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Podle statistiky počet obyvatel Os-
travy stále klesá, ale počet turistů 
stále roste. Tento zdánlivý paradox 
jsem si uvědomil nedávno v Mikulově. 
Zde jsem měl to potěšení hovořit 
s paní Mgr. Vladimírou Závodnou, 
která dokázala v centru Mikulova po-
stavit soukromou galerii z vápence 
dovezeného z chorvatského ostrova 
Brač. Když jsem galerii Závodný na-
vštívil a chtěl si prohlédnout její sou-
časnou výstavu, byl jsem překvapen, 
že nemusím platit žádné vstupné. 
Jediné, co paní Závodnou zajímalo, 
bylo: odkud jsem? Když jsem přiznal, 
že z Ostravy, celá se rozzářila a za-
čala mně vysvětlovat, jak ji Ostrava 
fascinuje a s jakou radostí k nám jez-
dí na návštěvu. Brzy jsme se dostali 
do vášnivé diskuze, zda je centrum 
našeho města opravdu prázdné. Na-
konec jsme se shodli na tom, že na 
Masarykově náměstí sice není tolik 
lidí jako na Václaváku, ale přesto se 
najdou místa, kde si člověk najde 
volnou židli jen stěží.
O těchto místech v Ostravě, kde se 
něco pozitivního stále děje a kde je 
pořád plno návštěvníků, je letošní 
ročenka Ostravských kulturních no-
vin, které jinak najdete po celý rok 
na webu: www.ostravainfo.cz.
Přeji zajímavou četbu a nezapomeň-
te si rezervovat volná místa včas!
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DIVADLO

Letos získal Cenu Thálie pro mladé 
činoherce do 33 let. Patří ke stále 
výraznějším oporám Divadla Petra 
Bezruče. A to až k tak výrazným, 
že letos se spolu s divadelní Jawou 
Pionýr dostali na plakát, zvoucí na 
sezónu 2015/2016. Hvězda Lukáše 
Melníka stoupá.

lukáši, stal jste se letos „klukem 
z plakátu“. Jste tváří Divadla pet-
ra Bezruče v nové sezóně. to musí 
potěšit.
Samozřejmě, že taková věc stoprocentně 
potěší. Navíc jsem typem chlapa, který mi-
luje motorky. Takže plakát i s motorkou mi 
udělal dvojnásobnou radost. A to přesto, že 
je to jenom pincek. Jako kluk jsem na pinc-
kovi jezdíval.

Jawa pionýr jako nostalgický symbol?
Ano, hodně nostalgicky jsem zavzpomínal. 
Kostým ala Jim Morrison tomu přidal ne-
všední estetický šmrnc a kakáč na hlavě 
pořádný koule.

Jezdíte na motorce?
Už jsem bohužel dlouho nejezdil. Občas 
si zablbnu na louce s terénní čtyřkolkou 

u našich v Šumperku. Motorka je dost 
drahý a nebezpečný špás. Ale možná v bu-
doucnu její čas ještě přijde. Tohle je prostě 
pod kůží.

Myslíte si, že Cena thálie ovlivnila 
i to, že jste se nyní stal tváří diva-
dla?
Myslím, že je to jeden z důvodů. Ale říkali 
mi, že rozhodování o podobě celé věci byl 
celkem zdlouhavý proces. Je to milé, že to 
nakonec dopadlo takto a že dvorní fotograf 
od Bezručů, Petr Hrubeš, všechno moc 
hezky nafotil.

kde jste vzali ten pionýr?
Přímo v Divadle Petra Bezruče. Jde 
o  funkční rekvizitu. Dá se nakopnout, zvuk 
vydává a prdí, ale jezdit, to se na ní teď 
moc nedá. Během focení byly podhuštěné 
pneumatiky, takže jsem ho spíš nadnášel, 
než abych se na něj posadil. Bohužel.

tušil jste před udělením thálie, že 
jste v hledáčku porotců?
Vlastně vůbec ne. U Bezručů mám své prv-
ní angažmá. Mám štěstí, že jsem dostával 
krásné role, na kterých jsem vyrůstal. Po-
souvaly mne dál a dál, až si mne kritika 

všimla. Ale je pravda, že občas nějaké echo, 
že v hledišti někdo důležitý sedí, přišlo. 

takže občas tušíte, že jste sledováni…
Občas nám řeknou dopředu, že nějaká 
delegace přijede. Manažer nás upozorní 
a my, herci, se pak můžeme z těch ner-
vů podělat… ale to je přirozené. Podobné 
nervy prožívají podle mě lidé v každé jiné 
práci, když se dozví, že přijde kontrola až 
bůhví z jakých míst.

přiznám se, že z her, které jsem 
s vámi viděl, jste se mi nejvíce líbil 
jako horník a pozdější emigrant ivan 
v pestrých vrstvách. vznikly podle 
knihy ivana landsmanna. Geniální 
představení podle geniální knihy. 
souhlasíte?
Jen bych dodal, že šlo také o geniální dra-
matizaci. Protože kdo tu knihu četl, ví, že 
je zvláštní a na divadlo vlastně nepřeve-
ditelná. Tomáš Vůjtek, úžasný dramaturg 
z Komorní scény Aréna, udělal nemožné. 
Díky němu mohlo představení opravdu 
ožít a pořádně se nadechnout. A navíc 
jsme Pestré vrstvy hrávali v bývalých 
hornických koupelnách Dolu Hlubina. 
Vše do sebe zapadlo jako prdel na hrnec. 

Lukáš Melník
Tvář Bezručů na pionýru

© Jan Král
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DIVADLO

Představení mělo úžasnou atmosféru ne-
jen pro diváky, ale také pro nás.

zkoušel jste svoji roli konzultovat 
s nějakými havíři?
Režisér Pestrých vrstev Janusz Klimsza 
má k havířině velmi blízko. Během zkouše-
ní nám předával poznatky a vyprávěl his-
torky, nad kterými jsme všichni žasli. Byly 
to velmi cenné informace, které se pak 
promítaly v našich rolích a vůbec celém 
procesu zkoušení. Se samotným Ivanem 
Landsmannem jsme pořádně pohovořili 
sice až na premiéře, ale jeho dojetí na kon-
ci představení nám dávalo znát, že jsme to 
zvládli na výbornou.

škoda, že už se nehraje. Máte nějaký 
tip pro diváky ze současnosti?
Třeba náš poslední titul Tři mušketýři. 
Jde o hodně nestandardní nastudování 
titulu. Jako divák, který by na Tři muške-
týry šel, bych opravdu žasl, co lze s téma-
tem udělat.

a vaše oblíbená představení?
To je zavádějící otázka. Člověk samozřejmě 
většinou vzpomene na to, v čem sám hrál 
nebo hraje… Má ke hře svůj osobní vztah. 
Ale dobře – tak třeba Petrolejové lampy, 
to je velmi citová záležitost. Stejně jako 
Pestré vrstvy. Určitě bych si vzpomněl na 
představení Job. V něm jsem hrával Me-
nuchima, postiženého kluka. Role měla 
velmi pozitivní ohlasy. A to včetně odbor-
níků na nemoci, kterými Menuchim trpěl. 
Dávali mi moc pěkné reference, nevěřili, 
že jsem nemocného chlapce takto dokázal 
ztvárnit, i když jsem před tím nechodil po 
žádných ústavech. To mi udělalo nesmír-
nou radost. Cenu Thálie tehdy dostal za 
roli mého otce Norbert Lichý.
A pak také Evžen Oněgin. V něm jsem 
dostal svoji první větší roli. Na to se ne-
zapomíná. Musím zmínit ale také Noc 
bláznů režírovanou Honzou Mikuláš-
kem. Velmi oblíbená nejen mezi diváky, 
ale i herci.

a z těch novějších?
Osiřelý západ. Moc rádi toto představení 
hrajeme, těšíme se na něj. Je to myslím 
znát z ohlasu diváků. Doufám, že se bude 
hrát ještě dlouho. Jde o moc pěkný text 
a všichni jsou v tom skvělí.

narodil jste se v šumperku, herectví 
studoval v Brně. Byl pro vás těžký 
příchod do ostravy?
Upřímně řečeno, bylo to peklo. Ostravu 
jsem neznal, vůbec se mi do ní nechtělo. 
Dnes mám k Ostravě velký respekt a na-
šel jsem si k ní cestu. Ale jak říkám, vůbec 
jsem do Ostravy nechtěl.

