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EDITORIAL

Milí čtenáři,

držíte před sebou podzimní číslo bulletinu Krásná 
Ostrava, ve kterém se mimo jiné věnujeme novým 
dílům ve veřejném prostoru našeho města i něko-
lika ostravským výročím. V červnu jsme na budově 
vítkovické pošty odhalili pamětní desku ostravské 
rodačce, spisovatelce a hudebnici Ilse Weberové. 
O vznik pamětní desky v minulosti usilovala kroni-
kářka Vítkovic Lenka Kocierzová a její přátelé, nyní 
se nám ji podařilo zrealizovat a Vítkovice zdobí 
pamětní deska z dílny architekta Jiřího Markeviče, 
který se svým nápaditým návrhem vyhrál veřejnou 
soutěž. V centru Ostravy byl v létě odhalen také 
Památník válečným letcům umělkyně Pavly Sce-
rankové. Považuji jej za mimořádný počin a jsem 
moc ráda, že si za krátkou chvíli získal zejména 
nejmladší generaci, kterou často vídám originální 
dílo zaujatě prozkoumávat. Za velmi důležitý 
pokládám i fakt, že město Ostrava vypsalo na pa-
mátník veřejnou soutěž a dokázalo se velmi dobře 
vypořádat s peripetiemi a problémy, jež soutěž 
i následnou realizaci provázely. Ostrava i tímto 
dílem ukazuje, že by se v budoucnu mohla stát 
mekkou současného umění – doufejme, že jí sna-
ha vydrží a že se v budoucnu dočkáme dalších mo-
derních soch či památníků, vzniklých na základě 
veřejné soutěže. Současné umění totiž v minulých 
desetiletích nemělo v Ostravě na růžích ustláno 
a i dnes se objevují hlasy, že by mělo být víc sro-
zumitelné, že to není umění a podobně. Podobná 
diskuse aktuálně propukla mezi místními politiky 
v souvislosti s výstavním programem Galerie Duk-
la v Porubě. Přestože jde o ministerstvem kultury 
vysoce ceněný program (v celostátním měřítku), 
na půdě ostravského zastupitelstva i v politických 
kuloárech se vede diskuse o tom, zda by kurá-
torský koncept neměl jít víc naproti občanům, 
kteří si na program galerie stěžují. Doufejme, že 
Galerie Dukla tento tlak ustojí. Jsem přesvědčena, 
že Ostrava, potažmo Poruba, kontakt se součas-
ným uměním nutně potřebuje a je jí prospěšný. 

Díky vznikajícím kvalitním současným dílům či 
rekonverzi městských jatek na galerii současného 
umění si navíc Ostravy začínají všímat lidé z jiných 
měst a začínají ji ukazovat jako vzor, jak se má 
k současnému umění přistupovat. Věřím, že si to 
nepokazíme populistickými kroky a nevrátíme se 
zpět do doby, kdy zde ve veřejném prostoru vzni-
kala umělecky mnohdy sporná díla bez soutěží. 

Novinář Jan Král a chartista Tomáš Hradílek v záři-
jovém čísle vzpomínají na mimořádnou osobnost 
ostravské kultury Dolores Šavrdovou, od jejíhož 
úmrtí letos uplynulo deset let. V červenci jsme 
se sešli u jejího hrobu, abychom uctili památku 
statečné ženy, manželky spisovatele Jaromíra 
Šavrdy, která poskytovala svůj byt ostravskému 
disentu ve chvíli, kdy byl její muž vězněn komuni-
stickou mocí. Podepsala Chartu 77 a angažovala 
se i po manželově smrti. Přinášíme také článek 
o jediné dochované hornické voliéře na území 
Moravskoslezského kraje, jíž hrozil dvakrát zánik 
a vždy byla zachráněna díky nezměrnému úsilí 
chovatelů harckých kanárků. V aktuálním čísle 
najdete i články o výročí literární historičky Ivy 
Málkové, prestižním ocenění archeologa Zdeňka 
Moravce, připomínáme také sto let legendárního 
fotbalového klubu – Baníku Ostrava. 

Věříme, že si každý z vás najde v tomto čísle téma, 
které ho bude zajímat a inspirovat.

Děkujeme za vaši podporu!

Ilona Rozehnalová
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FÜR TANTE ILSE HIMMEL 
(K ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY ILSE WEBEROVÉ)
PAVEL HRUŠKA

Ničivé běsnění druhé světové války velmi bolestně 
zasáhlo i svého času významnou a velmi početnou 
skupinu našich židovských spoluobčanů žijících 
v regionu průmyslového Ostravska. Z přívozského 
nádraží moravskoslezské metropole byl vypraven 
vůbec první transport evropských Židů, zdejší syna-
gogy brzy lehly popelem, tisíce obyvatel následně 
zahynuly v plynových komorách koncentračních 
táborů a z původní židovské populace se domů po 
válce vrátil pouhý zlomek… Je naší morální povin-
ností, abychom na tyto jejich oběti nerezignovali, ale 
naopak si je v dostatečné míře připomínali. I na ost-
ravských ulicích lze naštěstí narazit na řadu tzv. „stol-
persteinů“, místní školy se účastní projektu „Zmizelí 
sousedé“ a historii zdejší židovské komunity se po-
dařilo zachytit v řadě studií. Před několika měsíci do 
Ostravy – až z amerického exilu – symbolicky přibyl 
obřadní chanukový svícen zachráněný z někdejší 
hlavní městské synagogy, kterou nacisté zapálili 

v červnu 1939. Nedávno se pak k památkám upomí-
najícím na přetěžké životní osudy některých našich 
spoluobčanů připojila i pamětní deska vítkovické 
spisovatelce a skladatelce Ilse Weberové, výjimečné 
osobnosti meziválečné židovské komunity.

INTELEKTUÁLKA A PATRIOTKA 
Z VÍTKOVICKÉHO FOJTSTVÍ

Ilse Weberová (dívčím jménem Herlingerová) se 
narodila na nejstarším místě někdejší vesničky Vítko-
vice, na dědičném fojtství. To jako by předurčilo i její 
celoživotní lásku k tomuto regionu, kde život nebýval 
zrovna jednoduchý, kde dominovala těžká dřina 
a průmysl a kde se přirozeně mísily a střetávaly růz-
né kultury a národnosti jako v nějakém přístavním 
městě. Její rodnou řečí byla němčina, ale výborně 
ovládala i češtinu (doma u Herlingerů se mluvilo 
oběma jazyky). Vášnivě ráda četla, poslouchala 

▲ Pamětní deska z dílny architekta Jiřího Markeviče
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hudbu a rozprávěla se svými vrstevníky o filozofii 
a společenských událostech, v němčině záhy napsa-
la i několik knih pro malé čtenáře, dobovou kritikou 
velmi chválených, takže už v mladém věku náležela 
k respektovaným autorkám žánru židovské dětské 
literatury. Intenzivně spolupracovala i s ostravským 
rozhlasovým studiem, kam přispívala autorskými 
pásmy pro děti, překlady z německé a české poezie 
a dalšími literárními a hudebními pořady. Stýkala  
se s řadou osobností ze světa umění.

Od roku 1929 byla provdána za Williho Webera 
a manželům se posléze narodili dva chlapci, starší 
Hanuš a o tři roky mladší Tomáš. Rodiče je vycho-
vávali v úctě k Československé republice (jméno 
druhorozeného syna odkazovalo k jménu prezidenta 
Masaryka) a respektu a toleranci vůči ostatním. Ilse 
se bytostně cítila být československou občankou 
a vlastenkou: „Jsme českoslovenští židé,“ odpově-
děla jednou synu Hanušovi na jeho zvídavou otázku 
„Kdo jsme?“. Stejnou míru patriotismu, jakou pociťova-
la ke státu, pak zakoušela i ve vztahu ke své domovině: 
„Milovala jsem své rodné město a nacházela na něm 
krásy, které jinak žádný člověk neobjevil… Špinavá voda 
Ostravice mi připadala krásnější než Jadran… Nikdy 
jsem nechtěla odtud pryč.“

FÜR TANTE ILSE HIMMEL
Dusná a nervózní 30. léta a bouřková mračna 
stahující se nad Evropou se promítala i do mnoho-
národnostní ostravské společnosti – postupně, leč 
nezadržitelně v ní narůstaly animozity a rozpory 
mezi jednotlivými skupinami obyvatel, Židé pak 
byli vystaveni čím dál větší míře ostrakizace od části 
české a německé populace. Ilse a její blízcí velmi 
trpce nesli tuto proměnu společenské atmosféry 
(sugestivně o tom, jak rychle a snadno se tehdy – 
pod vlivem politických událostí – transformovaly 
nálady mezi lidmi, vypovídají její dopisy příbuzným 
a známým), navzdory narůstajícím ústrkům a změ-
ně celkové situace však zůstavali loajální ke své 
republice, již milovali. V roce 1939 přesídlili do Prahy 
a krátce před vypuknutím války stačili ještě jedním 
z vlaků, jež organizoval britský filantrop Nicholas 
Winton, poslat do bezpečí svého staršího syna, aby 

válečné hrůzy přečkal ve Švédsku u matky Ilsiny 
celoživotní přítelkyně Lilian von Löwenadler, dcery 
švédského diplomata (mladší syn pro nemoc nemo-
hl odcestovat, což se bohužel později ukázalo jako 
osudový moment).

Počátkem února 1942 obdrželi manželé Weberovi 
povolání k transportu do Terezína, kam posléze 
dorazili i se synem Tomášem. Ilse se v židovském 
ghettu, na něž se během války proměnilo celé toto 
historické pevnostní město, ujala role ošetřovatelky 
a s nesmírnou obětavostí se ve značně stísněných 
podmínkách věnovala péči o nemocné a vysílené 
děti. Této vpravdě andělské úlohy se zhostila s ob-
divuhodnou podnikavostí a vitalitou: „Zpočátku jí 
přidělili místnost s osmi polámanými postelemi bez 
matrací, ložního prádla, vůbec bez jakýchkoli pomů-
cek… Teprve časem se jí podařilo získat pro marodku 
velký sál s 26 postelemi… Jeden akademický malíř 
vyzdobil ten sál těmi nejhezčími pohádkovými motivy, 
a i jinak dělala všechno možné, aby nemocným dětem 
pobyt na marodce co nejvíce zpříjemnila. Kromě toho 
se jí podařilo ilegálně si opatřit kytaru, neboť přede-
vším v tom spočívalo její nemocniční ošetřování. Na 
její dětské marodce se přes zákaz od rána do večera 
hrálo a zpívalo,“ vzpomínal později na působení své 
ženy v terezínském sběrném táboře Willi Weber.

Také další vězni a vězenkyně, kteří se během své 
zdejší internace blíže poznali s vítkovickou rodač-
kou a měli to štěstí, že válečné útrapy – na rozdíl 
od ní – přežili, dosvědčili její mimořádnou odvahu 
i nezlomnou potřebu pomáhat ostatním (pa - 
třila k nim mj. autorka známé knihy Naděje mi po-
mohla přežít Ruth Eliasová, původem z Moravské 
Ostravy). Mezi několika tisíci dětskými kresbami, 
jež vznikaly během fungování terezínského ghetta 
a podařilo se je zachránit, lze pak narazit i na ty, 
které rovněž – se samozřejmou důvěrou a beze-
lstnou přímočarostí – vyjadřují hold bezhraničnému 
milosrdenství této osudem těžce zkoušené ženy. Na 
jednom z oněch juvenilních obrázků je kupříkladu 
dětskou rukou připsán velkými tiskacími písmeny 
i s dojemnými pravopisnými chybami vševyjadřující 
nápis FÜR TANTE ILLSE HIMEL („Nebe pro tetu Ilsu“). 
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Kdyby existovala byť jen tato jedna jediná kresba, lze 
suverénně prohlásit, že život Ilse Weberové nebyl 
marným a zbytečným – vlastně se dá říci, že nejryzej-
ší, nejautentičtější pamětní desky jí už tenkrát a natr-
valo vytvořily ruce jejích dávných dětských pacientů.  

KDY SKONČÍ NAŠE UTRPENÍ?
I v nesmírně trudných poměrech života v ghettu po-
kračovala Ilse ve své básnické a skladatelské činnosti. 
Odkudsi se jí podařilo získat kytaru (viz citace, podle 
jiných svědectví šlo o loutnu), což už se samo o sobě 
stalo značně riskantním počinem (za vlastnictví hu-
debního nástroje hrozil trest smrti), a díky důmyslné 
skrýši pod podlahou zahradnické kůlny, kterou vy-
myslel její manžel, se pak dochovaly záznamy básní 
a písní vítkovické rodačky z období její terezínské 
internace. Některé z těchto skladeb jsou dnes na 
repertoáru mnoha zpěváků a sborů z celého světa 
(slavnými se staly například ukolébavka Wiegala či 
zádumčivá píseň Ich wandre durch Theresienstadt). 
Mnozí z těch, kteří přežili peklo nacistických lágrů, 
rovněž dojatě vzpomínali na to, jak jim Ilsiny verše 
pomáhaly snášet utrpení, jemuž byli vystaveni, a ale-
spoň na chvíli je přenášely někam do milosrdnějších 
časů (mezi spoluvězni sehrávaly asi podobnou roli 
jako básně Josefa Čapka v Sachsenhausenu).     

Život Ilse Weberové i jejího syna tragicky vyhasl 
v plynové komoře poté, co se v roce 1944 dobro-
volně přihlásila do transportu do osvětimského 
koncentračního tábora, kam byl zařazen i její 
mladší syn Tomáš. Do Osvětimi tenkrát odeslali 
celou dětskou terezínskou marodku a Ilse své malé 
svěřence nechtěla ponechat na holičkách (její 
manžel válečné běsnění naštěstí přežil). O vskutku 
fascinujícím osudu této neobyčejné ženy si lze udělat 
podrobnější představu díky knize Kdy skončí naše 
utrpení (2012), která vedle rekapitulace Ilsina života 
přináší i četné ukázky z její básnické a písňové tvorby, 
stejně jako výbor z dopisů, jež psala svým blízkým 
přátelům a příbuzným. Ze všech těchto uměleckých 
i privátních textů vyvstává nesmírně plastický a pou-
tavý obraz činorodé a citlivé bytosti, hrdé a pokorné 
zároveň, člověka vrcholně nesobeckého a vždy plně 
odpovědného za to, co se odehrává kolem něj.

