikdy nenavštívili)!

Lze směle prohlásit, že Ostrava (a vlastně spíše Ostravsko v nejširším slova smyslu) je líhní pitoreskních 
figur, ať se ocitnete kdekoli a zamíříte kamkoli. Vycházejíce ze zaslaných děl, můžeme konstatovat, že obdi-
vuhodnou frekvencí výstředních dědečků a všelijakých podivínů a paťanů se z ostravských částí a městských 
obvodů pyšní zejména Přívoz – ten se ve verších (vedle vůbec nejčastější obecné lokalizace „z Ostravy“) 
vyskytoval nejvíc. Směle jej však doháněly též Poruba, Svinov, Hrabová, Hulváky, Vítkovice či Martinov. 
Je víc než potěšitelné, že ve výsledku autoři nevynechali jediný ostravský obvod či čtvrť (své bizarní hrdiny 
nalezly mj. i Lhotka, Polanka, Dubina, Nová Ves, Pustkovec, Krásné Pole, Plesná, Michálkovice či Stará  
a Nová Bělá – navzdory tomu, že „v Bělé básníkům některým/ opakovaně se ztrácí rým…“, jak nápaditě zjistil 
Václav Kureš). Dva z autorů pak stvořili cosi jako nonsensový erb Ostravy: zcela metodicky podle její mapy 
zveršovali pro každý z městských obvodů minimálně jeden limerick! A panoptikální postavy se některým 
účastníkům soutěže podařilo objevit též v širším ostravském okolí, a tudíž i jejich pozoruhodné skutky či 
dovednosti lokalizovali do dalších částí zdejšího „razoviteho regionu“: Karviné, Frýdku-Místku, Hlučína, 
Příbora, Petřvaldu, Beskyd aj.

Protagonisty limericků se stali nejen „dědečkové“ (ti tvořili kategorii nejčastější), ale ve velké míře se 
vyskytovali i „chlápek“, „chlopek“, „chlop“, též „chachar“, „synek“ a „pán“; jemnější polovinu lidstva pak 
reprezentovaly zejména „teta“ či „dáma“, sem tam se na scéně mihla i nějaká ta „babička“. Ojedinělými 
nonsensovými hrdiny byli „fanoušek“ (Baníku) a dokonce i „bezdomovec“ – poměrně často autoři zvolili ne-
utrální výraz „člověk“ (Radomil Matzner to okomentoval: „Raději píšu limeriky o ,člověcích‘, těch dědečků je 
mi líto.“). Účastníci literárního klání do svých veršů najímali široké spektrum ostravské reality, vedle tradič-
ních atributů („halda“, „Baník“, „popílek“, „barevný vzduch“) a místních názvů a jmen („Sýkorák“, „Ma-
sarykáč“, „Ferona“) také motivy moderní ostravské současnosti („Fukušima“, „Stodolní“, „klub Les“), ale  
i rozličné fenomény dneška („uprchlík“, „Arab“). To vše pak v některých případech úhrnem stvořilo invenční 
a pozoruhodnou kombinaci bizarních prvků. Dal se vystopovat i jakýsi lokální imaginační magnetismus: 
básnický hrdina „z Přívozu“ obvykle míval nějaký bližší a intenzivnější zájem „o kozu“ (přičemž onen inte-
res nabýval rozličných podob: od milostné romance se zvířetem až po ekvilibristiku na tělocvičném nářadí),  
u jedinců „z Poruby“ se zase ve zvýšené míře vyskytovala potřeba obracet věci „naruby“ (nutno podotknout, 
že to vždy vyústilo v originální kousky!). Kolorit mnohých veršů pak vhodně dokreslovalo ostravské nářečí 
či nejrůznější slangové výrazy. Dorazilo i několik originálních počinů: například limerick psaný makaron-
štinou (česko-německy), připomínající osud zdejšího (dnes již neexistujícího) Německého domu; autorka  
M. H. zase poslala básnický portrét člena okrašlovacího spolku, Jakuba Ivánka, tvůrce Mapy ostravských 
soch („Jeden Jakub z Poruby/ rad měl sochy Uruby./ Mapu k temu udělal –/ na prochazky ideal./ Všichni 
vědi kam kudy…“). A „rodinná firma“ Havlenových – v duchu těch nejlepších tradic Edwarda Leara – své 
limericky dokonce vlastnoručně ilustrovala!