a kam jste tedy chtěl?
V posledním ročníku JAMU jsme rozesí-
lali nabídky uměleckým šéfům různých 
divadel. Já hlavně obesílal Prahu. Moje 

kolegyně Marta Zaoralová milovala od 
začátku bezmezně „Bezruče“. Pořád ne-
chápala, že Bezručům nenapíšu. Podle ní 
to bylo samozřejmě nejlepší divadlo. Ale 
mne její argumenty nezajímaly. Jednou 
přijeli od Bezručů do Brna Honza Miku-
lášek a manažer Tomáš Suchánek, pozvali 
nás s  Martou na kafe, a já, na rozdíl od 
Marty, angažmá dostal. Bylo to hodně 
nečekané. To, co jsem si myslel, že se ab-
solutně nemůže stát, se přesně stalo. Nic 
jsem nechápal…

Bůh bývá škodolibý…
Jo, tentokrát to ale byla příjemná škodoli-
bost… Beru vše tak, že to prostě tak mělo 
být. Jsem spokojený.

kdy jste přijel do ostravy?
V roce 2007. Je to osm let. Už na nádraží 
jsem zažil šok, nebylo ještě ani opravené. 
Než jsem si zvykl, trvalo to hodně dlou-
ho. Hodně mi pomohli kolegové z divadla 
a místní mentalita lidí. Prostě přímost 
a žádný cavyky. 

… pozvali nás s Martou na kafe, a já, na rozdíl od 
Marty, angažmá dostal. Bylo to hodně nečekané. 
To, co jsem si myslel, že se absolutně nemůže stát, 

se přesně stalo. Nic jsem nechápal…
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DIVADLO

ale už jste si zvykl. 
Už se tady cítím jako doma. A to říkám 
v tomto rozhovoru veřejně asi poprvé.

Jsou v ostravě nějaká místa, která 
navštěvujete raději? 
To je podle nálady, ale většinu týdne trávím 
v divadle. Volný čas je v mém případě lu-
xus, který si velmi rád dopřávám a pokud 
možno, plně jej věnuji své rodině. Když 
potřebuji být sám pro tvůrčí inspiraci, trá-
vím ten čas někde v kavárně. V Ostravě je 
spousta úžasných a stylových kaváren, kam 
se dá zašít a přemýšlet. Jedna z mých oblí-
bených je například Minikino kavárna.

Co dělá herec od Bezručů, když zrov-
na nezkouší a nehraje?
Jsem velký fanda do filmů. Sleduji filmy 
opravdu hodně. Klidně i tři, čtyři za den, 
pokud se najde čas. Quentin Tarantino, 
který nestudoval žádnou filmovou školu, 
principiálně dělal to samé, co teď dělám já. 
Jen sledoval a sledoval filmy.

tarantinova přezdívka genius z vi-
deopůjčovny je jistě na místě.
Přesně tak!

Máte za sebou scénář, režii a vlast-
ně i produkci thrilleru isabel v roce 
2013. Řekněme si na rovinu, že film 
u kritiky ani u diváků nadšené reak-
ce zrovna nevyvolal. i když natočit 
v ostravě vlastní film s ostravskými 
herci, to je počin, který rozhodně 
vyžaduje odvahu.
Minimálně v Ostravě šlo v tomto směru 
o ojedinělý projekt a jsem na něj pyšný. Na 
film jsem nedostal žádné dotace, granty, 
nikdo mi na něj nedal ani korunu. Narval 

jsem do filmu jenom své úspory. Ať si to 
klidně někdo zkusí za takových podmínek 
něco natočit.

no, první tarantinovy filmy také ne-
byly úplně vynikající.
Já vím. Poučil jsem se a jde se dál.

zkusíte další film?
Určitě. Ale znovu říkám, že jsem se poučil, 
a to hodně. Jak se říká – co tě nezabije, to 
tě posílí.

Co rodný šumperk, býváte tam ještě?
Ano, mám tam rodinu. Šumperk je nád-
herné podhorské městečko, na které ne-
dám dopustit.

sledujete tamní divadlo?
Vždy jsem v něm měl spoustu kamarádů. 
Můj kamarád a současný kolega Ondřej 
Brett v Šumperku začínal. Dokonce v něm 
kdysi hrával i Norbert Lichý. To byla ještě 
moje velmi mladá léta. Jako kluka mne ale 
nikdy nenapadlo, že jednou budu taky stát 
na jevišti.

všichni se vás teď ptají, jestli s Cenou 
thálie také neodejdete do prahy, jak 
to udělali mnozí ocenění před vámi.
Přiznám se, že bych se rád přemístil. Je to 
pro mne přirozený proces. I když nabídky 
bych zvažoval. Úroveň u Bezručů je vysoká 
a v Ostravě mám zázemí. Jak už jsem říkal, 
cítím se tady jako doma. Takže pokud do 
Prahy, musel by to být krok vpřed.

laťka je poměrně hodně vysoko…
To ano, protože divadel na úrovni Bezru-
čů je podle mě docela málo. Nechci tím 
urážet ani jinak srovnávat konkrétní di-
vadla. Je to otázkou volby, nikdo přeci 
nikoho nikam nenutí. Pokud bych si ale 
mohl vybírat, volil bych Činoherní klub 
nebo Dejvické divadlo – to jsou mé další 
mety. Pracuji na sobě, nepolevuji a budu 
zkoušet svoje štěstí. 

Udělování Cen Thálie © Martin Straka

lukáš Melník
narozen v roce 1981 •	
v Šumperku
osm let je v angažmá •	
Divadla Petra Bezruče
letošní držitel Ceny Thálie •	
pro mladé činoherce do 
33 let
zarytý filmový fanoušek•	
www.isabelthemovie.cz•	

Osiřelý západ © Tomáš Ruta
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LITeRATuRA

Blanka Fišerová je dramatičkou, 
básnířkou i velkou propagátor-
kou poezie. Mezi její projekty pa-
tří Guerilla Poetring nebo Čteme 
v barvách, pro Colours of Ostrava 
připravuje Poetickou scénu, píše 
divadelní hry. Žila v Ostravě, nyní 
se přestěhovala do Brna a pracuje 
v Bratislavě.

poetická scéna na Colours of ostra-
va měla v loňském roce premiéru. 
Já ji bohužel neviděl, protože jsem 
se dovnitř pro množství lidí zkrátka 
nedostal. Myslíte si, že je takový zá-
jem o literáty vůbec normální?
Na Poetickou scénu se skutečně stá-
ly fronty, což se mi opravdu na žádném 
z hudebně-poetických pořadů, které 
připravuji, ještě nikdy předtím nestalo. 
S ředitelkou Colours of Ostrava Zlatou 
Holušovou jsme se proto sešly a rozhod-
ly se, že letos připravíme další ročník. 
Letošní program byl ještě oproti loňsku 
rozšířen a obohacen. Stále se snažím 
o výjimečné projekty. Baví mne spojovat 
hudebníky a básníky a nechávat je spolu 
na jevišti třeba i improvizovat.

lze dva ročníky poetické scény 
srovnávat?
Letos jsme rozšířili Poetickou scénu na 
Colours of Ostrava o půlnoční program. 
Loni probíhal program mezi polednem 
a osmnáctou hodinou. Samozřejmě ne-
můžeme konkurovat hlavním hvězdám 
Colours, to bych si netroufla. Ale se Zlatou 
Holušovou jsme chtěly vyzkoušet půlnoč-
ní pořady, duchovnější, k zamyšlení – 
a vyšlo to. Do dalšího ročníku chystáme 
další překvapení.

pro ty, kteří nebyli. Co se na poetic-
ké scéně Colours of ostrava dělo?
Zahájili jsme hodinovým pořadem z ver-
šů Jana Skácela a slovenského básníka 
Milana Rúfuse. Brněnská hudební skla-
datelka a pedagožka Dada Klementová 
zhudebnila verše obou básníků a pro tuto 
příležitost si pozvala bývalé studenty Ja-
náčkovy akademie múzických umění, 
konkrétně muzikálového oboru. Takto 
všichni společně vytvořili slavnostní za-
hajovací blok.

podle vás se tedy k sobě Jan skácel 
a Colours of ostrava hodí?
Myslím, že Poetická scéna a Jan Skácel se 
k sobě hodí určitě. V programu je obsaže-
na hudba, a ta se zase hodí k celé koncepci 

Colours. Myslím, že je dobrým nápadem 
Zlaty Holušové rozšiřovat scény a nabízet 
tak divákům přehlceným hudbou i nějaký 
jiný alternativní program. 