NA LIDSKOU VZDÁLENOST

Umělecký a lidský odkaz Ilse Weberové si – kromě již 
zmíněného faktu, že se její písně dodnes hrají a zpíva-
jí – několikrát připomněla kulturymilovná veřejnost 
doma i v zahraničí (například v Itálii, zprávu o tom 
přinesl i bulletin Krásná Ostrava 1/2015). Také v mo-
ravskoslezské metropoli se v minulosti uskutečnilo 
několik vzpomínkových akcí. Od letošního června 
pak vítkovickou rodačku a patriotku připomíná 
i nově instalovaná pamětní deska z dílny architekta 
a příležitostného sochaře Jiřího Markeviče, jež je 
umístěna na budově pošty na vítkovickém náměstí 
Jiřího z Poděbrad. V tomto domě žila Ilse se svou 
rodinou a navštěvovala tu synagogu nalézající se 
naproti jejímu bydlišti.

Markevičova plastika (spolupracoval na ní i Martin 
Daniel Skočovský) zvítězila ve veřejné soutěži pořá-
dané Antikvariátem a klubem Fiducia ve spolupráci 
s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu, přičemž 
porota se na realizaci tohoto návrhu shodla jedno-
myslně. Má ve výsledku charakter jakési utajené 
podobizny, již je nutno teprve objevit: tvář židovské 
hudebnice a spisovatelky, vyvedenou technikou gra-
fického leptu na nerezové desce, kryje jakási plenta 
či markýza, svou texturou připomínající závoj dívčích 
vlasů. Chce-li pak někdo doopravdy spatřit obličej 
Ilse Weberové, nezbývá mu než se k celému artefaktu 
patřičně přiblížit, takříkajíc na lidskou vzdálenost – 
teprve potom „vyplave“ její podobizna na povrch 
spodní leštěné plochy jako nějaký skrytý vodoznak. 
Uvidět ji znamená tedy stát blízko, jako když si chce-
me popovídat s někým známým („tête à tête“, „face 
to face“), na přirozenou lidskou vzdálenost.  

TVÁŘ JAKO VÝZVA K ODPOVĚDNOSTI 
ZA DRUHÉ

Naše tvář je tím, co každého z nás mimo jiné činí 
nezaměnitelnou a autentickou konkrétní bytostí. 
Je jakýmsi naším návěštím, něčím, co je spojováno 
s identitou, lidskou jedinečností – i proto míváme na 
osobních dokladech fotografii vlastního obličeje, a ni-
koli třeba svých rukou (i když i ty bývají nepochybně 
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čímsi unikátním). Je-li něco „beztvarého“, v podstatě 
jako by to ani neexistovalo – věci a bytosti potřebují 
svůj tvar, svou formu, viditelnou a rozpoznatelnou 
podobu. Každého z nás činí tvář zcela výjimečným 
(a nelze se tudíž nikterak divit například množství 
právně-etických otázek spojených s problematikou 
případné transplantace této části těla), avšak para-
doxně vůči všem těmto aspektům je právě ona tím, 
co si sami dost dobře prohlédnout nemůžeme – leda 
v zrcadle nebo v odrazu vodní hladiny –, tedy něčím, 
co si vlastně do velké míry uvědomujeme až z reakcí 
druhých, z chování a projevů ostatních osob, jež nás 
obklopují. Zkrátka a dobře je tvář tím, čím se každý 
z nás obrací ven do světa, směrem k druhým. Teprve 
až díky ní jako bychom se vlastně stávali bytostí spo-
lečenskou.

Francouzský filozof Emmanuel Levinas říká – a je to 
přesný a výstižný pohled –, že v každé lidské tváři se 
nachází cosi esenciálně bědného. Že je to jakýsi její 
fundament, „filigrán“ její pravosti. Avšak tuto kvinte-
senci, tuto bytostnou lidskou podstatu zahlédne 

jen ten, kdo se doopravdy dívá, kdo je „vidoucím“, 
kdo neulpívá na povrchu, ale proniká i pod to, co je 
pouhým více či méně líbivým zevnějškem. Každá 
lidská tvář se tak od nepaměti principiálně dovolává 
pozornosti druhých, jejich soucitu a pochopení. 
Zničit ji, zcizit, vymazat ze světa svou vlastní svévolí, 
se jeví jako zhola nepřípustné – bylo by to poruše-
ním biblického příkazu „Nezabiješ!“. Kdo ničí lidské 
tváře (lidské životy a jejich jedinečnost), je barbar 
a kazisvět. Naopak chránit a respektovat nezaměni-
telnou „tvář druhého“ znamená pečovat o člověka 
a o vše, co kolem existuje. V židovském Talmudu je 
uvedeno: Kdo zachrání jeden lidský život, jako by 
zachránil celý svět.

Znehodnotit či ztratit tvář druhého znamená roz-
vrátit bytostný rozměr lidské existence, podstatu 
humánního soužití na tomto světě. Když nacisté 
v předvečer válečného konfliktu nutně potřebovali 
vybudit v řadovém německém obyvatelstvu inten-
zivní odpor k jeho židovským spoluobčanům, stačilo 
jim důsledně aplikovat norimberské rasové zákony: 

UKOLÉBAVKA  
Z TRANSPORTU DO POLSKA
Spi, malý příteli, unavila tě tíseň, 
vlak zpívá monotónní píseň. 
Noc tiše přichází, tichounce, jemně. 
Jsi ještě malý, však na tě život počká, 
zavři svá unavená očka: 
Jedeme nyní pryč, do polské země. 

Děťátko, spi, nenech se dálkou mást, 
ve tmě již utonula naše vlast, 
kterou nám ukradli bezohledně. 
Tak rádi jsme ji měli, a oni nám ji vzali, 
teď mlčky sedíme, neb slova bolí, pálí, 
jedeme do dáli, do polské země. 

Spi, malý příteli, vždyť nejsi sám. 
Kéž z tvého spánku sama načerpám 
sílu a útěchu, ať lépe je mi. 
Ve tmě nám září pouze hvězdný svit, 
už nechci trpět, nechci smutná být: 
Vždyť Bůh je i v polské zemi!
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osobám židovského původu zakázali chodit do mno-
ha veřejných budov a na veřejná místa a v podstatě 
je dokonale separovali od ostatních Němců. De facto 
je tak zbavili jejich konkrétních, autenticky lidských 
tváří, tedy jejich jedinečnosti (a německé obyva-
telstvo odstavili od běžné každodenní zkušenosti 
s touto skupinou občanů, neboť ta u většiny lidí může 
sloužit jako účinné antidotum proti případnému 
šovinismu a nenávisti) – na takto uprázdněné místo 
pak formou intenzivní propagandy nainstalovali úče-
lově pokřivenou, zkarikovanou a démonizovanou 
„židovskou tvář“. Je poměrně obtížné nenávidět 
konkrétní osobnost druhého, svého dlouholetého 
a známého spoluobčana, zato u jeho ideologicky 
zvulgarizované, agitační mašinérií reprodukované 
pseudopodoby to jde mnohem snáz.    

...

Život Ilse Weberové předčasně vyhasl ve věku 41 let. 
U vědomí tohoto smutného faktu se člověk neubrání 
otázce, kolik dobrého a užitečného by ještě mohlo 
vzniknout bohatostí jejích sil… Ale navzdory tomuto 
osudovému poznání osobnost někdejší vítkovické 
hudebnice a spisovatelky natrvalo zůstává s námi 
– skrze básně a písně, skrze náš obdiv a přihlášení 
se k jejímu statečnému osudu. Tvář této výjimečné 
ženy se na jednom z náměstí jejích milovaných 
rodných Vítkovic ukrývá pod „paravánem vlasů“ 
– vztahuje se přímo k nám, dosud živým, stačí jen 
přistoupit. Žádné barbarství nebude mít nikdy dost 
síly na to, aby nám definitivně zcizilo či zničilo tento 
jedinečný osud, uvrhlo jej do hlubin zapomnění. A ti, 
kdo se s ním blíže seznámí, nepochybně nabudou 
přesvědčení, že onen kostrbatý nápis z dávného 
obrázku neznámého terezínského dětského vězně 
po zásluze došel svého naplnění.

▲ Zleva Martin Daniel Skočovský, manželé Markevičovi a Pavel Hruška při odhalení pamětní desky
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DEN, KTERÝ ZŮSTANE V PAMĚTI – 
ODHALENÍ DESKY ILSE WEBER 
LENKA KOCIERZOVÁ

23. června 2022, slunečný letní běžný čtvrtek. 
Málokdo ví, že se stal jedním z důležitých dnů 
městského obvodu Vítkovice, v němž se mi splnil 
velký sen. Vítkovice jsou plné ještě neobjevených 
a nedopsaných příběhů. Jedním z nich je život Ilse 
Weber, židovské spisovatelky, básnířky a hudeb-
nice, která se ve Vítkovicích narodila a prožila zde 
část svého života, než nastoupila cestu Praha–Te-
rezín–Osvětim. 

Bývalá vítkovická rychta, ve které se narodila, 
je dnes zdevastována. Dům, v němž žila několik  
let s manželem Willim, syny Hanušem a Tomíkem 
a ve kterém sídlil a dodnes sídlí poštovní úřad, 
stojí. Ve třetím poschodí této stavby na náměstí 
Jiřího z Poděbrad ve Vítkovicích psala Ilse své 
dopisy přítelkyni Lilian, jež byly po válce nalezeny 
v Anglii a mohly být poté zveřejněny. Z dopisů 

a básní Ilse Weber napsaných hlavně v Terezíně je 
sestavena kniha Kdy skončí naše utrpení. V české 
verzi byla vydána v roce 2012 a Ilsina „cesta zpět“ 
byla nyní po deseti letech od vydání knihy symbo-
licky ukončena odhalením pamětní desky právě 
na domě vítkovické pošty, kde proseděla hodiny 
u psacího stroje, psala, tvořila a žila nelehký, ale 
smysluplný život. Psala v něm pohádky pro děti, 
hrála na loutnu a v této činnosti pokračovala 
i v terezínské pevnosti, aby dětem ulehčila krutý 
pobyt v koncentračním táboře. 

Od vydání knihy se v Ostravě uskutečnilo mnoho 
besed a akcí, připomínajících osudy ostravských 
Židů a mezi nimi i osud Ilse Weber. Velmi emotivní 
bylo třeba scénické čtení jejích dopisů v Knihovně 
města Ostravy (Blanka Fischerová, Sylvie Bee, Lu-
cie Jagerčíková, rok 2013) a vzápětí ve vítkovickém 

▲ Zleva Lenka Kocierzová, Libuše Salomonovičová a Ilona Rozehnalová  u pamětní desky
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▲ Původní vítkovická rychta, rodný dům Ilse Weber

▲ Díla „Cesta Ilse Weber“ a „Tři vítkovické ženy“ od vítkovické kronikářky Lenky Kocierzové
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Domě u šraněk v autentických kulisách první 
republiky. Do knihy jsem se ponořila i já a chodila 
jsem s Ilse vítkovickými cestičkami, protože to 
byly i moje cesty, i když padesát let poté. Projela 
jsem se s ní na kole do Bělského lesa, nastupovala 
do vrzavé tramvaje, kterou jezdila do ostravského 
rozhlasu, chodila stejnou ulicí jako ona mezi rych-
tou a domem svého dětství. Provedla jsem těmito 
místy i spisovatelku a scénáristku Blanku Fische-
rovou. Z těchto emocí vznikly dva mé obrazy s Ilse 
Weber. „Cesta Ilse Weber“ a „Tři vítkovické ženy“, 
jejichž kopie viděl ještě i syn Ilse Weber, Hanuš. 
Panel s připomínkou Ilse Weber putoval spolu 
s výstavou „Mnichov, okupace, osvobození“ od 
roku 2012 přes vítkovickou radnici a další místa až 
do Prahy do Lidového domu v roce 2015. Putovní 
výstavu realizovali studenti vítkovické průmyslo-
vé školy a ostravských středních škol a mapovali  
na ní oběti II. světové války ve svých obvodech. 
Díky ní jsem se poznala s Luďkem Eliášem a Mi-
chalem Salomonovičem, kteří přežili pochod 
smrti, a přes pana Michala pak s jeho manželkou 
Libuší. Tak se propojily naše cesty a Libuše 
Salomonovičová poslala má dílka právě Hanušovi 
Weberovi. Dalším malým zázrakem bylo, že malíř 
Karol Hercík uschoval nalezené kachle z vítkovic-
ké synagogy a ty byly vystaveny v Domě u šraněk. 
Vytvořil kopii jedné z nich a ta jela do anglického 
Kingstownu. Od obce Vítkovice ji dostali darem 
potomci vítkovických Židů, kteří po letech přijeli 
do Ostravy a já jsem měla tu čest je Vítkovicemi 
provést. V rámci instalace naučné cedule na místě 
bývalé židovské synagogy jsme s okrašlovacím 
spolkem v roce 2015 uspořádali vzpomínkovou 
akci na hřišti školy AHOL na náměstí Jiřího z Po-
děbrad, kde jsme sestavovali půdorys synagogy 
se studenty, kam jsme vložili kopii původní kachle 
ze synagogy, a ve školní galerii byla výstava kreseb 
ostravských synagog vnučky Mileny Slaninové. 
Krásná beseda se večer konala ve Fiducii, Pavel 
Hruška recitoval, promítali jsme, vzpomínali jsme 
na život vzácné umělkyně mezi jejími knihami 
a historickými předměty. V bulletinu Krásná Os-
trava vydaném v roce 2015 byly publikovány tři 
články o Ilse Weber, od Blaženy Przybylové, Si-

mony Kubíkové a můj. Na jedinečné Ostravské 
mapě vzpomínek na zmizelé sousedy (mapě 
Stolpersteinů) vydané v roce 2017 Centrem 
kultury a vzdělávání se nachází můj obraz Ilse 
Weber. 