Vybrat ty nejlepší básně se jevilo jako opravdu těžké, přetěžké – dobrých a nápaditých nonsensů se sešlo 
více než dost. Porota neměla vůbec lehkou úlohu a dlouho nad výsledky váhala – ocenění by si zaslouži-

lo mnoho autorů. Nakonec tedy zvolila takto: celkovým vítězem se stal brněnský tvůrce Ivan Petlan, který  
do soutěže přispěl řadou mimořádně kvalitních limericků. Za nejlepší z jeho tvorby vybrala tři (všechny jsou 
uvedeny níže): ten první je invenční „rekvalifikací“ bezručovského básnického hrdiny, nápaditou travestií 
kanonického textu; druhým nám představuje jistého novobělského Houdiniho a Copperfielda v jednom;  
ve třetím pak projevuje kromobyčejnou znalost ostravských zvyklostí a reálií (není nám známo, zda pan Pe-
tlan někdy pobýval v Ostravě). Na druhém až třetím místě ex aequo skončily vynikající limericky Radomila 
Matznera, autorky vystupující pod pseudonymem RoRo a rodiny Havlenových (Jan, Pavla a Julie). Všichni 
vítězové obdrží od našeho okrašlovacího spolku čerstvě vydanou Mapu ostravských výletů (pro případnou 
další inspiraci k tvorbě) a od antikvariátu Fiducia knihu dle vlastního výběru. Oceněné verše naleznete pod 
článkem a i v následujících číslech bulletinu čtenářům představíme další vydařené limericky.        

Taková tedy byla soutěž o ostravský limerick. Laury jsou rozdány, vítězům patří blahopřání i obdiv k je-
jich dovednostem, všem ostatním náleží velké poděkování za účast, za odvahu a snahu. Pokud jste nevyhráli, 
nezoufejte – poezie není exaktní disciplína, názor poroty pro vás nemusí být směrodatný, klidně za toho 
nejlepšího považujte právě svého „dědečka“. Zde platilo (a vlastně i stále platit bude) ono známé couberti-
novské heslo: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. A v tomto duchu jako symbolickou tečku za celou soutěží 
ocitujme na úplný závěr slova paní Kateřiny Juráčkové: „Ostraváci jsou lid vřelý, krom pondělků furt veselý –  
i bez dědy z limericku. Ostrava má vlastně kliku…“   

Chlap z básně Petra Bezruče
za nic a za sebe neruče,
když máchl kladivem, teklo v ráz…
Druhá už rána šla mu snáz…
Tak začal stloukat obruče.

                            (Ivan Petlan)

Jeden chlápek z Nové Bělé
dokázal se vyhnout střele,
stín přeskočit, podlézt čáru,
bez strun drnkal na kytaru…
Působil až podezřele…

                         (Ivan Petlan)

Jeden synek od Přívozu
koulel kolo od povozu.
Z Petřkovic až k Porubě.
Tam mu dali po hubě
majitelé toho vozu.

                          (Ivan Petlan)

Jeden člověk  z Poruby
nosil své oděvy naruby.
Přitom měl takové blbé kecy
jakože: „Je třeba odhalit skryté věci!“
- ten velice transparentní člověk z Poruby.

                          (Radomil Matzner)

Byl jeden dědeček ze Svinova,
ten tančil tanec bossa nova.
Potom dostal křeče
z té divoké skeče
a odkřepčil zpátky do Svinova.

                                (RoRo)

Jeden děda z Hranečníku
zpovídal se do nočníku,
což faráři ze Slezské
připadalo nehezké.
A pokáral toho heretika z Hranečníku.