Jak tedy vypadal alternativní pro-
gram Colours of ostrava 2015 podle 
Blanky fišerové?
Příchozím jsme nabídli kromě jiného také 
speciální mobilní knihovničku – mohli si 
v ní půjčit knížky, nebo také přinést ty, 

které nepotřebují a směnit je za jiné, které 
se jim zrovna líbí.
Další novinkou byla debata na téma „živá 
poezie“. Tedy jakým způsobem poezii do-
stávat k lidem jinak než v knihách. Jako 
hosté přišli nakladatelé, kteří kromě fi-
nancí zápasí i s otázkami, jakou a koho 
poezii vlastně vydávat, nebo propagátory 
alternativního šíření poezie. Do diskuzí 
se zapojovali i diváci. To jsem si hodně 
přála – a povedlo se.

Blanka Fišerová
Colours of Ostrava a Jan Skácel, 50. léta a literatura

© Lenka Hatašová
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zajímalo by mne, jestli jste přece 
jenom neměla obavy z toho, aby vů-
bec nějací lidé přišli.
Snažíme se Poetickou scénu vždy pro-
pagovat nejrůznějšími alternativními 
cestami, například videi s pozvánkami 
od básníků a hudebníků natáčených byť 
trochu amatérsky na telefony. Projektu 
věřím. Protože pokud přijde na festival 
skoro 40 tisíc návštěvníků, tak si myslím, 
že se mezi nimi najde alespoň stovka těch, 
kteří se budou zajímat o hudebně-poetic-
ký program. Ještě jsem nezažila, aby se na 
poezii stály fronty.

Živou poezií se zabýváte již několik 
let, teď mám na mysli projekt Guerilla 
poetring. Můžete těm méně informo-
vaným vysvětlit, o co vlastně jde?
Vše začalo tak, že jsem možná trochu 
sobecky a individualisticky přemýšlela 
o tom, jak dostat vlastní poezii mezi lidi. 
A když začal v Ostravě vznikat Festival 
v ulicích, říkala jsem si, proč by také nešlo 
v ulicích básnit. Hledala jsem ideální for-
mu a napadlo mne vylepování básniček 
ve veřejném prostoru. K tomu přišel ná-
pad, že i sociální média by se dala využít 
k tomu, že budou šířit něco podstatnější-
ho a závažnějšího než každodenní statusy. 
Takže v rámci Guerilla Poetringu lidé fotí 
místa s básněmi a zveřejňují je na sociál-
ních sítích. Před třemi lety jsme na Fes-
tivalu v ulicích vyráželi do ulic já a mí tři 
přátelé, taková úplně maličká guerilla. Je 
na každém, jak projekt uchopí. Moc ráda 
prezentuji tvorbu českých i světových kla-
siků. Myslím si, že by neměli zůstávat jen 
v knihách.

partizánské, neboli guerillové bás-
nění, zní to poměrně dobrodružně.
Dá se to vymyslet hodně guerillově, někdy 
básně schovávám v supermarketech do na-
bízeného oblečení nebo také do oddělení 

mletého masa, někdy se básním nevyhnou 
ani policejní auta. Z původní čtyřčlenné 
guerilly se vše rozšířilo na stovky lidí, kte-
ří vyráží s básněmi do ulic i v devadesáti 
městech, což je úžasná záležitost. Další 
básnění v ulicích organizujeme víceméně 
pravidelně. Každý se může přidat.

a pokud jde o projekt Čteme v bar-
vách?
Jde o cyklus scénických čtení. Začali 
jsme ostravskou židovskou básnířkou 

a hudebnicí Ilse Weberovou. Četly jsme 
nejen v Knihovně města Ostravy, s níž 
díky paní Aleně Bittmarové spolupracu-
ji, ale i ve Vítkovicích, kde autorka žila. 
Je to paradoxní. V Ostravě Ilse Webero-
vou nezná téměř nikdo, ale jinak ji zná 
celý svět díky její židovské ukolébavce 
Wiedala a dalším písním. Letošní novin-
kou bylo čtení o politické vězeňkyni 50. 
let Dagmar Šimkové, která o svém věz-
nění napsala knihu Byly jsme tam taky. 
Premiéra se odehrála 12. května právě 
v Knihovně města Ostravy. Ten prostor 
mám moc ráda.

pokud vím, odseděla si Dagmar 
šimková čtrnáct let, ta kniha člově-
ka zasáhne.
Já jsem ji přečetla najednou. Projekt 
jsem nazvala Desatero podle Dagmar. 
Kniha je rozdělena právě do deseti kapi-
tol a v každé z nich si člověk může vzít 
pro sebe nějaké ponaučení nebo alespoň 
motto, které Dagmar Šimková měla. Byla 
bych ráda, kdyby právě o této ženě lidé 
věděli. Měla velmi zajímavý osud a její 
vzpomínky jsou zcela osobní. Nejsou vů-
bec ufňukané, byly psány s nadhledem, 
což mne zaujalo. Z takového osudu se 
člověk může o historii dozvědět mnohem 
více než z učebnic.

Myslíte si, že 50. léta jsou ještě té-
matem, které může zaujmout?
S Desaterem podle Dagmar vystupujeme 
v celé republice. Desatero také mohli vidět 

Z původní čtyřčlenné guerilly se vše rozšířilo 
na stovky lidí, kteří vyráží s básněmi do ulic 

i v devadesáti městech, což je úžasná záležitost.

LITeRATuRA

© evelyn Benčičová

© evelyn Benčičová
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LITeRATuRA

návštěvníci letošních Colours. O 50. le-
tech se pořád hodně mluví, bude se točit 
film o Miladě Horákové. Myslím, že pro-
stor pro taková témata tady je.

a jak jste objevila ilse Weberovou?
Vyšla o ní kniha v nakladatelství Aca-
demia v edici Paměť. Zaujalo mne, že to 
byla básnířka a zároveň hudebnice. To je 
právě to, co pořád hledám – propojení 
hudby a poezie. Kniha Kdy skončí naše 
utrpení se skládá z dopisů, básní a písní 
Ilse Weberové. Ještě před válkou psala 
své přítelkyni do Švédska z Vítkovic zcela 
bezstarostné dopisy. Šlo o ženu, která by 
žila naprosto normálním životem, kdyby 
nepřišli nacisté a neposlali ji do Terezí-
na. A to spolu s jejím manželem i synem. 
V Terezíně pracovala jako zdravotní se-
stra, dál psala básně i písně. Ty stačil její 
manžel v Terezíně zakopat a po válce se 
pro ně vrátil. Ilse Němci poslali z Terezí-
na do Osvětimi, a tam rovnou do plynu. 
Myslím, že na takové věci by se nemělo 
zapomínat. V rámci scénického čtení je 
čtena i výpověď člověka, který v Osvětimi 
odklízel mrtvoly a Ilze viděl jako posled-
ní. A ani po válce to nebyl schopen jejímu 
manželovi říct. Na premiéře se mi tuto 
pasáž vůbec přečíst nepodařilo…

Jste rodačka z třebíče, žila jste 
v ostravě…
V těchto dnech jsem se přestěhovala do 
Brna, je to blíž mému rodnému městu. 
I když paradoxně pracuji v Bratislavě pro 
slovenskou televizi. I když mám Ostravu 
moc ráda, žiji tady už jedenáct let, potřebo-

vala jsem změnu. Vlastně jsem teď pořád 
na cestách.

Ještě jsme neprobrali vaše divadel-
ní hry. Mají poněkud morbidní ná-
zvy, ta první se jmenuje…
Her jsem napsala víc, ale veřejně se hrá-
ly zatím jen dvě. Ta první se jmenuje Už 
umři, mami! a byla hrána formou scénic-
kého čtení. Název je míněn metaforicky 
– myslím si, že dcery by se měly v uvo-
zovkách zbavit vlivu svých matek a někdy 
i obráceně. Jde o zčásti komické dialogy 
matek a dcer, které k sobě hledají cestu, 
nebo se snaží usmířit, ale někdy je už 
pozdě.