V rámci projektu propagace Vítkovic v roce 
2008 se nepodařilo vyrobit desku k připome-
nutí synagogy, na kterou se Ilse Weber dívala 
z okna, ale na ocelové panely na náměstí Jiřího 
z Poděbrad, vytvořené v při opravě náměstí za 
peníze EU, se mi synagogu podařilo dostat a na 
vycházkách ji vždy připomínám. Na vycházkách 
Ostravou po kamenech zmizelých pak vyprávím 
na základě informací od paní Libuše Salomono-
vičové osudy našich židovských spoluobčanů 
i dětem a prožívám krásné chvíle. Děti naslou-
chají a reagují. Inspirovány vycházkou třeba vy-
tvořily krásný videofilm o odchodu židovských 
dětí a ten se opět dostal do Kingstownu. Určitě 
toho bylo více, ale napsala jsem o těch akcích, 
kterých jsem se zúčastnila nebo je iniciovala. 
Bylo toho málo, nebo dost? Vše jsem sepsala po 
reakcích na novou pamětní desku. Připomínky 
minulosti jsou potřebné, budeme v nich po-
kračovat, protože žádná žena by neměla jít na 
smrt se svým dítětem po slovech: „Ne, to nejsou 
sprchy, ale plynová komora, a proto ti chci dát 
radu. Běž tedy do komory co nejrychleji, posaď 
se s dětmi na podlahu a dejte se do zpěvu. Zpívej, 
jako jsi s nimi vždycky zpívala. Tak se nadýcháte 
plynu rychleji.“ 

I proto můj velký dík patří spolku Fiducia, který ini-
cioval vznik desky, Iloně Rozehnalové i Jiřímu Vrt-
nému za financování pamětní desky a za možnost 
promluvit při jejím odhalení s literárním historikem 
Pavlem Hruškou. Realizátoři pamětní desky, kteří 
vyhráli ve veřejné soutěži, jsou architekt Jiří Mar-
kevič s manželkou. Deska je z nerezového plechu, 
autor pracoval s motivem hustých vlnitých vlasů – 
kolemjdoucím se postupně vyjevuje text a nad ním 
obraz obličeje Ilse Weber, který je chráněn před 
deštěm právě hustými vlasy… aby byl nepoškozen 
a zachován právě jako její umělecký odkaz. 
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NA DVAKRÁT SPLNĚNÁ MISE.  
V OSTRAVĚ VZNIKL PAMÁTNÍK VÁLEČNÝM VETERÁNŮM.
TOMÁŠ KNOFLÍČEK 

Od 1. července má Ostrava oficiálně nový pa-
mátník. Původně se počítalo s jeho slavnostním 
odhalením již na podzim loňského roku u příle-
žitosti Dne válečných veteránů, kterým je věno-
ván. I když se tak ale z technických důvodů ne - 
stalo, v kontextu celé geneze památníku to před-
stavovalo spíše drobnou lapálii. Jeho realizaci 
totiž v minulosti ohrožovaly mnohem závažnější 
problémy a nebýt zarputilosti a současně po-
kory faktického iniciátora projektu plukovníka 
Jaroslava Hrabce a akceschopnosti a otevřenosti 
vedení města, které bylo zároveň ochotné vzít na 
sebe míru rizika vyplývající z non-konformního 
řešení památníku, zůstalo by – tak jako v Ostravě 
tolikrát – jen u slov a plánů. Připomeňme si proto 
některé z těchto mezních okamžiků a současně se 
pokusme nastínit i důvody, proč přijetí současné 

podoby památníku většinovou veřejností bude 
nejspíš během na dlouhou trať. 

Píše se rok 2018 a v Ostravě vrcholí debata o bu-
doucí podobě parku Čs. letců. Hojně skloňován je 
v ní i sovětský bitevník Il-10, který místu vévodil do 
roku 1994. Protože ale čtyři roky nato skončil ve 
francouzské soukromé sbírce, jeví se jeho návrat, 
podporovaný zjevně významnou částí ostravské 
veřejnosti, jako nereálný. A protože selhávají i plá-
ny nahradit jej jiným exemplářem letadla, přichází 
municipalita s nápadem vypsání soutěže na zcela 
nový památník. Tehdy se o něm stále uvažuje 
především jako o „pomníku s motivem letectví“, 
zároveň se tu ale poprvé, byť trochu v druhém 
plánu, uplatňuje i dedikace válečným veteránům, 
která posléze – zejména díky požadavkům Ar-

▲ Čestná stráž při slavnostním odhalení památníku
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mády ČR – zcela převáží. Domnívám se, že právě 
tato změna, jakkoli opodstatněná a armádou vy-
argumentovaná, zasela do myslí řady pamětníků 
pocit arbitrárnosti (při němž pomíjejí, že původní 
pomník vznikl na základě ještě arbitrárnější 
volby). Staré řešení tak budou porovnávat a na-
dále nejspíš preferovat nad novým nejen proto, 
že je snáze uchopitelné ve své ilustrativnosti, ale 
i z čiré nostalgie a prostého faktu, že odstraněný 
památník zkrátka vždy snáze naplňuje představu 
ideálu než ten, jenž je fyzicky přítomný. 

To se již otěží řízení soutěže namísto obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz ujímá přímo ostravský 
magistrát. Soutěž, která je vypsána jako otevřená, 
nakonec obesílá 27 autorů a tvůrčích kolektivů. 
Přes tento úctyhodný počet ale magistrát soutěž 
na doporučení ustavené komise na podzim roku 
2019 ruší. Při zpětném pohledu lze právě tento 
okamžik vnímat jako klíčový. Ve společnosti 
orien tované na výsledek totiž považuji takový akt 
nejen za odvážný, ale i za důležitý signál se znač-

ným kultivačním potenciálem ve vztahu k debatě 
o veřejném prostoru v Ostravě (a nejen tam). 
I negativní zjištění je zkrátka zjištění, a spíše než se 
spokojit s málem je lepší celou věc odložit anebo 
(v lepším případě) začít od znovu. A to se v Ostravě 
kupodivu stalo. Namísto polovičatého a nutno říci 
nešťastného završení předchozí soutěže na Pa-
mátník obětem internačního tábora Hanke, z níž 
také nevzešel vítěz, se daří v krátkém horizontu 
pár týdnů iniciovat novou soutěž, tentokrát dvou-
kolovou, koncipovanou jako vyzvanou a otevře-
nou současně tak, aby skladba autorů odrážela 
pokud možno co nejširší škálu tvůrčích přístupů 
od figurativního sochařství přes konceptuální 
pojetí až po komplexní architektonicko-umělecká 
řešení. Z ní už také vychází realizovaný projekt 
Pavly Sceránkové a Ondřeje Buddeuse, postavený 
na koncepci trojice kuželů, s nimiž lze otáčet a sta-
vět do různých juxtapozicí, a tím i skládat vedle 
sebe zpovědi jednotlivých vojáků nacházejících 
se v podobě nápisů po obvodu základny kužele 
a vodicích lišt na zemi (první kužel reprezentuje 

▲ Detail nápisů na památníku
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prvoválečné legionáře stojící u zrodu Českoslo-
venska, druhý druhoválečné veterány a konečně 
třetí novodobé veterány, kteří se účastnili, účastní 
nebo budou účastnit různých vojenských misí). 

Přirozeně ani tento návrh nevzešel z jednomyslné 
volby a přinejmenším pro mě, jakožto člena ko-
mise, představoval spíše kompromisní variantu 
řešení (další kompromisy pak přišly během 
realizace, ať už jde o rezignaci na slavnostní 
„přehlídkový“ mód památníku se vztyčenými 
kužely, nemožnost zasáhnout výsečí kružnice 
do chodníku či jeho poněkud upozaděné umís-
tění v rámci parku na protilehlé straně od ulice 
30. dubna). V tom, co je – a nejspíš i bude – kriticky 
nahlíženo veřejností asi nejvíce, nicméně problém 
neshledávám, spíše naopak. Nepozastavuji se 
nad symbolikou zvolené formy a její adekvátností 

ve vztahu k myšlence veteránství. Vítám fakt, že se 
památník obešel bez personifikovaného hrdiny či 
dalších militaristických stereotypů, a jsem rád, že 
hrozba teroru, tak všední a všudypřítomná (jak se 
i v poslední době znovu a znovu přesvědčujeme), 
může být připomenuta bez zbytečného patosu. 
Upřímně, nejsem si vůbec jist, nakolik lze jazykem 
geometrie vyjádřit jakoukoli myšlenku. Vždy jde 
především o kulturní konstrukt. Památník proto 
chápu spíše jako jakýsi rezervoár, rám nebo kost-
ru, na níž s každou otáčkou, s každou přečtenou 
zpovědí ulpívá konkrétní význam. Symbol se  
totiž na rozdíl od ikony stává srozumitelným nikoli 
na základě podobnosti, nýbrž konvence. A tu je 
mnohdy třeba teprve vytvořit. Doufejme tedy, že 
se to ostravskému Památníku válečným veterá-
nům povede.

▲ Nápisy na památníku večer svítí, kruhy se dá otáčet.
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DOLORES ŠAVRDOVÁ.  
POZDVIHOVÁNÍ NA OSTRAVSKÉM OSTROVĚ
JAN KRÁL

„Honzo, máme pozdvihování,“ pravila vždy 
s potutelným úsměvem ve tváři paní Dolores 
a odtáhla mě do kuchyně. Zde se konal specifický 
obřad. Paní Dolores otevřela ledničku, vytáhla 
láhev tuzemského rumu a nalila tento všelék do 
těch nejmenších štamprlí, které jsem kdy v životě 
měl možnost vidět. Pro svou miniaturnost by se 
ty štamprle nehodily ani jako náprstky. Tak jsme 
s paní Dolores slavnostně „pozdvihli“ a láhev 
rumu putovala zpátky do lednice. Od té doby, 
když mi někdo nabídne nefalšovaný tuzemák, 
vždy vzpomenu na paní Dolores a na její homeo-
patické dávky tohoto lidového nápoje.

PANÍ D.
Samozřejmě, není to vzpomínka jediná. Letos 
uplynulo deset let od její smrti. Pochována je 
na malém hřbitově v ostravské Hrabové, stejně 

jako její manžel Jaromír. Když jsme tam s přáteli 
v den výročí 8. července stáli, myslel jsme na to, 
jak stateční lidé Šavrdovi byli. A kdyby takových 
jako oni bylo o něco víc, nemuseli jsme žít v tom 
bolševickém marasmu tak dlouho.

Je asi spousta žen, které by takové věci zlomily. 
Ten jakoby předem prohraný odpor vůči zdánlivě 
neporazitelnému režimu, a ještě k tomu v Ost-
ravě, rudé baště Československé socialistické 
republiky. Domovní prohlídky, pronásledování, 
neustálé perlustrace, dvojnásobné věznění Jaro-
mírovo, jeho nemoci a smrt. Návštěvy kriminálů, 
výhružky StB, soudní procesy, byt prošpikovaný 
odposlechy. 

Nic z toho paní Dolores, ano tak jsme jí všichni vět-
šinou říkali, nepřimělo k rezignaci. Spíše naopak. 

▲ Zleva Jaroslav Kukol, Jan Král, Ivan Magor Jirous, Dolores Šavrdová a Petr Hruška ve Fiducii
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Kdyby chtěl někdo o tom všem napsat filmový 
scénář, jeho základem by se mohlo stát oblíbe-
né téma ženské pomsty. Paní Dolores dokázala 
všem, kteří oba manžele tak nenávistně, a hlavně 
zcela nesmyslně drtili, že s ní prostě nehnou. 

UDĚLAT OPAK
Spousta jiných by se na jejím místě po manželo-
vě nečekané smrti stáhla někam do soukromí, 
ona udělala opak. Svůj panelákový byt na rušné 
Výškovické ulici proměnila na salon, kde se mini-
málně jednou za měsíc scházeli odpůrci režimu.

Šlo o hodně různorodou společnost. Politický vě-
zeň z 50. let Bohumír Kuba z Nového Jičína, milov-
ník ruské literatury Vladimír Liberda z ostravských 
Kunčiček, vězněný v 60. a 80. letech, jednou pro 
urážku Antonína Novotného, podruhé za sami-
zdat. A také Karel Biňovec, publicista a intelektuál 
vykázaný z veřejného života po srpnu 1968, jehož 
skvělé fejetony pravidelně vysílala v těch časech 
Svobodná Evropa. Přijížděli též lidé ze Zlína, sa-
mozřejmě mluvčí Charty 77 Tomáš Hradílek, jeho 
přítel z Mariánského Údolí, řidič autobusu Rudolf 
Bereza… K tomu spousta nás tehdy mladých. 
Z Ostravy, Opavy, Havířova, Krnova.

Paní Dolores celý ten osamělý ostrov v rudém 
ostravském moři svým nenápadným způsobem 
šéfovala. „Sušenky, kafe, čaj, jen si berte…“ 
Státní bezpečnost nás nikdy na těchto schůzkách 
nevybrala. O důvodech lze dnes jen spekulovat. 
Ovšem informací měli rozhodně soudruzi dost. 
A to jak díky odposlechům, tak díky udavačům, 
kteří k tomu všemu také patřili. A dost taky mož-
ná, že se jim do toho nechtělo. Vyvádět tolik lidí 
ven z paneláku na rušnou ulici je přece jenom 
dost komplikované a vzbudilo by to spoustu po-
zornosti.

Během výslechů se StB nijak netajila, že má dění 
v bytě na Výškovické ulici zmapované. Zkoušeli 
na nás takové ty hodně primitivní omšelé triky, 
které se věky nemění. „Víte, kolik Šavrdová do-
stala ze Západu dolarů? Kdo dal někdy nějaké 

dolary vám?“ tvářili se soudruzi důležitě, že jako 
naše přátelství nahlodá jimi rozsévaná materiální 
závist. Paní Dolores, Karla Biňovce a další starší 
lidi z disentu se zase snažili přesvědčit, že se zaha-
zují s vlasatci, kteří jsou beztak všichni alkoholici 
a narkomani, ne-li něco ještě mnohem horšího. 
Možná nacisti a fašisti, řekli by soudruzi v dneš-
ních reáliích. Jejich triky nezabraly. Akorát jsme 
z nich měli srandu. Trochu humoru do šedých 
časů.

KUCHYŇSKÝ STŮL
Bylo to u Šavrdů na kuchyňském stole, vlastně 
pár centimetrů od vzpomínané ledničky s tuzem-
ským, když jsem v lednu 1989 podepsal Chartu 77. 
Po Palachově týdnu už nebylo nad čím váhat. 
Prostý, na stroji napsaný text: „Souhlasím s pro-
hlášením Charty 77 z 1. ledna 1977“ jsem signoval 
Jan Král, dělník, a předal – komu jinému než paní 
Dolores. Jestli jsme tento čin oslavili pozdviho-
váním, si už s určitostí nepamatuji, ale řekl bych,  
že jo.

Že režim padne už tak brzy, to jsem si tehdy před-
stavit vůbec nedovedl. Když mě nedlouho po pod-
pisu Charty začali trestně stíhat za petice požadující 
svobodu pro politické vězně, byla to právě paní Do-
lores, která mi poradila, ať se obrátím na známého 
ostravského advokáta doktora Milana Skalníka. Ten 
hájil před soudem jejího muže a měla v něj absolutní 
důvěru. Až po revoluci veřejně prozradila, že doktor 
Skalník pronášel z vězení Šavrdovy motáky, které 
jí pak předával. Co všechno tím odvážný ostravský 
advokát riskoval, je nasnadě. 

V BALOŇÁCÍCH
Zažívali jsme s Dolores věci, které dnes znějí jak z jiné 
planety. Ke Krajskému soudu v Ostravě jsme dopro-
vázeli mluvčího Charty 77 Tomáše Hradílka. Náš 
hlouček, pravidelné návštěvníky bytu – salónu ve 
Výškovické ulici –, pečlivě natáčeli soudruzi v balo-
ňácích na tehdy supermoderní videokamery. Komu 
z hloučku se během procesu chtělo na toaletu, 
měl smůlu. Skončil zatčen a zadržen a už se prostě 
nevrátil. S paní Dolores jsme vydrželi. Vyslechli jsme 
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si výborný Tomášův obhajující projev, kdy soudkyni 
informoval, jak je spolu s manželkou už léta vysta-
ven nezákonnému pronásledování Státní bezpeč-
ností. Po obědě, probíhajícím v tehdejší restauraci 
Praha na tehdejším náměstí Lidových milicí, jsme si 
byli poslechnout rozsudek. Pevnost režimu kolísala, 
Tomáš Hradílek odcházel za své protirežimní aktivity 
„pouze“ s podmíněným trestem. 