                             (Havlenovi)
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Ještě před patnácti lety by platilo to, co odjakživa… nic! V životě tady nebyl, o Ostravě nepsal ani nesnil, ne-
vlastnil zde žádný majetek a ani rodina k těmto končinám nijak netíhla. V roce 2003 se ale někteří pedagogo-
vé jednoho z porubských gymnázií rozhodli Tigrida do města pozvat a seznámit s ním zdejší studenty. Bylo 
těsně po konci školního roku a Tigrida nápad potěšil, nicméně jej laskavě odmítl. Bylo mu skoro šestaosmde-
sát a tři týdny nato noviny psaly, že v klidu rodiny svobodným rozhodnutím opustil tento svět. Myšlenka „do-
stat“ nejznámějšího českého exilového novináře do Ostravy tím však nezapadla. Učitelé z Poruby se rozhodli 
získat Tigridovo jméno pro svou školu, i když to v tradičně levicově orientovaném kraji nevyvolávalo příliš 
nadšení ani mezi politiky, ani u veřejnosti. Povedlo se. V roce 2005 Ostravu navštívila paní Ivanka Tigridová, 
která slavnostně udělila souhlas (posvěcený také výnosem MŠMT ČR) přiznat čestný název škole a k 1. 9. 
zde vzniklo Jazykové gymnázium Pavla Tigrida. Tím by se mohla celá věc uzavřít, ostatně dnes je kdejaká 
škola nositelem nejrůznějších čestných názvů, ale… Ale vedení školy a zapálení pedagogové nechtěli dát po-
koj a pořád se snažili Tigrida v Ostravě nějak „uvrtat“. Zkoušely se obligátní středoškolské vědomostní sou-
těže (Tigridiáda pro nadané publicisty a moderní historiky), různá veřejná čtení a jiné málo nápadné akce, 
až se objevila příležitost vskutku historická! Vznikl nápad udělat v Ostravě Tigridovi sochu… Ve městě se do 
podobných kulturních aktivit léta neinvestovalo, takže konkurence jiných nově vznikajících instalací byla 
téměř nulová a Porubáci zavětřili šanci trošičku pohnout dějinami a Tigrida sem přece jen, alespoň v bron-
zu, dostat. Aby se učinilo zadost černému humoru moderních dějin, vymámila tehdejší ředitelka gymnázia 
Zdeňka Průšová (čest jejímu úsilí!) na správci sběrného dvora několikatunový mramorový sokl (dvacet let 
zarostlý v kopřivách), na kterém v Porubě stával V. I. Lenin! Gigantická socha v časech komunistického reži-
mu shlížela na dělný lid v prostoru dnešní Hlavní, dříve Leninovy třídy a sokl se měl stát místem, kde se potká 
celoživotní zastánce demokracie se zakladatelem sovětské totality. Nápad to byl za milión a nadšeně ho při-
jala celá Tigridova rodina, která přislíbila Ostravu u příležitosti odhalení sochy navštívit a o svých zážitcích 
rozvědkami ostře sledovaného dětství před studenty a veřejností povyprávět. Studenti a učitelé gymnázia 
vyhlásili sbírku a nejrůznějšími akcemi se snažili získat peníze, aby se jim v jubilejním roce 2009 (20 let po 
pádu komunistického režimu) podařilo sochu instalovat. Úplně jednoduché to nebylo, takže se odhalovala 
až na jaře 2010 a nakonec šlo o bustu (autor akad. sochař Rybička). Ale zase se to zajímavě rozkřiklo, a jako 
doprovodný program tak v Ostravě proběhla konference „Pavel Tigrid a Rádio Svobodná Evropa“, na které 
vystoupili mnozí Tigridovi spolupracovníci a přátelé (Pavel Pecháček – bývalý ředitel RFE, Lída Rakušano-
vá – redaktorka RFE, Jacques Rupnik – politolog, Karel Schwarzenberg – bývalý předseda Mezinárodního 
helsinského výboru pro lidská práva a mecenáš čs. disentu, Petruška Šustrová – chartistka a novinářka). 
Konference naplnila velkou aulu VŠB a ukázala, že také střední školy mohou udělat v oblasti popularizace 
„vědeckých témat“ slušnou práci. O Tigridovi se v Ostravě víc psalo i mluvilo a gymnázium ve spolupráci se 