Druhá hra se nejmenuje o nic ra-
dostněji – pohřbívání aneb zítra se 
bude pohřbívat všude.
Ta měla loni premiéru ve Slováckém di-
vadle v Uherském Hradišti. Pojednává 
o tom, co se stane, když se politici rozhod-
nou zničit divadlo. A ušetřit tím, že vyhodí 
herce a na jejich místo nastoupí ostatní za-
městnanci divadla. Pan primátor má také 
ambice napsat hru a pak vymyslí, že by 
se na jevišti dalo rovnou i pohřbívat, že je 
to nejlevnější forma takzvaného umění. 
Myslím, že hra je celkem aktuální. Navíc 
je obohacena o protestsongy, které zpíva-
jí dva mladí kluci, autorem hudby je Josef 
Fojta z Hradišťanu. Odlřich Arnošt Fišer 
hru přeložil do esperanta a momentálně už 
ji čtou lidé v osmnácti zemích světa.

nedávno jste vydala druhou básnic-
kou sbírku...

Zlodějky lžiček, ano, obohatila jsem ji 
i o hudební nahrávku a v současné době 
(měsíc po křtu) je o sbírku nebývalý zájem, 
což mne těší. Křtila jsem ji také v Ostravě 
a chystám se na další autorská čtení, abych 
ji představila zájemcům o poezii.   

Blanka fišerová
narozena v roce 1977 •	
v Třebíči
byla dramaturgyní a také •	
šéfkou činohry Slezského 
divadla v Opavě
Její hry Zatím si nejsem •	
jistá názvem (2007) 
a Už umři, mami! (2012) 
získaly nominace na Cenu 
Alfréda Radoka o nejlepší 
dramatický text
hra Pohřbívání byla •	
přeložena do esperanta 
a dostala se ke čtenářům 
v 18 zemích světa
v říjnu vydala novou sbírku •	
Zlodějky lžiček

více o Blance fišerové
www.poetriablanca.cz
www.zlodejkylzicek.cz
www.facebook.com/
guerillapoetring
www.facebook.com/
zlodejkylzicek

Ivanka Lefeuvre na besedě v Alliance française Ostrava

© evelyn Benčičová
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Terezie Kovalová. Ostravská rodač-
ka, excelentní violoncellistka, zpě-
vačka a nyní i modelka odešla před 
šesti lety z Ostravy do Prahy. Účast-
ní se různých hudebních projektů, 
její domovskou stájí je soubor Calm 
Season, ve kterém působí i její ko-
lega Adam Vopička. Calm Season 
vystoupili v pátek 23. dubna v os-
travském klubu Barrák na festivalu 
kapel české nezávislé scény Indie 
Sessions. Jen pár minut nato vznikl 
v zákulisí klubu s oběma aktéry ná-
sledující rozhovor: 

nazvali jste svoji kapelu Calm sea-
son, česky klidná sezóna. to se 
opravdu tak cítíte, prožíváte ve 
svých životech klidnou sezónu?
Terezie: Oba jsme v minulosti působili 
v kapelách, kde bylo dost stresu. Dohodli 

jsme se, že chceme věci dělat jinak a pod-
le toho jsme pojmenovali i naši kapelu. 
Calm Season – Klidná sezóna. Baví nás 
pracovat v klidu.
Adam: V bývalých kapelách pořád ně-
kdo vyvíjel tlak dělat nové věci. Jenže my 
stojíme o projekt, který nás bude prová-
zet třeba celý život. Kde se ale nebude ni-
kdo hroutit z toho, že jsme třeba už rok 
nevydali desku. Klidně můžeme na dva 
roky projekt uspat a pak ho zase probudit. 
Pořád lepší, než uměle hrotit, aby se něco 
dělo. Na tom je založený princip fungová-
ní naší kapely.

takže, teď jste vlastně řekli návod, 
jak účinně bojovat proti stresu…
Adam: Ve stresu jsme stejně pořád. Tere-
zie učí na violoncello, fotí jako modelka, 
hostuje v různých kapelách. Já točím kli-
py, dělám reklamy… takže se spíš snaží-

me, aby epicentrem stresu nebyla kapela.
Terezie: Prostě a jednoduše: když jsme 
spolu v nějaké situaci, která je nátlakověj-
ší, tak si sami ještě nepřidáváme.

tomu rozumím. při dnešním kon-
certu v Barráku jste na pódiu vzpo-
mínala, že naposledy jste v těchto 
místech byla, když se ještě nazývaly 
prostor. 
Terezie: Ano, už si datum přesně nepa-
matuji, ale mohlo mi být tak třináct, čtr-
náct let. Vždycky jsem tady chtěla hrát. Je 
to legendární místo a jsem moc šťastná, 
že Barrák existuje a že se místní parta lidí 
rozhodla, že tento prostor oživí.

v loňském roce jste vydali zatím své 
poslední CD nazvané symboly. po-
křtili jste je 28. října. to datum bylo 
také symbol?

Terezie Kovalová, 
Adam Vopička
Klidná sezóna s dávkou stresu

HuDBA

Koncert v klubu Barrák  © Jan Král



11www.ostravainfo.cz

Adam: Byl to takový vtípek. Spousta mla-
dých lidí už ani neví, co se 28. října vlast-
ně stalo. Tak jsme se je snažili naučit, že 
v tomto datu se alespoň konal křest desky 
Calm Season. Deska je pro nás krokem dál. 
Na první desce jsou totiž ještě věci z let, 
než jsem potkal Terezii. Ale Symboly, ty už 
vznikly během doby, kdy jsme se znali. O to 
víc jsou o nás, o to víc jsou z nás.

Jde také o vaši první desku nazpíva-
nou v češtině. to je v rámci toho 28. 
října další symbol?
Terezie: Čeština na albu s tím úplně 
nesouvisí. Nás mrzelo, že mnoho lidí 
neví, co se stalo třeba 17. listopadu nebo 
28. října. Přece jenom jsme Češi, narodili 
jsme se tady a některé události jsou pro 
nás podstatné. Naše minulost byla někdy 

poměrně divoká a myslíme si, že by lidé 
alespoň měli vědět, co se kdy odehrálo. 
A proto jsme se rozhodli symbolicky po-
křtít album právě 28. října.

teď je otázka, jestli nás nečeká i di-
voká budoucnost.
Terezie: To uvidíme.
Adam: Ona i hudba je vlastně symbol. Člo-
věk něco složí v nějaké náladě a předá to ně-
komu dalšímu… a v tom je ten symbol.

typická otázka pro terezii, která 
prostě musí být v ostravě polože-
na: Už jste se za těch šest let v praze 
plně etablovala?
Terezie: Snažím se jezdit domů co nejčas-
těji. Pořád se považuji za pravověrnou Os-
travačku. I když momentálně žiju v Praze, 
nedám na Ostravu dopustit. Je to jedinečné 
místo s úžasnou atmosférou, které pravidel-
ně plodí úžasné hudebníky i úžasné herce. 
Celkově kulturní podhoubí tady je jedinečné.

Můj dědeček Radim Koval byl jedním ze 
zakladatelů Divadla Petra Bezruče. A naštěstí 
to není ještě tak dlouho, aby si to někteří lidé 

nepamatovali. 