Stejní soudruzi v baloňácích nás společně s paní 
Dolores natáčeli stejnými kamerami i na hřbitově 
v Hrabové, kam jsme chodili uctít památku jejího 
manžela. Co bych jenom dneska za jejich videona-
hrávky dal? V archivech se nikdy nenašly, naděje 
však neumírá. Třeba je někdo z tehdejších soudruhů 
ještě opatruje doma v nějakém tajném šuplíku a ony 
se někde zázračně objeví. Paní Dolores soudruhy 
v baloňácích s noblesou přehlížela, respektive pro 
ně měla jen slova pohrdání.

Scházeli jsme se často a bylo nám spolu dobře. Výš-
kovická 87 se stala ostravským ostrovem přátelství 
v nijak přátelském světě.

PO LISTOPADU
„Když jsme komunistům odzvonili, hrozně dlouho 
jsem se smiřovala s tím, že se toho Jaromír nedožil. 
Protože on pro to udělal maximum. Byla to pro mě 
velice smutná záležitost. Jaromír se ohromně těšil, 
až to rubne. No a pak to rublo, a on tu nebyl.“ Těmito 
slovy v jednom rozhovoru popisovala paní Dolores 
své pocity z listopadu 1989.

V dobách tohoto zázraku se najednou vyměnily role. 
Dolores Šavrdová, jako členka občanských komisí 
při ministerstvu vnitra, prověřovala příslušníky 
Státní bezpečnosti a bývala k nim nekompromisní. 
Čekal je vyhazov.

V těch letech jsme se vídali už mnohem méně. Každý 
se vyrovnával se svobodou po svém, mnozí odjeli 
někam za hranice, na jiné se provalilo, že spolupra-
covali se Státní bezpečností, jiní se pustili do vysoké 
politiky, další do podnikání. Paní Dolores zůstala na 
Výškovické 87 a byt Šavrdů uchovávala v původním 

stavu. Jen ty odposlechy jí pánové z vnitra po revo-
luci přišli odmontovat. Na stejném místě zůstala led-
nička s rumem, stejně jako psací stroj Jaromíra Šavr-
dy nebo obraz TGM. Občas jsem ji chodíval navštívit, 
dnes mě samozřejmě mrzí, že jsem nechodil častěji. 
Párkrát jsme spolu byli v Praze na chartistických se-
tkáních. Na Pražském hradě, v odsvěceném kostele 
Pražská křižovatka, tam všude se paní Dolores těšila 
velké úctě: „Postavit se komunistům v rudé Ostravě? 
To už tedy byla odvaha…“

NOVÁ DOBA
A také jsme slavili. Například v listopadu 2009, u pří-
ležitosti 20. výročí listopadové revoluce. Ve Fiducii se 
slavně křtilo opětovné vydání knihy Jaromíra Šavr-
dy Vězeň č. 1260. A sešla se opravdu vybraná společ-
nost včetně legend českého podzemí Pavla Zajíčka 
a Ivana Martina Jirouse. Dolores byla nadšená, byť 
humor tohoto večera byl s přibývajícím časem už 
někdy undergroundově drsný. „To by se Jaromírovi 
moc líbilo,“ kývala spokojeně hlavou.

Nová doba pro ni neznamenala v žádném případě 
jenom radost. Česká společnost podle ní ani de-
sítky let po pádu režimu práci disidentů nepřijala 
nijak kladně. „Vždyť lidé ani nevědí, o čem je řeč. 
Říkají, že jsme měli jen to, co jsme sami chtěli. 
Nevědí ani, co to obnášelo, nést v tašce po ulici 
samizdat,“ vzpomínala. A vzápětí dodávala, že teh-
dejší doba nepřinášela jenom slzy. „Poznala jsem 
spoustu vynikajících lidí. Jak jinak bych přišla do 
takové společnosti, ve které byl i Václav Havel?“

Po revoluci také očekávala, že jméno Jaromíra 
Šavrdy bude skloňováno mnohem častěji.  „Mys-
lím, že Jaromírův čas teprve přijde. Není možné, 
aby oběť, kterou podstoupil, nedošla nějakého 
ocenění,“ říkala. 

Pak už byla hodně nemocná, stávala se stále 
hubenější a jakoby průhlednější. Ale dámou zů-
stávala pořád. Ještě jsme stačili oslavit její osm-
desáté narozeny. Stylově, s kávou a zákuskem na 
jedné ze zahrádek na vyhlášené Stodolní ulici. 
Z oslavy byla nadšená.
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Na vítkovickém hřbitově během jejího pohřbu 
v roce 2012 už nás žádní estébáci v baloňácích 
s kamerami neobtěžovali. Paní Dolores je už dáv-
no coby členka občanských komisí propustila ze 
služby. Že mohla umřít ve svobodné zemi, bylo 

také její obrovskou zásluhou. Je to už deset let, 
ale pořád mi chybí. Stále doufám, že se jednou 
někde nahoře zase společně dáme do našeho 
oblíbeného pozdvihování. 

▲ Dopis Dolores Šavrdové manželovi do vězení, 1980
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MOJE VZPOMÍNKA NA PANÍ DOLORES ŠAVRDOVOU
TOMÁŠ HRADÍLEK

Osmého července letošního roku uplynulo 10 let 
od úmrtí paní Dolores Šavrdové, ženy patřící 
k lidem, kteří mne velmi niterně obohatili a jichž 
si vysoce vážím. Oslovila mne jako zodpovědná 
účastnice lidského společenství, jako statečná 
občanka této země a jako žena, která byla pevnou 
oporou svému manželovi, spisovateli Jaromíru 
Šavrdovi, v nejtěžších letech jeho života. 

S paní Dolores jsem se seznámil v roce 1978,  
tedy v době tuhé, zdánlivě beznadějné normaliza-
ce. V tom roce byl její manžel poprvé vězněn a já 
jsem zajišťoval k jeho případu pro Výbor na obra-
nu nespravedlivě stíhaných potřebné podklady 
a informace. Počáteční preventivní nedůvěra z její 
strany vzala brzy za své a mezi námi se vytvořilo 
pouto pevného přátelství, které přetrvalo až do 
konce její jedenaosmdesátileté životní pouti. 
Právě ono přátelství bez jakýchkoli pochybností 
zajišťovalo, že byla naše veřejnost v potřebném 

rozsahu informována prostřednictvím zahra-
ničních médií o nesnadném údělu spisovatele 
Jaromíra Šavrdy a konaly se u nás i v cizině akce 
solidarity na jeho podporu.

Paní Dolores stála vždy pevně za svým mužem. 
Inspirovala ho v jeho literární tvorbě a pomáhala 
mu v jeho vyčerpávající samizdatové vydavatelské 
činnosti, přestože v podmínkách tehdejší „rudé“ 
Ostravy se jednalo o aktivity hraničící s hazardem. 
Nebyl to však z její strany projev nekritické odda-
nosti, ale doklad občanské zralosti. Ozářena svět-
lem živých pochodní – Janem Palachem a Janem 
Zajícem – se nikdy nedokázala smířit se sovětskou 
okupací, zmařenými nadějemi roku 1968 a s opě-
tovně nastolenou nesvobodou. Byla přesvědčena, 
že činnost, které se věnuje její manžel, je smyslu-
plná a napomáhá ke změně společenských pomě-
rů v budoucnu. Je zcela přirozené, že signovala 
Chartu 77 a stala se aktivní účastnicí Společenství 

▲ Zleva Rudolf Bereza, Dolores Šavrdová a Tomáš Hradílek
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přátel USA. Vždy, když byl její muž trestně stíhán 
a vězněn, využila každou příležitost, aby se 
pokusila mu jeho úděl ulehčit. Nezapomenu na 
epizodu ze soudního jednání, souvisejícího s Ja-
romírovým druhým trestním stíháním, kdy paní 
Dolores využila polední přestávku v přelíčení, aby 
si v ostravské městské knihovně zapůjčila knihu, 
prostřednictvím které dokázala členům soud-
ního senátu, že soudní znalec v oboru literatury 
lže. Také její rozhodnost a nebojácnost, s jakou 
přistupovala k příslušníkům represivních složek, 
byla imponující. Po předčasném skonu svého 
muže poskytovala i nadále svůj byt pro neformál-
ní setkávání účastníků nezávislých občanských 

1  Poznámka redakce: Dolores Šavrdová obdržela v roce 2012 na základě nominace spolku Fiducia Cenu města Ostravy in memoriam. Cenu převzal její 
syn Lubomír Vasilov. 

iniciativ. Po 17. listopadu 1989 patřila k prvním, 
kteří v Ostravě rozněcovali sametovou revoluci. 
V naší demokratické době dbala na to, aby odkaz 
jejího manžela nebyl zapomenut.

Doktor Jaromír Šavrda byl posmrtně po zásluze 
oceněn čestným občanstvím města Ostravy a bylo 
mu uděleno nevyšší státní vyznamenání – Řád 
T. G. Masaryka. 

A já opět zdůrazňuji, že jsem přesvědčen, že 
paní Dolores je na těchto oceněních účastna,  
že jí spolunáleží. Vyjadřuji jí také tímto velkou 
úctu a vděk.1

▲ Dolores Šavrdová s Tomášem Hradílkem a přáteli u manželova hrobu v Hrabové
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VYDRŽAŤ – V OSTRAVĚ VYŠEL SBORNÍK K NAROZENINÁM 
LITERÁRNÍ HISTORIČKY IVY MÁLKOVÉ

Ostravská literární historička Iva Málková 
letos oslavila kulaté výročí. Spolek Fiducia 
k této příležitosti vydal sborník Vydržať, 
ve kterém najdete příspěvky jejích kolegů, 
přátel a literárních vědců, kupříkladu Jiřího 
Trávníčka, Michala Jareše, Aleny Přibáňové 
či Jana Malury. Iva Málková má za sebou 
úctyhodnou ediční a kritickou práci, z níž 
můžeme vyjmenovat kupříkladu monografii 
o Vilému Závadovi, Františku Hrubínovi či Ja-
romíru Šavrdovi včetně edic jejich korespon-
dence, práce na nejrůznějších odborných 
slovnících a literárněvědných publikacích. 
Aktuálně vede velký vědecký projekt, jenž se 
mimo jiné snaží zmapovat regionální litera-
turu Ostravska a jehož výstupem bude kro-
mě jiného Literární mapa Ostravy 1918–2018 
a kniha Literární Ostrava. Zároveň pro mnoho 
lidí byla a je inspirativní pedagožkou, pod je-
jím citlivým a podnětným vedením prošla na 

katedře literatury Ostravské univerzity řada 
studentů, z nichž mnozí se literární vědou 
i díky jejímu přístupu dále profesně zabývají. 
Jednou z nich je i literární badatelka Lucie 
Antošíková, jejíž příspěvek ze sborníku zde 
přetiskujeme.

Sborník vyšel v nákladu 60 výtisků, z čehož 
jeden byl přednostní s originální kresbou 
Hany Puchové v ruční umělecké vazbě Papi-
du. K přečtení je sborník v Knihovně města 
Ostravy, Knihovně ostravského Domu umění 
a Moravskoslezské vědecké knihovně. Ke 
stažení jej najdete na webu klubu Fiducia 
zde:  https://klubfiducia.cz/wp-content/
uploads/2022/09/VYDRZAT-60-ONLINE.pdf

nebo přes QR kód >>
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NABÍZÍM CESTU JEDNOHO HLEDÁNÍ
LUCIE ANTOŠÍKOVÁ

„Nabízím cestu jednoho hledání.“ Těmito slovy 
uzavřela Iva Málková úvod ke své monografii 
Hledání Viléma Závady – a tato čtyři slova přesně 
vystihují podstatu a kvality její tvůrčí práce, její 
superschopnosti lidské i odborné. 

Jako pedagožka, expertka i žena nabízí Iva 
Málková svůj pohled na literaturu, na svět, nabízí 
svůj čas, svoje zkušenosti, svůj osobní vzor. Nabízí 
a inspiruje: nevnucuje, neútočí, neponižuje, 
nezesměšňuje, neválcuje. Je druhým lidem 
laskavou průvodkyní a oporou na jejich vlastní 
cestě hledání. A je jedno, jestli je to hledání 
odborné, nebo osobní. Vždycky říkám, že jsem 
měla velké štěstí, že jsem studovala v Ostravě 
a mohla jsem potkat tolik výjimečných lidí. Jak 
veliké to štěstí bylo, chápu teprve postupem 
času. Měla jsem tu čest, že mi Iva Málková vedla 
diplomovou i disertační práci – a mám nesmírnou 
radost, že v mém životě zůstala, že se od ní pořád 
mohu učit. 

Sama teprve věkem chápu, že není snadné 
zůstat vůči světu otevřený, udržet si chuť 
naslouchat, poznávat, udržet si pokoru a zároveň 
vědomí vlastní hodnoty, žít láskou ke své práci 
a nezaměnit ji přitom za život. To všechno paní 
Málková umí, a umí mnohem víc. Umí vstoupit do 
literárního textu jemně a s citem, pohybovat se 
v něm pozorně, vnímat a naslouchat významům,  
které jsou zjevné, ale i těm skrytým nebo těm, jež 
ho obývají pouze v ohlasech. Umí ostatním svoji 
zkušenost zprostředkovat, své poznání a úvahy 
z textu komunikovat navenek, tříbit je v dis - 
kusi s ostatními, znovu a znovu a znovu se k nim 

i k celému textu vracet. Umí být otevřená novému, 
ohledávat trendy, které přicházejí, bez před -
sudků a se zájmem. Umí se koncentrovat, zapřít, 
když je potřeba vydržet. Umí přijmout neúspěch, 
zůstat v pozadí, obejít vlastní ego, když se zdá 
zavazet oboru. Umí se dát k dispozici věcem, 
které ji přesahují. Umí být oporou. Zná hodnotu 
vztahu a tradice, umí být věrná a loajální. Svým li- 
dem i svému místu, Ostravě, Slezsku. Slezsku,  
které ji ve výsledku formovalo stejně jako „jejího“ 
Závadu, Slezsku, kterému se upsala, kterým 
dýchá. Jen tak mohla přivést k životu velkorysý 
projekt o literární paměti regionu, v němž 
dokázala spojit a udržet řadu různých témat, 
velmi odlišných lidí i několik úrovní medializace. 