spolkem PANT zanedlouho připravilo velkou putovní výstavu „Pavel Tigrid – slovy proti totalitám“, 
která dodnes cestuje po českých školách v doprovodu pečlivě připravených pracovních listů urče-
ných ke zpestření jinak leckde ještě dosti tradiční dějepisné výuky. Několika školami i Ostravou se 
přehnal chvilkový zájem o „tigridovská“ témata, která občas přiživili učitelé svými popularizačními 
semináři a žáci nějakým tím happeningem. Jazykové gymnázium vzalo snahu šířit povědomí o myš-
lenkách, postojích a významu Pavla Tigrida pro dnešek vážně a mezi nemnohými institucemi, které 
se Tigridem dnes soustavněji zabývají, si získalo své místo. Dokladem toho může být i projekt „Tigrid 
stoletý“, který začal na jaře letošního roku (zabýval se například zajímavou paralelou mezi Tigridem 
a Komenským jako dvěma exulanty z donucení) a vyvrcholí v říjnu mezinárodní konferencí „Pavel Ti-
grid a česká demokratická publicistika v exilu“ (záštitu akci udělil hejtman MSK Ivo Vondrák). Půjde 
o velkou událost konanou 24. 10. 2017 v Divadle Jiřího Myrona u příležitosti 100. výročí Tigridova 
narození. Dopoledne zaplní sál divadla více jak 600 studentů ostravských gymnázií a večer proběhne 
v nedalekém Centru PANT diskusní setkání vybraných hostů s veřejností. Tigrid se bude připomí-
nat nejen jako celoživotní obhájce demokratického uspořádání společnosti a kultivované otevřené 
kritičnosti, ale také jako novinář, jehož odkaz je v současném „světě bez pravdy“ opět zajímavě aktu-
ální. Konference proběhne za přítomnosti významných hostů – pamětníků, bývalých disidentů, his-
toriků a politologů. V debatě se studenty vystoupí dcera Deborah Tigrid, politolog Jacques Rupnik, 
publicista Karel Hvížďala, bývalý ministr vlády ČSFR a velvyslanec ČR v Rusku Luboš Dobrovský, 
bývalý velvyslanec ČR ve Francii Pavel Fischer, historici Vilém Prečan, Petr Blažek a Radek Schová-
nek, chartistka a spisovatelka Ivanka Lefeuvre a snad i Karel Swarzenberg (záleží na jeho programu  
po parlamentních volbách). Videopozdrav a krátký komentář k osobnosti Pavla Tigrida natočil To-
máš Halík (v termínu setkání je v USA). Konferenční jednání, které bude moderovat ředitel zpravo-
dajství Českého rozhlasu Jan Pokorný, rozhlas natočí a ze záznamu pak odvysílá. Videozáznam akce 
bude k dispozici na webu www.educa24.cz 

Tím ale nic nekončí. Studenti a učitelé Jazykového gymnázia Pavla Tigrida si vyhradili celý týden 
před podzimními prázdninami k tomu, aby svého „patrona“ propašovali opět také do ostravských 
ulic. Zpracovali Tigridův dobrodružný život formou kramářské písně a pokusí se s ní rozezpívat pod-
zimní Kuří rynek. Tam také instalují výstavu, kterou se rozhodli přeložit do angličtiny a francouzšti-
ny, sehrají drobné úryvky z Tigridových děl a překvapí jistě mnohými sympatickými taškařicemi…

Suma sumárum to vzhledem k otázce v úvodu nevychází vůbec špatně: na rozdíl od Paříže, Prahy 
či Semil si bude moci v Ostravě každý letos na podzim říci, že tady Pavel Tigrid nebyl nikdy víc, než 
je tu dnes… 

co MÁ SpoLEčnÉHo pavEL tiGRid S oStRavou?
Jiří Hruška
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23. června 2012 u příležitosti Petropavlovské pouti byl ve Vítkovicích v Jeremenkově ulici 13 po velkém úsilí 
otevřen Dům u šraněk. Vedení městského obvodu dalo zelenou projektu, který byl vyústěním práce a sbírek 
v oblasti kultury a kronikářské činnosti. Multikulturní historické, informační a kronikářské centrum nemá 
žádný z ostravských obvodů a není známo, že by něco podobného bylo jinde republice.            