HuDBA

terezie kovalová
je ostravskou rodačkou, •	
absolventkou Janáčkovy 
konzervatoře
před šesti lety odešla do •	
Prahy
majitelka Jack Russell •	
teriéra
modelka•	
cítí se „pravověrnou •	
obyvatelkou Ostravy“

adam vopička
všestranný hudebník•	
působil v mnohých •	
souborech, také v kapele 
The Prostitutes
pražský rodák•	

© Andy Owl

© Andy Owl
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vezmete tady adama někdy na svá 
oblíbená ostravská místa?
Terezie: To je celkem vtipné. Adam účin-
kuje v pořadu Lovci zážitků, kdy projíždí 
celou republiku. K dílu o Ostravě mne po-
prosil, ať mu ukážu místa, která se mne 
dotkla. A to jsme právě dnes dělali před 
koncertem celý den.
Adam: Konečně jsem viděl, co má Tere-
zie ráda.

tak co tedy adam vlastně viděl?
Adam: Novou radnici, kostel svatého 
Václava, Slezskoostravský hrad, Landek, 
kde se fárá…
Terezie: A byli jsme v Divadle Jiřího My-
rona. Můj dědeček Radim Koval byl jed-
ním ze zakladatelů Divadla Petra Bezruče. 
A naštěstí to není ještě tak dlouho, aby si 
to někteří lidé nepamatovali. Po předsta-
vení Postřižiny v Divadle Jiřího Myrona 
se nám podařilo chytit pány Tomáše Jir-
mana a Jana Fišara…

významná to dvojice…
Terezie: Přesně tak! Byli úplně fenome-
nální! Jsem moc šťastná, že jsem si mohla 
vyslechnout nějaké příhody, protože jsem 
už bohužel dědečka nezažila.

když už mluvíme o dědečkovi, mohli 
bychom zmínit i tatínka. váš otec je 
velmi ceněným ostravským zubařem. 
zvuky vrtačky v zubařském křesle 
často v ordinaci přehlušují tóny ze 
stanice vltava. to jste asi musela mít 
doma celé dětství…
Terezie: Oba rodiče mohou za to, že je 
ze mne muzikant. Maminka tím, že mne 
udržela u nástroje a táta tím, že mne mo-
tivoval hudbou, kterou mi pouštěl. Také si 
nesmírně cením toho, jak se táta neustále 
vzdělával nejenom v hudbě, ale i v dal-
ším umění. Jsem šťastná, že jsem od út-
lého dětství žila s Woodstockem, s vinyly 

a s klasickou hudbou a… vším možným.

Dětství pod tlakem Woodstocku, to 
zní hodně dobře.

Terezie: To tedy ano! Poprvé jsem vidě-
la film o Woodstocku snad v šesti letech. 
Bylo to úplně super!
Adam: Já tedy musím říct, že Tereziin 
tatínek je velmi specifický, až skoro sig-
nifikantní člověk. Už jsme se potkali 
mnohokrát, několikrát jsem ho prosil, 
ať mi tyká, to on ale soustavně odmítá 
a stále mi říká pane Adame. A neustále 
mi klade na srdce, že by se Terezie měla 
šetřit.

to už je údělem starostlivých otců.
Adam: Já jsem v Praze vlastně takovou 
jeho spojkou. On miluje fantasy, je vlast-
ně geek jako já nebo Terezie. Moc mne 
baví, že se s ním můžu bavit o všech těch 
věcech, které mám rád. A zároveň mluví 
ostravštinou, která je pro mě vlastně exo-
tická. Když jsem tatínka Terezie poznal, 
dlouho mi trvalo, než jsem pochopil ně-
jaké jeho jádro. Na první pohled je hodně 
nečitelný.

na fotkách pózujete s malým, téměř 
bílým psem. Jestli tomu správně ro-
zumím, jste nejenom umělkyní, ale 
také kynoložkou…

HuDBA

© Marek Musil

© Lukáš Dohnal
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Terezie: Jsem veliký pejskomil. Mám Jack 
Russell teriéra, jen je trochu přerostlý.

Jack russell teriéři nebývají zrovna 
klidní psi. Co na to vaše klidná se-
zóna?
Terezie: Spousta lidí, kteří si Jack Rus-
sell teriéry pořizují, neodhadne, co ti psi 
potřebují. Často se mi stává, že majitelé 
Jack Russell teriérů jenom kroutí hlavou 
nad tím, jak je ten můj vychovaný. Tato 
rasa je neuvěřitelně chytrá, a to už od-
malička. Co psa naučíte, to si pamatuje. 
Já ho už odmalička vozila po koncertech 
a na nahrávání. Jezdí s námi, nemá pro-
blém spinkat na pódiu. Samozřejmě, když 
má možnost, stává se totálním šílencem. 
Celé je to o tom, jak si člověk pejska vy-
chová. Často ho tahám s sebou, pes tím 
pádem nemá důvod se mi mstít.
Adam: Až na to, že celý moje auto je od 
chlupů. Ale já toho psa miluju… prostě ho 
miluju. No… i když ho nepotřebuju mít 
v autě. Ale Terezii chválím. Je to moc dob-
rá pejskařka.

Chodí s vámi i na módní přehlídky? ať 
se v rozhovoru dostaneme také k va-
šemu angažmá ve světě modelingu.
Terezie: To také. Po modelingu jsem moc 
toužila, když mi bylo nějakých šestnáct. 
Naštěstí se tehdy nic takového neodehrá-
lo. Myslím si, že by mi z toho tenkrát asi 
trošku hráblo. V současné době je pro mě 
modeling vlastně zábava. Bavím se jím, 
protože ač je to vše krásné, tak je to po-
měrně povrchní záležitost.

na to jsem se chtěl právě nějak opa-
trně zeptat.
Terezie: Víte, ono to není špatně. Ono to 
tak prostě je a tak je to třeba brát. 
Adam: Tereziin vývoj v modelingu sle-
duji, myslím, že to bere hodně svědomi-
tě. Znám spoustu modelek, které jsou jen 
modelkami. A ve chvíli, kdy je toto jejich 
jediná doména, tak to moc nefunguje. Ale 
Terezie je nejžádanější violoncellistkou 
v Čechách, která se rozhodla, že u toho 
bude bokem fotit a přitom na to má, pro-
tože je krásná. Myslím si, že to je přesně 
ten správný způsob, jak takovou věc dělat. 
Vůbec se nebojím, že by ji to nějak zblblo 
nebo změnilo.
Terezie: Je to zkušenost, která stojí za to. 

Potkala jsem během této práce spoustu 
úžasných lidí, ale rozhodně to není něco, 
co bych brala extrémně životně vážně. 

Aby mne to ovlivňovalo natolik, že by mi 
z toho opravdu hráblo.  

HuDBA

© Anna Mrazek Kovačič

© Michaela Karasková
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V nevelké, leč o to příjemnější ga-
lerii nazvané INDuSTRIAL Gallery 
na Zahradní ulici v centru města 
vystavoval v květnu a v červnu 
Jan Vytiska.
Podle kurátorky galerie Hany 
Mikulenkové patří Jan Vytiska 
(1985) mezi nejvýraznější umělce 
nastupující generace. Studoval na 
Ostravské univerzitě u doc. Mgr. 
Jiřího Surůvky ateliér Nová média, 
který ukončil v roce 2010. Na Vy-
tiskových obrazech se zjevují vlčí 
muži, dřevěnice a nejrůznější rus-
tikální výjevy, apokalyptické vize 
vytvořené z valašských motivů…

Říkají o vás, že jste jedním z nej-
lepších žáků známého ostravské-
ho výtvarníka a docenta ostravské 
univerzity Jiřího surůvky. taková 
slova vás jistě těší?
Je to super. Buddhisté říkají, že žák by 
měl přesáhnout svého učitele, což nevím, 
jestli se děje, ale i tak je to fajn. S Jiřím 
Surůvkou jsme si padli do oka a studium 
mi hodně dalo. Při tvorbě čerpám z příbě-

hů, které mi vyprávěl – je to velmi schopný 
a zajímavý vypravěč.

narodil jste se v praze, mládí pro-
žil v rožnově pod radhoštěm, nyní 
už zase žijete v praze. proč jste si 
vybral před deseti lety ke studiím 
zrovna ostravu a její univerzitu?
Ostrava se mi zdála zajímavá, všechno 
tady frčelo… A ještě dožívala Stodolní ve 
své původní podobě. Během přijímaček 
jsem dokonce ještě stihl navštívit legen-
dární klub Černý pavouk, než ho defini-
tivně zavřeli.