Bibliografie profesorky Ivy Málkové představuje 
dlouhou řadu publikačních výstupů, studií, 
monografií, edic. Svým hlasem soustavně 
zasa huje do oborových diskusí, přispívá k po-
pularizaci literatury a literárního bádání v mé-
diích a přednáškách pro širokou veřejnost; vede 
a oponuje své studenty. 

Je vlastně neskutečné, kolik toho zvládá,  
kolik toho sladí se svým naplněným osobním 
životem – a jak přitom dokáže být šarmantní, 
laskavá a pozorná k druhým. Nezdolná. Mladá. 
Kdykoliv jsem nad tím vyjádřila údiv, odkázala mě 
ke své minulosti v atletice. Nevím, o světě sportu 
nic nevím. Ale vždycky mě bude fascinovat ta 
kombinace dřiny, pokory, velkorysosti a humoru, 
s nimiž Iva Málková přistupuje ke světu: „Děkuji 
všem, kteří mne, ať už důvěrou, nebo nedůvěrou, 
provokovali k práci.“ 
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JAKÁ JE BUDOUCNOST GALERIE DUKLA?
ILONA ROZEHNALOVÁ

Porubská Galerie Dukla patří k nejzajímavějším 
ostravským výstavním prostorům, prezentujícím 
současné umění. To, že se městský obvod Poruba 
v roce 2018 rozhodl do výloh bývalého kina 
Dukla umístit galerii současného umění a svěřil 
péči o ni kurátorovi Tomáši Knoflíčkovi a jeho 
týmu, je chvályhodným a pro Porubu důležitým 
krokem. Tato ostravská čtvrť totiž dlouhodobě 
trpí nedostatkem nezávislých kulturních institucí 
a Galerie Dukla je jedním z mála míst, kde se Po-
rubané mohou seznámit se současnou podobou 
výtvarného umění. 

O to smutnější je fakt, že galerie v posledních dvou 
letech čelí ostré kritice některých městských i po-
rubských zastupitelů a objevuje se snaha ovliv-
ňovat její kurátorskou koncepci směrem k „větší 
srozumitelnosti pro běžného občana Poruby“.

Na jaře 2022 došlo na pozici hlavního kurátora 
k výměně, štafetu po Tomáši Knoflíčkovi převzal 
Hynek Chmelař, který nyní připravuje dramatur-
gický plán na příští rok. Ten by měl nejpozději 
v září projít schválením ze strany porubských 
úředníků a politiků, protože projekt je finančně 
zajišťován v rámci dotačního programu Minister-
stva kultury ČR s uzávěrkou ke konci roku. Doufej-
me, že mladý ostravský kurátor dostane ze strany 
městského obvodu Poruba prostor nejen navázat 

na v předchozích letech vysoko nastavenou laťku 
galerie, ale také přinést neotřelý pohled své gene-
race na podoby současného umění.  

Letošní program, ve kterém se promítly loňské 
diskuse nejen s porubskými politiky a následná 
snaha o kompromis, je možné vnímat jako drama-
turgicky problematičtější. Za kurátorský „úhybný 
manévr“ lze považovat výstavu fotografií Viktora 
Koláře staršího, která se v Galerii Dukla konala 
letos v létě. Otázkou je, zda fotografické výstavy 
tohoto typu, přestože díky tématu velmi zajímavé 
a umělecky kvalitní, mají být součástí programu 
galerie, která je dlouhodobě ceněna odbornou 
komisí Ministerstva kultury právě pro neotřelou 
kurátorskou dramaturgii, zaměřenou na před-
stavování současných podob výtvarného umění. 
Zda by výstava fotografií Ostravy z první poloviny 
dvacátého století, byť poprvé prezentovaná 
veřejně, nemohla být uspořádána v opraveném 
porubském kulturním domě či na jiném místě, 
které není primárně zaměřeno na prezentaci sou-
časného umění. 

Opakující se argument politiků, že galerie by měla 
porubské občany se současným uměním sezna-
movat postupně, aby si na něj zvykali, a že by měla 
přicházet i se „srozumitelnějšími“ výstavami, 
považuji za problematický, respektive si myslím, 

▲ Libor Novotný a Jakub Černý – Modely paměti, výstava v Galerii Dukla
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že takovýto přístup může Galerii Dukla poškodit. 
Ostrava prezentaci současného umění potřebuje, 
a jak ukazuje galerie PLATO, není potřeba v kurá-
torské koncepci slevovat ze svých představ ani ve 
chvíli, kdy je instituce zřizovaná městem – Ostrava 
publikum zajímající se o současné umění má a díky 
takovýmto projektům se dostává na celostátní 
mapu současného umění. Galerie Dukla se nachází 
v průchozí pasáži, kterou denně projde řada Poru-
banů. Právě pro tuto strategickou polohu považuji 
oceňovaný kurátorský koncept Galerie Dukla za 
důležitý, protože v Porubě není mnoho míst, kde 
by se občané mohli se současným uměním potkat, 
respektive, dalo by se říct, že kromě Galerie Dukla 
Poruba nemá žádné další takové místo. Argu-
ment některých politiků, že občanům se výstavy 
v Dukle nelíbí, protože jsou nesrozumitelné, by se 
neměl stát důvodem k nahlodávání původní vize 
kurátorů, která je oceňována odborníky v rámci 
celé ČR právě proto, že je koncepční a jedinečná. 
Může se totiž velmi rychle stát, že odborná komise 
Ministerstva kultury kompromisní kurátorskou 
koncepci po zásluze ocení menším bodovým hod-
nocením a galerie, jež je z velké části financována 
touto dotací, se octne ve finanční tísni. Odtud je 
pak krok k její transformaci anebo přímo zániku, 
neboť argument místních politiků o „plýtvání 
penězi daňových poplatníků“ ve chvíli, kdy bude 
galerie financovaná pouze z městské kasy, může 
být pro takovou galerii smrtící. 

Představu o tom, na jaké úrovni probíhá diskuse 
o kvalitě programu Galerie Dukla na ostravském 
zastupitelstvu, si může čtenář udělat díky zápi-
sům z těchto jednání. Například na jednání za-
stupitelstva města Ostravy ze dne 10. 11. 2021 se 
opoziční zastupitelé za hnutí Jednotní ke Galerii 
Dukla vyjadřovali takto (cituji se zápisu z jednání, 
zveřejněného na webu města)1:  

1 https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usneseni/volebni-obdobi-2018-2022/copy19_of_Zapis_anonizovanako-
pie.pdf

Tomáš Raždík sdělil, že tam občas chodí tím 
průchodem, a to, co se tam prezentuje, mu přijde 
hrozné, až by řekl, že je to neúčelné vynakládání 
prostředků daňových poplatníků a dotázal se, 
v čem rada města spatřuje ten přínos pro to 
obecné blaho občanů, protože osobně ho tam 
vůbec nevidí. Primátor Tomáš Macura oponoval, že 
zrovna Galerie Dukla je mezi projekty ministerstva 
kultury hodnocena jako jeden z nejlepších počinů 
svého druhu stejně jako třeba Festival Kukačka. 
Tomáš Raždík v reakci osobně říká, že tam chodí, 
má v Porubě rodinu a nikdo to nehodnotí pozitivně. 
Takže pokud vynakládají 400 tisíc korun z prostřed-
ků daňových poplatníků, tak by bylo možná dobré 
tam třeba za tisíc korun někoho postavit, aby se 
poptal těch lidí, jestli se jim to líbí nebo ne. Sdělil, 
že si je jistý, jak ten průzkum dopadne. Požádal, 
aby byl udělán průzkum ke Galerii Dukla, pokud je 
to možné.

Václav Kubín konstatoval, že byl kontaktován ně-
kolika desítkami známých, kamarádů a lidí z jeho 
okolí, kteří se všichni vyslovovali jednotně, a to 
téměř šokovaně z toho, co probíhá za prezentace 
v Galerii Dukla. Sdělil, že dokonce mu jedna ob-
čanka teď poslala báseň vánoční, která reflektuje 
toto dění. Sdělil, že paní je z toho naprosto konster-
novaná, co se tam děje. Zopakoval, že to nebude 
hodnotit, protože za něho to hodnotí občané, kteří 
ho kontaktují a osobně to považuje za plýtvání ve-
řejnými prostředky subvencovat díla tohoto typu. 
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TROCHU HRDOSTI A SEBEVĚDOMÍ TO CHCE
MAREK POKORNÝ

Poruba je samozřejmě součástí Ostravy. Pro Ost-
ravu typické velké vzdálenosti, které ji dělí od cen-
tra a dalších městských částí, však v jejím případě 
ještě násobí specifický urbanistický charakter 
– je to opravdové město ve městě, které se stále 
teprve městem stává. Habitus obyvatel Poruby 
tak samozřejmě určuje jejich vysoká mobilita, 
kterou kompenzuje potřeba společenského živo-
ta v místě bydliště. Povaha městského prostoru, 
jeho kvalita, která v poslední letech znatelně roste 
a poznáme ji podle ruchu na hlavní porubské 
třídě, ale také – zejména během letních měsíců – 
v jejím okolí. O něčem takovém si v centru v pod-
večer či o víkendech lze nechat jenom zdát. Řada 
úprav a investic do sociální infrastruktury, včetně 
dokončení rekonstrukce kulturního domu Poklad, 
posiluje identitu Poruby jako místa skvělého pro 
život.

Rozhodnutí městské části umístit do velkých 
výkladců ve zrekonstruované pasáže vedoucí 
do někdejšího kina Dukla galerii mělo v tomto 
kontextu hlubokou logiku – využít při restituci 

kvality dlouhodobě zanedbaného místa současné 
umění, které je schopné právě takhle kompliko-
vané zadání naplnit tak, že si toho lidé všimnou. 
Samozřejmě reakce na něj, koneckonců jako na 
všechno, co vyžaduje určitou pozornost, takže 
vyvolává emoce a otázky, jsou často velmi proti-
chůdné. To je koneckonců jeho smysl. Kdyby se 
porubská radnice rozhodla, že do výkladců pustí 
reklamní poutače (jako je tomu v pasáži Vesmír 
v centru), pár lidí by se nad tím také pozastavilo, 
ale většina by takové řešení přijala – a nic by se 
pro ně nezměnilo. Založení a provozování galerie 
současného umění, jejíž dramaturgii svěřila To-
máši Knoflíčkovi, bylo svým způsobem odvážným 
a společensky přínosným činem. Jako kurátor 
pak Tomáš Knoflíček, který byl dlouhá léta jednou 
z hlavních opor týmu Kukačky, jednoho z nejlep-
ších v republice (a nejen ostravskou politickou 
reprezentací nedoceněných) festivalů umění ve 
veřejném prostoru, od roku 2018 citlivě reagoval 
na místní kontext galerie, zval ke spolupráci re-
nomované umělce (mezi jinými Jiří David či Petr 
Dub) i nové tváře (vystavoval tu například Vojtěch 

▲ Libor Novotný a Jakub Černý – Modely paměti, výstava v Galerii Dukla
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▼ Pavel Hošek a Jiří Kuděla – Stereo 1, výstava v Galerii Dukla

Kovařík, který dnes patří k oporám globálně půso-
bící galerie Mendes Wood se sídlem v Sao Paulu, 
Bruselu a New Yorku, jako čerstvý absolvent 
ostravské fakulty umění). Doprovodné programy 
vstupovaly do veřejného prostoru, nebylo jich 
mnoho, ale byly vždy pečlivě koncipovány. Vedle 
finanční podpory ministerstva kultury, která je 
určitým indikátorem kvality, má Galerie Dukla 
značný okruh příznivců, který sem nejen při ver-
nisážích přitáhne lidi z celého města.

Od té doby, co zanikla Nová síň, pobočka Galerie 
výtvarného umění v Ostravě, která sídlila na 
Mongolské ulici, neměla Poruba vlastní odpoví-
dající zázemí pro výstavy. Galerie Dukla je velmi 
dobrou alternativou pro budoucnost umění 

v této části města a zároveň dnes už jeho sym-
bolem. Sečteno a podtrženo – pokud městská 
část dokázala během několika málo let a za 
velmi malé peníze vytvořit svého druhu kulturní 
instituci, jejíž provoz skoro nic nestojí a o níž se ví 
daleko za hranicemi obvodu, zaslouží si respekt. 
Zároveň by představitelé této městské části měli 
mít nejen dost respektu k lidem, kteří původní 
představu zhmotnili s takovou zdrženlivou 
elegancí, ale také dost sebevědomí a hrdosti, 
aby v projektu vytrvali a nesnažili se přijít s al-
ternativní umírněnou nabídkou, která je obvykle 
cestou do zapomnění. Hynek Chmelař jako 
nástupce Tomáše Knoflíčka k tomu má všechny 
předpoklady a měl by dostat šanci naplnit svou 
vlastní představu.
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Z HISTORIE JEDINÉ OSTRAVSKÉ HORNICKÉ VOLIÉRY 
A TRADICE CHOVU HARCKÝCH KANÁRŮ V PŘÍVOZE
ILONA ROZEHNALOVÁ

V roce 2021 oslavila Základní organizace chovatelů 
zpěvných (harckých) kanárů v Ostravě-Přívoze, 
která se od konce padesátých let stará i o jedinou 
ostravskou hornickou veřejnou voliéru, 85leté výročí 
pořádání soutěží harckých zpěvných kanárů. Přiná-
šíme zde vzpomínku jednoho z nejvýznamnějších 
ostravských chovatelů harckých kanárů a kronikáře 
přívozské organizace chovatelů těchto atraktivních 
pěvců Jana Dudy, který se kromě jiného spolu s ko-

legy dlouhodobě stará právě i o jedinou dochovanou 
hornickou veřejnou voliéru v našem kraji, již dodnes 
najdete u přívozského náměstí naproti městskému 
archivu. Zejména díky nezměrnému úsilí a oběta-
vosti ostravských chovatelů kanárků tuto unikátní 
voliéru přes její pohnutou historii v Přívoze stále 
máme a můžou se jí kochat jak další a další gene-
race Ostravanů, tak návštěvníci této urbanisticky 
výjimečné části našeho města. 