V krásných prostorách domu z roku 1887 bylo umístěno malé muzeum vítkovických domácností, galerie 
z vítkovických dějin přístupná všem, kteří se chtěli prezentovat zajímavými sbírkami, pracemi či nápady. 
Chodbu zdobí historické mapy Vítkovic, galerie vítkovických osobností, foto Café Industrial, pod kterým se 
krásně vzpomíná. Místnost zvaná železárenská uchovává věci spíše technického charakteru, kružítka, loga-
ritmická pravítka, almanachy vítkovických škol, reklamní předměty železáren, fotografie i DVD z vítkovic-
kých akcí, které se zde pro návštěvníky mohou promítat. Společenská místnost slouží nejen pro autobusové 
návštěvy z celé republiky, pro malá posezení, ale každý čtvrtek se zde scházejí vítkovičtí senioři. 

Vzepětí vítkovických rodáků, kteří do Domu u šraněk věnovali své vzpomínky na dětství ve Vítkovicích, 
dokumenty svých rodin, své hračky, vysvědčení a další vzácnosti ze svých skříní, bylo nebývalé. Setkávaly se 
zde skupiny spolužáků, návštěvy rodáků, přicházely skupiny školních dětí, které byly seznamovány s dět-
stvím našich babiček. Všichni se rádi vrací do dětských a školních let, doplňují bílé stránky dějin. 

Desítky besed a výstav, které se za těch pět let konaly v tomto retro prostředí, nesou své ovoce a o Vítko-
vicích se hovoří už nejen po stránce negativní. Ví se, že se vymyslelo a dalo prostor a peníze na něco neobvyk-
lého, co zde moudré vedení bude léta připomínat. 

     Beseda o zaniklém ochotnickém divadle Dolu Jeremenko, scénické čtení z knihy Ilse Weber, vzpomí-
nání na Beno Blachuta, připomenutí Marie Antoníny Kratochvílové či dějin Husova sboru vždy přilákaly 
nejméně  třicítku návštěvníků. Výstavy malíře Neprakty, akad. mal. Karola Hercíka, Jiřího Pohla a dalších, 
fota z bombardování Vítkovic v roce 1944, zmizelí sousedé, ukázky z rodokmenů, samé zajímavé názvy  

pět LEt doMu u šRaněK vE vítKovicícH
 Lenka Kocierzová

obohacovaly návštěvníky příjemného prostředí, kteří usedali do desítky let starých křesel a židlí. Ano, i tak 
se dá uchovat paměť národa. 

Pokladnice historie jedné čtvrti je neobvyklá, alba z dvacátých let, poštovní album z roku 1945, klo-
bouky, kufry a šitíčka vítkovických žen. To vše může potěšit zájemce. I když se už původní obsada změnila,  
a to nejen z důvodu nemoci hlavních účastníků, stále je možno navštívit tyto prostory ve středy, sáhnout si 
na panenky či medvídky, prohlédnout knihy a sešity. Do konce roku 2017 proběhnou tři besedy o historii, tři 
vycházky s bývalou kronikářkou, výstavy a další zajímavá setkání.

Bez minulosti není přítomnosti, a i když už zde vítkovických potomků není mnoho a minulost něko-
ho nezajímá, stojí za to nacházet i střípky, které dokreslí běh dějin. Je možno se  tedy do minulosti v Domě  
u šraněk ponořit a zasnít se v časech bez spěchu, bez počítačů, s dobrými sousedskými vztahy.                                                                                                                               
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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, zástup-
ce šéfredaktora 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 – drama-
tik / 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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Za podporu tisku bulletinu děkujeme:

Přední strana obálky: Kostel sv. Václava a stará fara  
s integrovanou půlkruhovou hradební baštou (před rokem 1929).
Zadní strana obálky: Komiks – Jiří Martuška
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