Jan Vytiska
Mým očím stále nutno házeti potravu

VýTVARNé uMěNí

© Jan Král
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takže své zkušenosti z valaška 
a z ostravy teď zúročujete v praze.
Po studiích v Ostravě jsem se vrátil do 
Prahy. Je tam větší kulturní dění, mám 
tam spoustu známých. Ale samozřejmě 
folklórní umění mě moc baví, podobný 
interiér jako v mých obrazech najdete 
také ve filmech Karla Zemana nebo Jiří-
ho Trnky… Můj inspirační zdroj je širší – 
od filmů přes knížky po věci, které najdu 
na internetu.

figura vlčího muže, která ve vašich 
obrazech skoro nemůže chybět, se 
stává jakýmsi leitmotivem vašeho 
díla. kde jste na ten nápad přišel?
Poprvé jsem nápad použil, když jsem kres-
lil partu myslivců, kteří vlastně byli zvířa-
ty. Udělal jsem z nich vlčí muže. Přišlo mi 
to jako dobré spojení. Používám vlčí muže 
ve svých chalupách – někdo takhle sedí za-

šantročený ve staré pochmurné chalupě. 
Takto lidé někde doteď žijí, ale zároveň 
k nim proniká internet, televize, konzum. 
Takže spojení na mých obrazech někdy vy-
padá jako fikce, ale mnohdy jakoby vše bylo 
skutečné. Nevím už, kdo to řekl, že fikce je 
kolikrát mnohem přesnější než realita.

Člověka potěší, že přijde do galerie 
a uvidí malbu. 
Znám spoustu výtvarníků, kteří malují. 
Ale je pravda, že asi neznám nikoho, kdo 
by maloval něco tak konkrétního, nara-
tivního. Kamarádi jsou spíše abstraktní 
malíři.   

VýTVARNé uMěNí

Jan vytiska
narozen v roce 1985 •	
v Praze
absolvent Ostravské •	
univerzity oboru Nová 
média u Jiřího Surůvky
finalista Ceny kritiky za •	
mladou malbu 2012
v roce 2011 na Art Prague •	
získal cenu uniCredit 
Bank Prague Photo Young 
Award, která se uděluje 
umělci do 30 let
žije a pracuje v Praze•	

kurátorka Hana Mikulenková o Janu vytiskovi:
Vytiska opakuje motiv hořící dřevěnice. Dřevěnice jsou součástí valašské 
krajiny a typické pro rožnovský skanzen. Z Rožnova pod Radhoštěm Vytiska 
pochází. Drsnější kraj se všemi valašskými pověstmi se přirozeně odráží 
v jeho malbě. V nové kolekci autor sahá i do zahraničních inspirativních zdro-
jů, například vyobrazení bulharského rituálu kuker – vyhánění zlých duchů.
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Osmičlenná formace Jindra Holu-
bec Y Amigos vydala v roce 2015 
své první CD nazvané ČA ČA ČA, 
natočila svůj první klip, ve kterém 
bláznivě tančí známý výtvarník Jiří 
Surůvka, zahrála si na Colours of 
Ostrava a vyrazila za slávou. Kmot-
ry ČA ČA ČA se v ostravském klubu 
Parník stali Radek Pastrňák i Yvon-
ne Sanchez.

Rozhovor se zpěvákem kapely Jindrou Ho-
lubcem a bubeníkem Pavlem Magnuskem 
se odehrál těsně po skončení jejich kon-
certu na Colours, v jednom z těch velkých 
pivních stanů. Po ukončení rozhovoru 
začalo hustě pršet a stan se zcela zaplnil 
především návštěvnicemi. To samozřejmě 
neušlo Jindrovi Holubcovi, vyskočil na 
stůl a jako nadšený operní zpěvák vystřihl 
několik světoznámých árií tohoto žánru. 
Pivní stan s ženským osazenstvem mu tak 
okamžitě ležel u nohou a otřásal se bouř-
livým potleskem. Amigos jsou veselé kopy.

pánové, hned na úvod bychom se 
mohli pokusit nějak vaše umění 
charakterizovat. Jsou třeba čtená-
ři tohoto rozhovoru, kteří vás ni-
kdy neslyšeli. Mohli bychom se jim 

tedy pokusit vysvětlit, co vlastně 
hrajete?
Jindra Holubec: Je to dlouhodobá práce, 
s Pavlem Magnuskem už deset let společně 
kopírujeme hory a cesty v České republice. 
A nikdo nás nemá rád. Takže jsme se roz-
hodli založit kapelu, že by nás tak alespoň 
s těmi ostatními lidmi mohl někdo začít 
mít rád. Což je úplný základ hraní.
Pavel Magnusek: To ale není žádná prav-
da! My jsme buddhisti. Všichni nás mají 
rádi. I když to možná někteří ještě nevědí, 
že nás mají rádi. Protože jsme fakt skvělí. 
Podle mě, až na to přijdou, nás budou mít 
rádi velmi.

vraťme se k meritu věci, prosím. 
zkusme charakterizovat vaši hudbu.
Pavel Magnusek: Je to taková špinavá 
latina, špinavé etno a vše trochu cikán-
ské, trochu české, ale protože každý z nás 
už hrál s nějakými cizinci, tak to všechno 
chytlo trochu jakoby cizinecký odér. Ale 
hrajeme vlastně i trochu po našemu.

takže taky trochu i ostravsky? lze to 
tak napsat?
Jindra Holubec: No, to určitě ano. Já 
v Ostravě žiju, zkoušíme tady, Pavel je ro-
dák z Ostravy…

Pavel Magnusek: Abych vše uvedl na 
pravou míru. Jmenujeme se Jindřich Ho-
lubec Y Amigos. A vydali jsme desku ČA 
ČA ČA. Dost to novináři pletou. Obrátí to 
a napíší, že se jmenujeme ČA ČA ČA a vy-
dali jsme CD Jindra Holubec Y Amigos. 
K tomu máme trochu bláznivou historii. 
Bratři Holubci hrávali sami, já hrával v br-
něnských Zlodějích uší, další děcka, spolu-
hráči z Ostravy, mají také za sebou hudební 
historii. Takže vše kolem nás je tak trochu 
zmatené, a to včetně nejrůznějších infor-
mací na internetu.

shodněme se tedy na tom, že jste 
ostravská kapela.
Pavel Magnusek: Bratři Holubci pochá-
zejí z Jeseníků z Karlovic, zbytek kapely je 
z Ostravy, já původem taky, ale teď meš-
kám v Brně. Jo, a pak s námi hraje Mani 
Marillo, který je z Vídně. Poněkud blázni-
vý konglomerát.

vaše slova naznačují, že jste vlastně 
rakousko-uherská kapela.
Pavel Magnusek: Ano! Jde o návrat ke 
kořenům!
Jindra Holubec: Abych vše ukončil, 
tak bych řekl, že hrajeme veselou muziku 
nezatíženou nějakými smutnými texty. 

Jindra holubec 
y Amigos ČA ČA ČA, polévky Pho 

Bo a milovaný Přívoz

HuDBA

Pavel Magnusek (vlevo) a Jindra Holubec © Jan Kratochvíl
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Myslím, že z nás lidé na koncertech mají 
radost. Prostě chceme rozdávat radost, to 
je celé.

Jasně. proto je jeden z vašich největ-
ších hitů o ostravské čtvrti přívoz.
Jindra Holubec: Přívoz miluju, protože 
tam žiju.
Pavel Magnusek: Jde samozřejmě o ve-
selý text. Možná někoho napadnou i nějaké 
neveselé konotace, ale svět je o tom, že je 
třeba se smát a užít si to.

Hodnotíte rok 2015 z hlediska ka-
pely jako úspěšný? první CD, křest, 
spousta koncertů včetně Colours…
Pavel Magnusek: To je sice pravda, ale 
pořád se ještě toho děje málo. Snažíme 
se pracovat, telefonujeme, kam se dá, 
dokonce i zkoušíme, což je nebývalé. Ale 
myslím, že postup k budoucnu tady je. 
Pozitivní.
Jinda Holubec: Stejně jako naše muzika.

Ča Ča Ča jste křtili na jaře v parní-
ku. ten jste vybrali záměrně?
Pavel Magnusek: Parník je reprezenta-
tivní místo a křest tak byl příjemný a velký. 
Dorazili a křtili Yvonna Sanchez, Radek 
Pastrňák, Jiří Surůvka…
Jindra Holubec: Ale hlavně jsme se tě-
šili na dobrý zvuk Parníku, že svoji muziku 
prodáme na dobrém místě. A to se povedlo. 
Naší domácí scénou je Hudební bazar, zpo-
čátku mi přišel Parník takový snobský. Ale 
vše dopadlo výborně, vše splnilo svoji roli.