▲ Pohled na voliéru z roku 1981
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Hornictví na Ostravsku a zpěvní harčtí kanáři 
tvoří neodmyslitelné spojení již od první poloviny 
19. století. Tito okrasní ptáci jsou totiž považováni 
za nejcitlivějšího tvora, který dokáže zaznamenat 
únik metanu. Při nižší koncentraci kanáři divoce 
poletovali v kleci a naráželi do stěn, při vyšší seděli 
na bidýlku se svěšenou hlavou, klimbali se ze stra-
ny na stranu, případně z bidla spadli. V takovém 
případě se dali havíři promptně na útěk. Pojme-
nování dostali tito v Ostravě již víc než jedno 
století chovaní kanárci podle severoněmeckého 
pohoří Harz, jehož obyvatelstvo nacházelo obživu 
především v hornictví. Právě tam patřila klícka 
s kanárem k výbavě horníka při práci v dole – 
kanáři upozorňovali horníky svým chováním na 
nebezpečné koncentrace důlních plynů, takže 
pro ně byli nepostradatelní. Jejich chov navíc 
představoval významný doplňkový zdroj obživy – 
každý podzim navštěvovali Harz obchodníci a vy-
kupovali tam statisíce kanárů, z nichž velká část 
byla vyvážena do Ameriky. Například v Sankt An-
dreasbergu v té době odchovávali kanáry v šesti 
stech z celkového počtu osmi set domácností. 
Není divu, že právě zde začal nový směr šlechtě-

ní – k harckému kanárovi, který se vyznačuje dutě 
znějícím, hlubokým a pomalu přednášeným zpě-
vem bez rušivých ostrých a vysokých tónů. Nové 
plemeno vzniklo v 19. století, především v jeho 
třetí čtvrtině, kdy se jeho šlechtění věnoval horník 
Wilhelm Trute ze Sankt Andreasbergu, jemuž jsou 
v této oblasti připisovány hlavní zásluhy. 

Na Ostravsku začali brát horníci kanáry do uhel-
ných dolů ve druhé polovině 19. století. Tuto 
praxi převzali ze šachet na severu Čech. V kronice 
chovatelské organizace v Ostravě-Přívoze, o niž 
se stará právě dlouholetý kronikář Jan Duda, se 
například popisuje, jak po explozi metanu v pří-
vozském dole František roku 1875 brávali havíři 
kanárky do každé štoly a ve skupině rubačů měl 
vždy jeden za povinnost sledovat chování kanára. 
Z důvodu úzké vazby mezi horníkem a kanárkem 
byli tito pěvci nejčastěji chováni v hornických ko-
loniích. Význam kanárů pro horníky však postup-
ně klesal a časem je nahradily moderní přístroje. 
Zvyk brávat s sebou do podzemí klec s kanárkem 
ale na Ostravsku vydržel údajně až do roku 1939.

Zdroj: https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/harcke-kanary-brali-sebou-hornici-do-dolu.A160812_2265974_ostrava-zpravy_woj 
http://www.cschdz.eu/odbornosti/zpevni-harcti/uvod.aspx 
Jan Duda: Kronika spolkové historie a paměti, brožurky č. 1 a č. 2.

▲ Voliéra v roce 1975
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VZPOMÍNKA NA CHOV HARCKÝCH KANÁRŮ A PŘÍVOZSKOU 
VOLIÉRU
JAN DUDA

Od mládí jsem jako původem venkovský kluk 
obdivoval velkou aktivitu přívozských chovatelů 
poštovních holubů a především hornickou tradici 
chovu harckých zpěvných kanárů, kteří svojí 
citlivostí na důlní plyn zachraňovali životy havířů. 
Zajímala mě též dávná historie chovu těchto zpí-
vajících cukrových ptáčků a též historie Moravské 
Ostravy a Slezska. V roce 1959, kdy v Přívoze vznikla 
veřejná ptačí voliéra, jsem se zde seznámil se sou-
sedem a chovatelskou legendou, panem Arnoštem 
Košutem. Byl to zanícený chovatel poštovních ho-
lubů a propagátor hornické tradice chovu harckých 
zpěvných kanárů. Často jsem jeho chov navštěvoval 
a on mě pak svým vyprávěním nadchnul natolik,  
že i když jsem v té době neměl chovatelské podmín-
ky, této vášni jsem podlehl. Pan Arnošt Košut byl 
s mnoha dalšími chovateli pamětníkem počátků 
organizované chovatelské činnosti v Ostravě, které 
se datují do roku 1908. Pozorně jsem naslouchal 
jeho poutavému vyprávění.

Podle vzpomínek pamětníka Arnošta Košuta a ově-
řených zjištění Rudolfa Scholze se prvním vítězem 

soutěže harckých zpěvných kanárů stal v roce 1936 
ostravský chovatel a havíř Vojtěch Mazanec. Bylo 
to v době, kdy ještě havíři používali kanáry v do-
lech jako živé detektory a nebyla dosud založena 
Ústřední organizace chovatelů v ČSR. Ostravští 
horníci se tehdy scházeli jen kvůli své chovatelské 
zálibě v hospodě U Tomsů ve Slezské Ostravě, kde 
se radili a uzavírali mezi sebou sázky, kdo vychová 
nejlepšího zpěváka. Po 2. světové válce se pánům 
Košutovi a Schilberferovi ve spolupráci s několika 
odbornými funkcionáři podařilo sloučit rozptý-
lené kanárkáře z celé moravskoslezské oblasti 
do společné přívozské organizace. Na základě 
finanční i materiální podpory hornických odborů 
se do této tradiční chovatelské organizace přihlá-
silo více než 80 chovatelů z Těšínska, Karvinska, 
Bílovecka, Hlučínska i z ostravských městských 
obvodů. Poválečný velký rozmach této volnoča-
sové činnosti nastal také v celé ČSSR. Úspěchy 
Ostravanů se dostavily zakrátko. Členka přívozské 
organizace chovatelů harckých zpěvných kanárů 
paní Kovaříková z Fulneku se stala mistryní ČSSR 
za rok 1957. Další významný chovatel, který do 

▲ V roce 1956 voliéra ještě nestála.
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tohoto havířského spolku vstoupil v roce 1947, 
havíř Rudolf Scholz z nedaleké Orlové se v roce 
1970 stal mistrem Československé republiky. 
A ani v následujících letech před sebe manželé 
Scholzovi v mistrovských soutěží nikoho nepus-
tili a zvítězili ještě celkem dvacetkrát. Mnohokrát 
oslavovali vítězství i v soutěži socialistických zemí 
nazvané INTERKANÁRIA. Rudolf Scholz několikrát 
úspěšně reprezentoval průmyslovou Ostravu na 
světových šampionátech ptactva pořádaných 
Světovou ornitologickou konfederací C.O.M. Na 
27. světovém šampionátu ptactva C.O.M. v holand-
ské Bredě dokonce v kategorii zpěvných kanárů 
zvítězil a nechal za sebou předpokládané favority 
z NSR, Holandska, Itálie, Španělska, Švýcarska, 
Rakouska, Francie, Dánska, Portugalska, Brazílie, 
Jugoslávie a reprezentanty Ameriky.

Z HISTORIE PŘÍVOZSKÉ VEŘEJNÉ 
VOLIÉRY

Zatímco v minulosti jsme se mohli setkat s veřej-
nými voliérami snad v každém městě či obci na 
severní Moravě (Opava, Frýdek-Místek, Bílovec, 
Třinec, Ostrava-Poruba), v současnosti populari-
zuje zpěvné harcké kanáry pouze jediná voliéra 
v Ostravě, a to ta poblíž náměstí Svatopluka Če-
cha v Ostravě-Přívoze. 

V letech 1958–1959 došlo mezi ostravskými cho-
vateli kanárků k dohodě, že postaví dětem i ve-
řejnosti u náměstí v Přívoze, v parku mezi ulicemi 
Špálovou a Zákrejsovou, obrovskou veřejnou 
městskou okrasnou voliéru. Se souhlasem teh-
dejšího národního výboru a za materiální pomoci 
hornických odborů se ve druhé polovině roku 
1958 chovatelé zpěvných kanárů pustili do práce. 
Při výstavbě pomáhal kde kdo, i studenti nedaleké 
stavební průmyslovky. V roce 1959 byla voliéra 
postavena. To jsem jako nový člen spolku byl již 
při tom. Slavnostní zahájení provozu vyvolalo 
mezi chovateli a občany Přívozu obrovské nad-
šení. Veřejná okrasná voliéra v parčíku u náměstí 
Svatopluka Čecha byla slavnostně předána veřej-
nosti. Celoroční obsluha byla svěřena ostravským 

kanárkářům. Tato voliéra dodnes popularizuje 
hornickou chovatelskou tradici ve městě a poutá 
již více než šedesát let pozornost dětí z místních 
škol i kolemjdoucích občanů města. Často též 
slouží k ochraně poraněných ptáků z přírody a po-
skytuje útočiště okrasným a exotickým ptákům, 
o které se nemohou jejich majitelé ze zdravotních 
důvodů postarat. 

Aby mohli chovatelé vykonávat celoroční obsluhu 
voliéry, přidělil jim městský úřad v šedesátých 
letech prostory k uskladnění krmiv, nářadí 
a také k zazimování ptactva. Hornické odbory 
poskytly kanárkářům přístřeší v Kulturním domě 
koksařů Na Náhonu v Přívoze, aby zde mohli 
po celý rok pořádat chovatelské akce. Příznivé 
podmínky a velká podpora hornických odborů 
a místního úřadu přilákala do společnosti kanár-
kářů v Přívoze mnoho nových členů. Po svolané 
ustavující schůzi členů z Ostravy a okolí ze dne 
6. 4. 1962 se stal tento spolek kanárkářů členem 
Československého svazu chovatelů drobného 
zvířectva. Díky aktivitě 80 členů spolku se pak na 
členské schůzi dohodlo uspořádání mistrovské 
soutěže zpěvných kanárů Československé repub-
liky. Do přípravy této vrcholné mistrovské soutěže 
kanárkářů, s termínem konání 6.–13. 1. 1963 
v prostorách Kulturního domu koksařů, se zapo-
jilo mnoho obětavých lidí a chovatelů. V dílnách 
se vyrobilo 240 zpěvních klícek, 60 typizovaných 
budníků a soutěžních regálů. Na zahájení soutěže 
byl kulturní dům slavnostně vyzdoben. Byl jsem 
nadšen obrovskou přátelskou účastí kanárkářů 
z celé Československé republiky. Na onu zdařilou 
mistrovskou soutěž se mezi ostravskými kanárká-
ři ještě dlouhá léta vzpomínalo.

Po této významné události se chovatelé zamě-
řili na organizaci celoročního provozu veřejné 
okrasné voliéry v Přívoze. Do voliéry byla přive-
dena voda a zhotoveno napájecí přírodní jezírko. 
V jarních měsících byli do voliéry vpuštěni zpěvní, 
postavoví i barevní kanáři z vlastních odchovů 
a pro zpestření i okrasné exotické ptactvo, někdy 
hrdličky, křepelky a cizokrajní bažanti. 
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V šedesátých letech minulého století probíhalo 
na Ostravsku sdružování kanárkářů z celé oblasti, 
jehož hlavním cílem bylo zachování hornických 
tradic. K propagaci této hornické spolkové tra-
dice se často připojil i denní tisk, který ve svých 
článcích informoval veřejnost o úspěšné činnosti 
našeho spolku. Chovatelům kanárů bylo umožně-
no scházet se, pořádat přednášky pro odbornou 
i laickou veřejnost a koncem každého roku orga-
nizovat místní a oblastní soutěž harckých zpěv-
ných kanárů v Kulturním domě koksařů v ulici Na 
Náhonu v Přívoze, kde byl také uskladněn veškerý 
soutěžní výstavní inventář.

Bohužel v roce 1983 ukončily hornické odbory 
z reorganizačních důvodů s chovateli veškerou 
spolupráci a zastavily dotace. V této době odešlo 
z přívozské zájmové organizace mnoho členů 
a mezi nimi také pan Rudolf Scholz s členy své 
rodiny. Zůstalo jen pár nejvěrnějších. 

Počátkem roku 1984 bylo na výroční členské 
schůzi ostravských chovatelů zpěvných kanárů 
účastníky rozhodnuto chránit tradiční hornický 
spolek a vynaložit všechny síly k záchraně spolku 
v Moravské Ostravě a Přívoze. V témže roce byl 
městský úřad informován, že nelze zajistit obslu-
hu obrovské okrasné veřejné voliéry u náměstí 
v Přívoze z ulice, bez přístřeší. Současně jsme se 
spojili s vlivnými příznivci, aby pomohli vzniklou 
krizi řešit. Krátce nato nabídnul Okresní podnik 
bytového hospodářství (OPBH) v Ostravě cho-
vatelům zdevastovaný byt v přívozské kolonii. 
A protože nebylo na výběr, chovatelé byt pracně 
svépomocí renovovali a nastěhovali do něj veš-
kerý inventář s představou, že to bude na mnoho 
dalších let. Po dvouletém pobytu přišlo kruté 
rozhodnutí, že dům bude z havarijních důvodů 
zbourán. Aby toho na ostravské kanárkáře nebylo 
málo, obdrželi zdrcující zprávu, že vandalové 
značně poškodili, a dokonce i vykradli veřejnou 
voliéru. Další rána přišla s výstavbou nového 
sídliště u náměstí v Přívoze, kdy měly navržené 
inženýrské sítě procházet středem parku, čemuž 
veřejná voliéra překážela, takže měla být od-

straněna. Výbor spolku proto pověřil mne jako 
jednatele, abych nesmyslné řešení zamítnul s tím, 
že by inženýrské sítě měly být přeloženy mimo 
park, a voliéra tak zůstala nedotčena. Za podpory 
městského úřadu byly podmínky chovatelů splně-
ny a voliéra dodnes stojí v plné kráse. Stále platí, 
že „když se chce, tak to jde!“

Finanční dotaci na opravu vandaly poškozené 
a vykradené voliéry poskytl městský obvod, poté 
byla svépomocně opravena a opět uvedena do 
trvalého provozu. Chovatelům však stále chyběly 
obslužné prostory k celoroční péči o veřejnou 
voliéru. Proto se opět písemně obrátili na vlivné 
příznivce, kteří pomohli dlouhodobý problém 
dořešit. Zakrátko bylo na popud ředitele OPBH 
v Ostravě kanárkářům nabídnuto několik volných 
opuštěných bytů v blízkosti voliéry. Chovatelé 
vybrali přízemní byt v Korejské ulici, který reno-
vovali a nastěhovali do něj veškerý inventář. Po 
přidělení opuštěného přízemního bytu čekalo na 
chovatele ještě mnoho práce. V prostorách bytu 
si vybudovali klubovnu, sklad a místnost pro zazi-
mování ptáků z veřejné voliéry. Později si zhotovili 
zařízení pro odchov ptáků, z jehož prodeje byly 
získávány peníze na činnost chovatelského spol-
ku. Do spolkové pokladny částečně přispívali svý-
mi mimořádnými příspěvky také všichni členové 
spolku, aby byly k dispozici finanční prostředky 
na jeho běžné výdaje.

Předseda naší organizace Josef Vašinka, dů-
chodce, měl ve svém bytě malý chovatelský 
pokojík, kde se ve svém koníčku vyžíval, ale více 
volného času věnoval veřejné voliéře a klubovně 
chovatelů v Přívoze. Byl to kanárkářský srdcař, 
který nikdy nezklamal, proto jsme i my pod jeho 
vlivem vždy beze zbytku plnili požadované úkoly. 
V týmu ostravských chovatelů kanárů se koncem 
osmdesátých let semkla spolehlivá parta. Nikdo 
se nepovyšoval nad ostatní. Vzájemně jsme si 
vyměňovali své zkušenosti a radili si, jak chovy 
kanárů vyšlechtit na úroveň k účasti na mistrov-
skou soutěž ČSSR. Všichni se pak radovali z kaž-
dého úspěchu, kterého v soutěžích dosáhli. Na 
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mistrovství ČSSR brali i svoje manželky, které také 
měly svůj významný podíl na celoročním odchovu 
i přípravě kanárů k soutěži.

Koncem 80. a počátkem 90. let minulého století se 
ale ostravský spolek chovatelů dostal kvůli samo-
financování do finanční tísně. Příjem získávaný 
z odchovů veřejné městské voliéry v Přívoze nebyl 
dostatečný. Zvýšené výdaje za provoz veřejné 
voliéry a nájem za klubovnu nebylo již možné 
ze sponzorských dotací členů uhradit. Následně 
jsme byli z klubových místností v Korejské ulici 
vyhoštěni. Bylo nám líto opouštět místo, do které-
ho jsme několik roků vkládali finanční prostředky 
i mnoho hodin volnočasové usilovné práce. Nála-
da i aktivita členů spolku značně poklesla, někteří 
chovatelé dokonce odešli. Zůstali jako obvykle jen 
ti nejvěrnější, kteří věřili v úspěšný obrat. Hledala 
se náhrada, kam movitý inventář spolku přemístit. 
A protože jsme celá desetiletí pečovali o městskou 
voliéru poskytující radost dětem z místních škol 
i veřejnosti, požádal jsem jako jednatel o pomoc 
tehdejšího starostu Moravské Ostravy. Po dohodě 
s ním a ředitelkou MŠ v Trocnovské ulici nám bylo 
povoleno přemístit klubovnu spolku do volných 
prostorů v jejím suterénu. Věřili jsme, že to bude 
poslední stěhování na dlouhá léta, nebo snad 
i konečné. Po pracném úklidu a několikaletém 
zprovozňování klubovny zastihla ostravský spo-
lek počátkem července roku 1997 neočekávaná 
likvidační pětisetletá povodeň.

Rozvodněné řeky Odra, Opava a Ostravice zapla-
vily severní část města Ostravy včetně Přívozu, 
a klubovna spolku tak byla několik dnů pod 
vodou. Stejně dopadlo i mnoho dalších postiže-
ných lidí, kteří zachránili jen holé životy a bydleli 
měsíce na půdách rodinných domů nebo u svých 
příbuzných. Kdo tuto povodňovou katastrofu ne-
zažil, nepochopí utrpení těchto postižených, kteří 
přišli o svůj majetek a dlouze pak své domy opra-
vovali. Viděl jsem, jak v hospodářstvích uhynulo 
mnoho zvířat, jak drůbež několik dnů ve strachu 
o hladu pobývala na stromech u stavení. Koně 
a skot se rozutekli do okolí a dalo mnoho úsilí je 

poté dohledat. Organizování záchranných prací 
v naší klubovně bylo v této době zcela zbytečné. 
Následně, když se voda stáhla do koryt řek, jsme 
z bahna v suterénu mateřské školy zachraňovali, 
co bylo možné, a vynášeli spolu s kolegou Vašin-
kou všechno na nádvoří k vysoušení. Později se na 
výzvu připojili i další chovatelé, kteří již na pokyn 
hygienika vynášeli zbytky a bahno na veřejnou 
skládku. Několik měsíců po této povodňové kala-
mitě se pak uklízely a dezinfikovaly prostory. 

Povodeň zničila nejen klubovní nábytek, ale 
bohužel též historické sbírky písemností spolku 
od jeho založení v roce 1908, ale také kroniku, 
kterou jsem v roce 1983 založil a dlouhá léta vedl 
jako předseda spolku (následně jsem poškozenou 
kroniku opravil, doplnil a vedu záznamy chova-
telského hornického spolku v Ostravě dál, až do 
současné doby). Velké ztráty byly i v zásobách 
krmiv pro veřejnou voliéru, které se znehodnoce-
né vynesly na určené veřejné skládky. Na setkání 
členů tradičního hornického spolku ČSCH CHZK 
v Ostravě-Přívoze nás pak čekalo velice těžké 
rozhodnutí „BÝT, ČI NEBÝT“. 

Po namáhavém úklidu jsme od odboru školství 
a kultury městského obvodu MOaP dostali nepří-
znivou zprávu, že se musí suterén mateřské školy 
z hygienických důvodů do 30. 6. 1998 vyklidit. 
Kam klubovnu přestěhovat, nikdo z úřadu nepo-
radil. Tak neseriózní přístup jsme za mnohaletou 
bezplatnou péči o městskou veřejnou voliéru od 
odboru školství a kultury úřadu MOaP nečekali. 
Nevzdali jsme se a hledali náhradní místnosti 
jinde s tím, že bez klubovny nelze tuto krásnou 
voliéru pro veřejnost dále provozovat ani ji za-
chránit pro další generace. Kvůli obnovení činnos-
ti spolku a renovaci povodní poškozené veřejné 
voliéry jsem se obrátil na vlastníka voliéry, úřad 
městského obvodu MOaP, se žádostí o přidělení 
finančního účelového příspěvku – grantu. Komise 
pak rozhodla naši činnost finanční dotací pod-
pořit. Získání účelové dotace na činnost spolku 
a celoroční provoz veřejné voliéry ostravské 
chovatele výrazně povzbudil. Zlepšila se spolu-
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práce chovatelů s dětmi a mládeží. V zajištění 
soutěžních místností pomohla Mateřská škola 
Šafaříkova, pomohla vyřešit i zazimování ptactva 
z veřejné městské voliéry. Děti pak měly možnost 
blíže se seznámit s péčí o tyto malé opeřence. 
Přátelský přístup chovatelů děti zaujal natolik, že 
se několik žáků ke spolku přihlásilo jako ochránci 
přírody a životního prostředí, a někteří dokonce 
k hornické tradici chovu zpěvných harckých 
kanárů a k soutěžím. Někteří žáci pak byli aktivní 
při celoroční péči o veřejnou voliéru v Přívoze. 
Veškeré práce na renovaci jsme prováděli jako 
chovatelé svépomocí. Za pomoci spřízněných 
ostravských horníků a nájemníků panelového 
domu v ulici Zákrejsova č. 12 (nedaleko veřejné 

voliéry) byla chovatelům nabídnuta v suterénu 
uvolněná místnost, kterou jsme k účelu zájmové 
chovatelské činnosti rádi přijali.

V průběhu roku 1999 měli ostravští kanárkáři 
po velkých ztrátách po povodni mnoho práce. 
Obnovit soutěžní a výstavní zařízení, renovovat 
veřejnou voliéru, zařídit i doplnit klubovnu a za-
jistit finanční prostředky pro celoroční činnost. 
Obnovili jsme spolupráci s místními školami. 
Při renovaci veřejné voliéry a úklidových pra-
cích aktivně vypomáhaly občas i děti místních 
škol, které péče velmi zaujala. Doufejme tedy, 
že zpěv harckých kanárů bude Přívozem stále 
znít. 

Poznámka redakce: 

V letech 2000–2022 byla voliéra dvakrát opravena, byl obnoven nátěr a upravilo se okolí voliéry. V roce 2003 díky dotaci městského obvodu MOaP 
opravili voliéru svépomocí ostravští chovatelé kanárků. V roce 2020 pak voliéru opravil přímo městský obvod MOaP, a to prostřednictvím Technických 
služeb Ostrava. 

Vzpomínka Jana Dudy byla zveřejněna v Kronice spolkové historie a paměti, brožurky č. 1 a č. 2

Pro účely bulletinu jsme text se svolením autora redakčně upravili a zkrátili.

▲ Jan Duda se svými poháry za vítězství
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OSTRAVSKÝ ARCHEOLOG ZBYNĚK MORAVEC ZÍSKAL 
PRESTIŽNÍ CENU ZLATÝ MAMUT
HANA KÖLBLOVÁ

Střípky z ostravské archeologie. Tak se jmenuje 
projekt Mgr. Zbyňka Moravce, prostřednictvím 
něhož na jednotlivých videích předkládá veřej-
nosti výsledky archeologického či víceoborového 
bádání v Ostravě. Autor, který kreativně a zábavně 
zpracoval nejedno historické téma z dějin Ostravy, 
za svou práci získal Zlatého mamuta: Cenu Karla 
Absolona za popularizaci archeologie (dále jen 
Zlatý mamut) v kategorii Muzejní cena. 

Vítězství ostravského archeologa Zbyňka Moravce 
ve spojeném 3. a 4. ročníku za roky 2020–2021 bylo 
velikým úspěchem i pro Ostravské muzeum, v němž 

tento archeolog působí. Projekt Střípky z ostravské 
archeologie přibližuje na platformě YouTube for-
mou 9–10minutových videí nejnovější poznatky 
z archeologických výzkumů v Ostravě. V posled-
ních dvaceti letech bylo v Ostravě prováděno 
mnoho archeologických výzkumů a jednotlivá 
videa mají podle Moravce za cíl přiblížit veřejnosti 
některé jejich výsledky. Cílem je také propojit 
popularizaci s konkrétními dostupnými zdroji, ať 
už s dalšími videi nebo publikacemi zveřejněnými 
v online prostředí a podobně. Proto lze v popisku 
pod jednotlivými snímky najít odkazy pro další 
informace.
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Ke vzniku souboru videí Zdeněk Moravec říká: 
„Za vším hledej ženu, což platí i o tomto projektu. 
Původně jsem hledal program pro editaci videí 
pro svou dceru. Když jsem se pak s ním seznamo-
val, doslova mě tvorba audiovizuálních snímků 
pohltila. Dcera nakonec videa nevytváří a já s nimi 
od té doby nemohu přestat. Nejprve jsem vytvořil 
upoutávku na knihu své manželky, a pak mě na-
padlo, že bych mohl zkusit prezentovat i nějaké 
archeologické téma. Volba okamžitě padla na hrob 
Mariany Máchové, který byl objeven v roce 2007 
a který v sobě spojuje několikaleté bádání a kon-
krétní příběh. Video jsem původně namluvil sám, 
ale vlastní hlas mi nepřipadal dostatečně dobrý. 
Manželka (PhDr. Irena Moravcová), která se na 
výzkumu Ma riany také podílela, mi pak nabídla, že 
by video mohla zkusit namluvit ona. A při tom zů-
stalo i u všech ostatních snímků. Jsem přesvědčen, 
že díky tomu mají videa kvalitní hlasový doprovod. 
Ze soukromé aktivity se ještě před zveřejněním vi-
dea o Marianě stala muzejní, za což jsem velmi rád, 
a přerostla do rozměrů, které jsem si ani nedovedl 
představit.

V každém videu se snažím alespoň trošku propojit 
výsledky archeologického bádání s konkrétní histo-
rickou osobou nebo událostí a k tomu je nezbytný 
mezioborový přesah. Nejprve tedy napíšu text, 
který se bude namlouvat, a pak jej u nás doma 
v kuchyni s manželkou namluvíme. Tedy ona jej 
namluví a já jej sestříhám, odstraním šum atd. Mu-
síme to dělat večer, kdy je na ulici klid, a samozřej-
mě až poté, co uložíme děti. Mluvené slovo je pro 
video klíčové a text pro namluvení mé ženě ještě 
připravuje dlouholetý hlasatel a režisér Českého 
rozhlasu Mgr. Ivo Prokop. Pak k mluvenému slovu 
připojím hudbu s vhodnou licencí a samozřejmě 
obraz, včetně animací. Video pak ještě posílám 
k odbornému posouzení do muzea a ve většině 
případů také specialistům na konkrétní obor. Po 
případných úpravách jej pak otitulkuji a nahraju 
na YouTube kanál Ostravského muzea. Toto je 
výhodné, protože v případě dotazů a připomínek 
veřejnosti mohu rovnou odpovídat. Musím v tomto 
směru velmi poděkovat především své manželce 

Ireně, která nejenže video doprovází svým hlasem, 
ale komentuje mi text a je první člověk, který mi 
kriticky a velmi přínosně komentuje časné verze 
jednotlivých videí. Nemalý dík pak patří všem 
lidem a institucím, kteří mi bezplatně a nezištně 
poskytli své obrazové materiály a u každého videa 
jsou pak zmíněni v titulcích. Nemohu opomenout 
poděkovat i mým kolegům v muzeu, na které se 
často obracím o pomoc, a ředitelku RNDr. Jiřinu 
Kábrtovou, která mi projekt umožňuje realizovat, 
podporuje mě a ponechává mi tvůrčí svobodu.“

Soutěž Zlatý mamut garantují tří významné 
archeo logické instituce České republiky: Archeo-
logický ústav Akademie věd České republiky, 
Moravské zemské muzeum a Masarykova 
univerzita, reprezentující akademické, muzejní 
a univerzitní prostředí. Porota soutěže hodnotí 
ve třech kategoriích popularizaci archeologie na 
celorepublikové úrovni. V té muzejní zaujal právě 
ostravský projekt. Zbyněk Moravec ocenění pře-
vzal 23. května 2022 v pavilonu Anthropos v Brně. 
Ostravský archeolog touto prací navázal na před-
chozí počiny, které vznikly v tzv. covidové době. Ta 
změnila životy všech lidí. Ušetřena nezůstala ani 
muzea, která se pro veřejnost na dlouhou dobu 
uzavřela. Z tohoto důvodu i Ostravské muzeum 
přeneslo svou výstavní činnost do virtuálního 
prostoru, ve kterém se mu podařilo uspořádat 
také rozsáhlou výstavu nesoucí název Dívka jmé-
nem Mariana. Navazovala na výstavu Příběh za-
pomenutého hřbitova, realizovanou v roce 2014. 
Zbyněk Moravec se zde chopil zajímavého, avšak 
nelehkého úkolu. Rozpracoval téměř kompletní 
studii o životě jedné z pohřbených – Ma rianě 
Máchové, kterou se podařilo vědcům v rámci 
spolupráce identifikovat, a odhalit tak události 
staré skoro 200 let. Jedná se o neskutečně propra-
covaný a komplexní počin. Více informací najdete 
na https://prezi.com/view/b4zx1NQyP6ckJ8am7Mf3/. 
Pokud vás práce tohoto archeologa zaujala, 
navštivte sociální sítě Ostravského muzea. Nalez-
nete na nich nový archeologický projekt „Příběhy 
předmětů“, který ještě pozvedl laťku předchozím 
videím z vítězného projektu. 
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ZPRACOVANÁ TÉMATA: 

(video 1–5 bylo soutěžní) 

Střípky z ostravské archeologie – Dívka 
jménem Mariana 
Na Puchmajerově ulici v Ostravě byl v roce 2007 
odkryt hřbitov zaniklý v 19. století. I když všechny 
hroby byly anonymní, přesto se povedlo v rámci 
mezioborové spolupráce určit jméno jedné 
pohřbené. Podívejte se nejen na okolnosti celého 
bádání, ale i na překvapivá zjištění, která se 
odhalila po identifikaci pohřbené dívky.