Moc by mne také zajímal ten váš klip 
s tančícím výtvarníkem a pedago-
gem Jiřím surůvkou, který je snadno 
dohledatelný na You tube. znamená 
to, že Jiří surůvka je vaším nadše-
ným fanouškem?
Pavel Magnusek: Spíše jsme my nadše-
nými fanoušky Jiřího Surůvky.
Jindra Holubec: Jiří Surůvka je skvělý 
člověk. Navíc také výborný tanečník.
Pavel Magnusek: Ohledně klipu jsme 
si napřed vše vysvětlili v hospodě. Jirkovi 
se naše idea líbila a v podstatě se sám stal 
aranžérem. Natáčelo se u něj doma, pro-
tože jeho domov je obrovskou zásobárnou 
rekvizit a všeho možného, co potřebuje 
na své performance. Takže zaštrachal ve 
skříni a vytáhl cokoli, co ho napadlo. My 
k tomu koupili hrnky, rozmlátili je v ku-
chyni, prostě vše proběhlo, jak mělo. 

Jak vlastně amigos tvoří? Má kapela 
své hlavní skladatele a textaře?

Pavel Magnusek (obrací se na Jindřicha 
Holubce): Jindřišku, řekni: „Jsem to já!“
Jindra Holubec: Je to Pavel Magnusek, 
který dělá texty a hudbu.
Pavel Magnusek: Když mne něco na-
padne, pošlu to emailem Jindřiškovi, on to 
všechno škrtne, odešle do koše a udělá si 
svůj vlastní text. Tak to je.
Jindra Holubec: To není pravda.
Pavel Magnusek: Spolupracujeme 
spolu od roku 2007 a ty moje texty stále 
vyhazuješ.

Jindra Holubec: Dobře, tak tedy texty 
a hudbu dělám já, já Jindřich Holubec.
(Do rozhovoru nyní nečekaně vstupuje 
baskytarista kapely, bratr Jindry, Michal 
Holubec.)
Michal Holubec: Hudbu musím dělat já, 
protože Jindra dělá text a další věci a na 
hudbu zapomene.

zapomenout na hudbu? to se dá?
Pavel Magnusek: No, máme u nás v ka-
pele samé výborné lidi, takže na pódiu na-
konec náš repertoár všechny potěší.
Jindra Holubec: Ano. Jsou to výborní 
muzikanti i lidi.

Jindro, vy studujete operní zpěv. 
odráží se vaše láska k opeře také na 
tvorbě kapely?
Jindra Holubec: Někdy jsme hodně 
originální, což, pravda, není asi úplně 
cesta k úspěchu. Ale dneska na Colours 

Jindra Holubec Y amigos
Vznik kapely: 2014
Sestava kapely:

Jindra Holubec – zpěv, •	
kytara
Michal Holubec – basa•	
Pavel Magnusek – bicí•	
Mani Marillo – saxofon•	
Marcela Kučová – saxofon•	
Danek Oršulík – perkuse •	
Gonza Hroch – kytara •	
a back vocal

Na CD ČA ČA ČA rovněž 
zpívají: Peter Lipa, Radek 
Pastrňák

Facebook: Jindra Holubec 
Y Amigos

Zvláště na festivalu, kde je přehršel latiny, rádi 
přidáme operu. Svým způsobem si pak lidé 

z koncertu odnesou velký umělecký zážitek, což 
je dneska moderní a musí se to lajkovat a tak dál…

HuDBA

Koncert v klubu Parník © Jan Kratochvíl
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HuDBA

mi přišlo, že by nebylo špatné vystřih-
nout pár sól.
Pavel Magnusek: Mohl bych dodatek? 
Jindřich byl dnes superlativně disponován.
Jindra Holubec: Samozřejmě to dělám 
rád. Zvláště na festivalu, kde je přehršel 
latiny, rádi přidáme operu. Svým způso-
bem si pak lidé z koncertu odnesou velký 
umělecký zážitek, což je dneska moderní 
a musí se to lajkovat a tak dál…

neodpustím si změnit téma. Mají tak 
nadšení hudebníci jako vy ještě čas 
na nějaké nehudební koníčky?
Pavel Magnusek: Ale ano. Pořádáme 
mezi sebou mistrovství světa v přípravě vý-
varu. Základem je hovězí kost a kus masa 
a to se musí pět až osm hodin táhnout…

nepřijde vám to jako ztráta času, tak 
dlouho vařit?
Jindra Holubec: Jak vařit? Vývar se 
nesmí vařit, ten musí jen tak zlehka bu-
blat, musí se táhnout. Oba s Pavlem vý-
vary milujeme, spojují nás a máme je 
strašně rádi. Vývar, to je naše spojovací 
součástka.
Pavel Magnusek: A také milujeme viet-
namskou polévku Pho Bo – hovězí vývar. 
Nejlepší je na Olomoucké v Brně. Tam si ji 
totiž Vietnamci vaří sami pro sebe. To je 
úplně, jako kdyby si Pho Bo dal člověk pří-
mo ve Vietnamu. Naprosto echt. Vietnam-
ské ingredience, koriandřík… Jezdíme po 
městech, ochutnáváme u Vietnamců Pho 
Bo a hodnotíme. Zatím vede tedy Brno, 
druhá je Praha a její holešovická tržnice 
SAPA, v Ostravě jsme chutnali nedaleko 
Alberta v Přívoze. Polévka nebyla špatná, 
ale bylo znát, že si ji Vietnamci nedělali 
přímo pro sebe.
Jindra Holubec: Jo. Když si Vietnamci 
dělají polévku přímo pro sebe, to je samo-
zřejmě jiné kafe.

Foto: www.JanKratochvil.com  

vybrané texty:
Přívoz
tam kdesi u Přívozu, cikán venčí kozu, 
vzduch je tu otrávený, děcka tu kašlou už 
když mají pleny
šusťáky, bumbajkovky a teplákovky, no 
hele more, no tak kde máš lovky
komíny dusí se a při tom zpívaj, oči černé, 
jen se dívaj
od rána až do soboty, můžeš klepat kom-
poty, gádžo vyčistí ti boty, špinavé ruce od 
roboty
šusťáky, bumbajkovky a teplákovky, no 
hele more, no tak kde máš lovky
komíny dusí se a při tom zpívaj, oči černé, 
jen se dívaj

Vývar
když jsem přišel domů, moje žena se se 
mnou nechtěla bavit, přestala mi vařit, 
začali jsme si vadit, tak jsem začal řádit,
můžeš být 100x hodný, ale stejně jednou 
bouchneš do toho stolu, ruce chcou být 
spolu, ale nejde, nejde, nejde to
pak z toho bolí břicho, ze stropu padá 
smutné ticho, fuj ten vývar je slaný a je 
po milování
samba, samba do ne
my to tak nenecháme, budeme milovat 
se ve vaně
samba, samba do ne

Koncert v klubu Parník © Jan Kratochvíl
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Dita Pepe, fotografka s ostravský-
mi kořeny, prožívá perný rok. Spo-
lupodílela se na prvním ročníku 
festivalu OstravaPhoto, pak pra-
covala na prezentaci svých fotek 
z Japonska a k tomu plánuje knihu 
Intimita. Poměrně záběr.

zkusme si shrnout váš rok 2015. 
první ročník festivalu ostravaphoto 
přinesl poprvé do ostravy prestižní 
výstavu World press photo. ovšem 
během 26 červnových a červenco-
vých dní přibylo dalších osmnáct 
výstav. a 140 vystavujících vysta-
vilo téměř 3000 fotografií. Celkem 
slušné číslo. navíc teď pracuje-
te s Japonkami na vašich fotkách 
a k tomu připravujete knihu intimi-
ta. to vypadá na poměrně intenziv-
ní období.
Velmi intenzivní. Teď jsem ve fázi – upřím-
ně řečeno – kdy doufám, že se ze všeho do-
stanu. Sbírám energii, potřebnou k tomu, 
aby se mi podařilo uzavřít všechny věci, 
které jsem začala. A abych vůbec ještě ně-
kdy zažila radost z tvorby a chuť do nových 
projektů. Fakt cítím, že se na mně všechno 
podepsalo.