Střípky z ostravské archeologie – Hulvácký 
poklad 
V roce 2018 byl v Ostravě Hulvákách nalezen 
poklad stříbrných mincí a jednoho prstenu ze 
17. století. Připravené video přibližuje okolnosti 
objevu i možné události, které mohly vést k jeho 
zakopání před více než 300 lety.

Střípky z ostravské archeologie – Hradisko 
a hrad Landek 
Krátké video přibližuje středověké osídlení na 
Landeckém návrší. To se dnes nachází v okrsku 
města Ostravy a již od 19. století patří k oblíbe-
ným výletním destinacím. Po hradisku a hradu 
zůstaly v terénu mohutné valy, příkopy a malé 
torzo zdi. Kdysi výrazná dominanta Ostravska 
jinak zcela zmizela a tento audiovizuální snímek 
by rád zprostředkoval základní informace, 
zjištěné historickým a archeologickým bádáním.

Střípky z ostravské archeologie – Příběh 
jedněch kamen 
K jedněm z nejdůležitějších technických objevů 
středověku patří kachlová kamna, která umožňo-
vala lépe a bezpečněji prohřát obydlí. Toto video 
se snaží přiblížit jeden z početných nálezů zbytků 
tohoto otopného zařízení v Ostravě a sledovat 
jeho vznik, užívání i zánik.

Střípky z ostravské archeologie – Hry a zábava 
ve středověké Ostravě 
Snímek přibližuje archeologické nálezy, které 
mohly sloužit k hrám a zábavě dětem i dospělým 
ve středověké Ostravě. Zjištěné informace 
pocházejí především z novějších archeologických 
výzkumů, včetně toho doposud největšího 
v místech původních „Laubů“ (ulice Velká). 

Střípky z ostravské archeologie – Zkáza 
Ostravy 
Video přibližuje katastrofu, která Ostravu postihla 
v 16. století. Katastrofu, kterou zřejmě způsobil 
jediný muž. Rozsah neštěstí byl tak velký, že 
podle všeho zanechala stopy i v archeologických 
situacích.

Střípky z ostravské archeologie – Poslední 
ostravský hrad 
Video stručně přibližuje pohnuté osudy 
posledního stojícího ostravského hradu. Kromě 
událostí, kterými si původní středověká pevnost 
na Slezské Ostravě prošla, jsou zde v krátkosti 
přiblíženy i výsledky archeologických výzkumů 
a nálezy, které se odtud povedlo získat.

Střípky z ostravské archeologie – Hroby pod 
bývalou školou 
Video přibližuje nález dvou hromadných hrobů 
v Ostravě na Kostelní ulici a poodkrývá, co mohlo 
vést k jejich vykopání.

Střípky z ostravské archeologie – Zvířata ve 
středověké Ostravě 
Video seznamuje s výsledky archeozoologických 
a jiných analýz z výzkumů v Moravské Ostravě.
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BANÍK OSTRAVA SLAVÍ STO LET
TOMÁŠ ŠIŘINA

Fotbalový Baník není obyčejným a průměrným 
sportovním klubem. I ten, kdo sport nesleduje 
a fotbalové výsledky zrovna nehltá, ví, že jméno 
Baníku Ostrava patří k často skloňovaným na Ost-
ravsku i v celém okolí.

A Baník není jen láskou plebejského davu. Už tra-
dičně mezi jeho fanoušky patří jak lidé dělnických 
profesí, tak přední ostravští intelektuálové, uměl-
ci a další výrazné osobnosti, které asi ani není 
třeba jmenovat. Už v době před druhou světovou 
válkou přitahoval slezskoostravský klub všechny 
vrstvy místní společnosti. Baník, jak se klub jme-
nuje od roku 1952, se postupně stal pro zdejší lidi 
symbolem.

Proč tomu tak je, by bylo spíš tématem pro socio-
logickou studii. Nabízí se vysvětlení, že Baník je 
zřetelným symbolem našeho regionu. Zatímco 

třeba Praha má na výběr ze slavných klubů Slavie, 
Sparta, možná Bohemians, v Brně se v posledních 
letech lidé ztotožňují s hokejovou Kometou, která 
byla slavná už před padesáti lety, ale pak se jaksi 
vytratila, v Ostravě je to jasné. Baník (podle mar-
ketinkových průzkumů třetí nejznámější sportov-
ní značka v ČR) natolik zastínil ostatní sportovní 
kluby, že se s jeho popularitou může rovnat snad 
jenom hokej z Vítkovic. 

Letos je to sto let od chvíle, kdy byl klub studenty 
a horníky na Slezské Ostravě založen a stal se, byť 
klikatými cestami, pro obyvatele Ostravy a vlastně 
celé severní Moravy a Slezska symbolem. Nebyl 
přitom první, fotbal se hrával v Ostravě už dříve. 
Nebyl ani největší, a už vůbec ne nejbohatší. Vzni-
kl ve skromných podmínkách, dlouho bez vlastní-
ho hřiště, a tím vlastně bez domova. Až postupem 
času se stal populárním klubem, i když o místo na 

▲ První velká trofej Baníku. Radost ze zisku Československého poháru 1973
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slunci musel občas zápasit s konkurenty a někdy 
i sám se sebou, a to když ho jeho představitelé 
dovedli skoro ke krachu. Proč to byl právě SK 
Slezská, kdo se ze všech ostravských klubů stal 
tím nejslavnějším, se asi nedá úplně přesně zjistit. 
Návštěvy jeho zápasů se staly už v době, kdy pů-
sobil u Ostravice na Staré střelnici, módou. A už to 
tak zůstalo. Ostatní kluby, které k Ostravsku patří, 
se zařadily za Baník. I když konkurenční Vítkovice 
měly také své hvězdné chvilky, nikdy si nezískaly 
tak silnou fanouškovskou podporu. 

Do stoleté historie fotbalového klubu se obtiskla 
vlastně i historie Ostravska. Už jenom krátký po-
hled na vývoj názvu klubu nám řekne své. Klub byl 
založen v roce 1922 jako SK Slezská Ostrava. Své 
jméno musel měnit v roce 1948, po únorovém pře-
vratu došlo k násilné reformě sportovního hnutí. 
Tehdy se SK Slezská stala Sokolem Trojice a poz-
ději Sokolem OKD, protože ligová a divizní muž-
stva povinně vstoupila do závodních sokolských 
jednot. V době vlády nejtvrdší stalinistické děl-
nické pěsti dostal klub na konci roku 1952 název 
DSO Baník. Tvůrci nových pořádků přejmenovali 

všechny kluby a tělovýchovné jednoty podle jed-
notlivých průmyslových resortů při odborových 
svazech. Na hornictví, hutě a rudné doly připadl 
název Baník, což ve slovenštině znamená horník. 
V OKR tak bylo najednou Baníků spoustu. Z SK 
Slezská byl Baník OKD a z konkurenčních Vítkovic 
Baník VŽKG. Při reorganizaci sportovních soutěží 
však bylo rozhodnuto, že v nejvyšší lize může 
hrát pouze jeden Baník. A sloučení obou rivalů 
nepřipadalo v úvahu. Problém vyřešil předseda 
Národního výboru Josef Kotas, bývalý horník dolu 
Trojice, ale také dělník Vítkovických železáren. Ve 
fotbalu ať reprezentují Ostravu horníci a železáři ať 
hrají hokej. A tak se také stalo. Vítkovičtí fotbalisté 
byli od stolu přeřazeni do druhé ligy a zůstali tam 
třicet let. Zato fotbalový Baník pod patronátem 
OKD začal novou etapu historie klubu. Když se 
v roce 1968 poprvé uvažovalo o návratu k názvu 
SK Slezská, mnoho ostravských příznivců zjistilo, 
že název Baník zdomácněl. Navíc Slezská Ostrava 
už byla jen součástí průmyslového velkoměsta. 
Po listopadu 1989 byla chvíli na stole podobná 
úvaha, to už však měl Baník za sebou řadu úspě-
chů i na evropské scéně a své jméno.

▲Hlediště při zápase Baník–Magdeburg 4:2
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Zajímavé je se alespoň v myšlenkách projít Ost-
ravou po místech, kde Baník a SK Slezská hrával. 
Důležitým místem na začátku jeho éry byl Kame-
nec. Tam SK Slezská působil v letech 1922 až 1934. 
Původní fotbalové hřiště se nacházelo nedaleko 
dnešního stadiónu Bazaly, v prostoru ohraniče-
ném ulicemi Bohumínská a Dědičná. Dnes se tam 
nachází areál Základní školy Bohumínská. Z dva-
cítky odvážných, kteří podepsali prezenční listinu 
a založili klub, byla většina z havířské kolonie 
na Kamenci. Za zmínku ještě stojí, že SK Slezská 
neměl v prvním desetiletí svého života pouze 
fotbalový oddíl. Aktivní byly také zejména odbory 
lehkoatletický a házené žen i mužů, později vznikl 
též odbor ledního hokeje a stolního tenisu. 

Druhým dějištěm domácích utkání SK Slezská 
Ostrava bylo hřiště na Staré střelnici. Klub zde 
působil bezmála pětadvacet let mezi roky 1934 
až 1959. Co to vlastně Stará střelnice byla a kde 
se nacházela? Šlo o vůbec první městský park na 
území dnešní Ostravy, a to o park největší a říká se, 
že i nejkrásnější. Stará střelnice i park jsou už dávno 
zničené a upomíná na ně pouze pozůstatek lávky 
přes Ostravici v podobě torza pilíře a upraveného 
schodiště. Nachází se na Havlíčkově nábřeží a je 
dobře viditelné například z mostu Miloše Sýkory. 
Tudy chodili do sadu a později také na fotbal 
návštěvníci z Moravské Ostravy. Stará střelnice 
se nacházela přímo naproti přes řeku. Kromě 
střeleb se zde konaly koncerty, plesy, divadelní 
představení či Prokopské slavnosti horníků Wil-
czkowých dolů. Stará střelnice měla i jedno speci-
fikum, které dost možná neměl žádný jiný stadión 
na světě. Přímo nad hřištěm vedla důlní lanovka, 
kterou se převáželo uhlí mezi dolem Šalamoun 
a dolem Trojice, jenž byl situován nedaleko hřiště. 
Běžně se tak stávalo, že hráči i diváci byli po utkání 
zamazaní padající kolomazí a černouhelným pra-
chem. Ke stadiónu vedly pouze dvě cesty. První po 
mostu Miloše Sýkory a poté proti proudu Ostravice 
až ke zpravidla přeplněným prostorům pokladen. 
Druhá přes už zmiňovanou dřevěnou lávku, která 
se při velkém zatížení houpala ze strany na stranu. 
Muži v uniformách proto museli před zápasem, ale 

hlavně po něm, usměrňovat odchod fotbalových 
příznivců a pouštět zástupy na most postupně, pro-
tože soustředěný nápor mohl skončit katastrofou. 

Bazaly jsou pro fanoušky Baníku nejkrásnější místo 
na zemi. Ostrava byla jednou z posledních prvoligo-
vých adres, kde se hrálo stále na škváře. Konkrétní 
příprava výstavby nového domova fotbalistů Baní-
ku začala zřejmě v roce 1950. Skupina funkcionářů 
Baníku prosazovala myšlenku, že mužstvo musí 
hrát ve Slezské Ostravě, protože klub na pravém 
břehu Ostravice vznikl a měl by na něm také zůstat. 
Už tenkrát však část fanoušků uvažovala jinak 
a snažila se o to, aby Baník využil nového Stadiónu 
odborářů, který vyrostl v městské části Mariánské 
Hory a Fifejdy. Nakonec přece jen rozhodla okol-
nost, že hornický klub měl slezskoostravskou tra-
dici a nová lokalita se nacházela nedaleko prvního 
hřiště na Kamenci. Ze Staré střelnice byla na nový 
stadión přemístěna i dřevěná tribuna. Kde se vzal 
název Bazaly? Vychází z německého slova basalt, 
počeštěně bazalt = čedič. Lokalita, kde se stadión 
nachází, byla známá nejen výskytem třetihorních 
zkamenělin fauny a flóry, ale zejména těžbou cih-
lářské hlíny, písku a čedičových valounů. Nacházel 
se zde lom na dobývání čediče. 

Od roku 2015 využívá Baník Městský stadión v Ost-
ravě-Vítkovicích. 

Jeden jediný zápas odehrál Baník na Stadióně 
odborářů. Čerstvě položený trávník na Bazalech 
ještě nedovolil hrát, protože by se možná nená-
vratně zničil, takže se 29. 3. 1959 hrálo na Stadiónu 
odborářů. Tam, kde teď stojí obchodní centrum 
Futurum. Šlo o ojedinělý zápas na tomto stadiónu, 
kde byly doma spartakiády a závody na ploché 
dráze. Zápas skončil 1:1 a gól Baníku dal křídelní 
útočník Zdeněk Kosňovský. Pro zajímavost: letos 
má pozdější výtečný trenér devadesát let, těší se 
dobrému zdraví. 

Baník má pro každého ze svých fanoušků význam 
trochu jiný. Každý miluje klub svým způsobem, 
ten má sentimentálně rád dobu nejslavnější, kdy 
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klub vedl Evžen Hadamczik, další zase nejradši 
vzpomíná na poslední titul Komňackého brigá-
dy, tamten zase miluje „návrat krále“, tedy když 
Milan Baroš poměrně nedávno se svou obvyklou 
dravostí řádil po českých trávnících. Každý dává 
přednost jinému hráči, kterého považuje za nej-
větší baníkovské srdce. A opravdu těžko soudit, 
zda je to Joža Dvořák, Rosťa Vojáček, Milan Baroš, 
nebo někdo z desítek a stovek legendárních hráčů 

„Slezské“. I proto je úkol probrat se stoletou his-
torií zapeklitý. Každý to vidí jinak, každý má svůj 
názor a asi i svoji pravdu. Jisté ale je, že fotbalový 
Baník k Ostravě patří.  

Poznámka redakce: Kniha Tomáše Šiřiny a Roma-
na Popka My jsme Baník s podtitulem 100 let od 
zrození legendy vyšla v roce 2021 v nakladatelství 
CPress, které je součástí Albatrosu. 

▼ Po sestupu z ligy v roce 1965 šli hráči Baníku ze sázky a vlastně za trest do hola. Ostříhali je sami fanoušci.
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