Jiří siostrzonek, sociolog a pedagog 
institutu tvůrčí fotografie v opavě, 
ve své zahajovací řeči na festivalu 
ostravaphoto prohlašoval, že orga-
nizace takovéto akce je něčím, do 
čeho by se chlapi nikdy nepustili. Že 
je prostě smrtonosná…
Tehdy jsem se tomu ještě smála. Jiří má 
dar řeči, je to nesmírně inspirující a zají-
mavý člověk. Byla jsem jeho studentkou, 
teď mám štěstí, že jsem jeho kolegyní. 
Když ta slova říkal, přišla mi k smíchu. 
Myslela jsme si, že když už festival začal, 
máme vše nejhorší za sebou.

a to byl omyl?
Během festivalu jsem si sáhla na úplné 
dno.

těch výstav a výstavních prostor 
v centru i v Dolní oblasti bylo fakt 
hodně.
To určitě. Možná jsme se měli zaměřit ještě 
více na uměleckou než reportážní fotogra-
fii. Přivézt vůbec poprvé do Ostravy World 
Press Photo bylo finančně velmi náročné, 
byly to nervy.

ale zase byl festival v ostravě vel-
kou oslavou fotografie. nemyslíte?

Ano, ale laťka byla na první ročník až 
moc vysoká. Na festival přijel mimo jiné 
Denis Brudna. Už 25 let vydává známý 
časopis Photo News Magazine a je v obo-
ru nesmírně zkušeným člověkem. Ostra-
vou byl doslova nadšen. Pořád říkal, jak 
je to město úžasné a jaký má potenciál. 
Hodnotil výstavy, viděl, kolik lidí při-
cházelo. Na první ročník jsme podle něj 
měli velký úspěch. Doporučil nám dělat 
výstavy co dva roky. Abychom se zbyteč-
ně nevyčerpali.

takže budoucnost je zatím, řekně-
me, diskutabilní.
Uvidí se. Myslím si ale, že festival by se 
v budoucnu mohl stát v Ostravě pojmem. 

Přijela spousta hostů ze zahraničí, pro 
všechny to byl super zážitek. 
Možná by časem mohl OstravaPhoto získat 
obdobnou prestiž jako Colours of Ostrava. 
Mohou sem přijíždět hvězdy fotografické-
ho světa. Samozřejmě, že tolik návštěvníků 
jako Colours na festival nepřijde. Fotogra-
fický svět není zdaleka tak populární jako 
svět hudební. 

zkuste prosím popsat vaše součas-
né „post festivalové“ období.
Právě dělám pořádek v ateliéru. Vloni 
v listopadu jsem byla s Barborou Baro-
novou, se kterou již léta spolupracuji, na 
pracovním pobytu v Japonsku. Šlo o pro-
jekt nazvaný Japonsko očima Evropana. 

Dita Pepe 2015
OstravaPhoto, neprovdané Japonky a na závěr Intimita

FOTOGRAFIe

Chtěla bych, aby bylo jasné, že role ženy 
je zřetelně daná. Že přežijeme, že se rozmnožíme, 

že zachováme geny.

© Petr Hrubeš
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Nyní zpracovávám výstup, chystám 
velkou výstavu v Plzni. Výstava je te-
maticky zaměřena na pocity neprovda-
ných žen v současném Japonsku. Půjde 
o portréty žen, k nim budou přiřazeny 
graficky upravené Bářiny texty. Tedy vý-
ňatky textů. Celé jsou většinou dlouhé, 
pojednávání o životě fotografovaných 
žen a Bára, která vlastní nakladatelství 
Wo-men, zvažuje, že vše vydá v podobě 
knížky.

Jaké tedy jsou pocity neprovdaných 
Japonek?
Globálně je jejich svět hodně podobný. 
A podobné téma jsme zpracovávaly už dří-
ve v Čechách, vznikla z toho knížka Slečny. 
Většina z oslovených z Čech byly už starší 
ženy, které mluvily o svých životech tak, že 
měly už vše dané.
V Japonsku jsme mluvily i s mladými že-
nami. Ty si uměly představit, jak se ješ-
tě stanou klasickými manželkami, které 
svému muži uvaří čaj ještě předtím, než si 
muž sám uvědomí, že čaj chce. Na druhé 
straně jsme mluvily i s japonskou obdo-
bou Jiřiny Šiklové. Úspěšná spisovatelka 
žije ve velkém bytě s výhledem na Tokio. 
Je velmi otevřená. Vysvětlovala nám, že 
největším majetkem člověka je jeho svo-
boda a člověk by se neměl ničím svazovat. 
A manželství svazuje. Dá se říct, že šlo 
o nejrůznější extrémy.

Měly jste nějaké metody, jakými jste 
všechny ty japonské ženy hledaly?
No, bez pomoci Báry bych určitě musela 
pracovat úplně jinak. Japonsky neumím 
vůbec a anglicky taky moc ne. Byla bych 
odkázaná na lidi, které bych nějak odchy-
távala. Ani si to vlastně neumím předsta-
vit. Japonci jsou hodně uzavření. Nevím, 
co bych nafotila, určitě by to byly jiné 
fotky. Barča, ta se připravovala. Už před 
naším odjezdem oslovila japonské univer-
zity, měly jsme kontakty na České centrum 
a podobně.
Focení v Japonsku bylo ještě těžší než v Če-
chách, kde se také některé ženy nechtěly 
nechat fotit. Řešila jsem to tak, že jsem fo-
tila jejich ruce, zahrádku… V Japonsku to 
mají samotné ženy těžké. Od žen se neoče-
kává, že by žily samy.

podařilo se vám prolomit japonské 
hradby?
Tvořím právě koncept, jak by výstava 
měla vypadat. Chtěla bych, aby bylo jas-
né, že role ženy je zřetelně daná. Že pře-
žijeme, že se rozmnožíme, že zachováme 
geny. Hned na začátku pobytu jsme se 
s Bárou vyfotily ve speciálním japonském 
tělovém prádle. Chtěla jsem, ať vypadáme 
co nejvíc jako nahé. Na fotce jen sedíme 
a díváme se do foťáku. Důvod je zřejmý. 
Samy jsme totiž čekaly, že se nám Japon-
ky nějak odhalí a budou nám vyprávět 
o intimitě. Vzaly jsme si i tmavé paruky, 

FOTOGRAFIe

© Dita Pepe
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ať vypadáme právě jako Japonky. Vím, že 
to může znít směšně. Ale chtěla jsem to, 
co po nich chceme, napřed dokumentovat 
na nás. V tu chvíli mi takové řešení při-
padlo jako cesta – ukázat to, co chci po 
nich, nejdřív na sobě. Částečně snad me-
toda zabrala.

v Japonsku jste se věnovala jen Ja-
ponkám, nebo vás zaujaly i další foto 
objekty?
Snažila jsem se o další snímky k tématu, 
o propojení fotografovaných s přírodou. 
Na japonském rybím trhu jsem například 
objevila druh ryby, který evidentně při-
pomíná mužský penis. Rybu jsme s Bá-
rou koupily a já ji fotila. Fotila jsem také 
rybí vnitřnosti, které mohou evokovat 
ženskou periodu. V Japonsku také rostou 
květiny, které vypadají jako tampon. To 
jsem nikdy neviděla. Mám také vyfocené 
detaily japonské přírody, které evokují 
husté černé vlasy Japonek. Nebo kořeny, 
které vypadají jako prsty staré ženy. Na 
všem teď pracuji.

a k tomu připravovaná kniha s pra-
covním názvem intimita. předpoklá-
dám, že opět nejsme daleko od žen.
Všechno, co dělám s Bárou Baronovou, je 
v něčem podobné. Jde o ženské téma. Práce 
na tomto tématu je pro mne trochu jako te-
rapie. Když ji dělám, pomáhám sama sobě. 
A taky si myslím, že pomáhám ostatním.

to už zní skoro jako nějaké ideály…
Jo. Ale zajímavé je, že to prostě funguje. 
Potěší vás, když přijde email, který vůbec 
nečekáte. Nedávno mi napsala jedna žena, 
která zrovna četla moji knížku Měj ráda 
sama sebe. Psala mi, jak ani neví, jak mi 
má poděkovat, a že jí má kniha velmi po-
mohla. Čtenářky mi píšou o svých staros-
tech, nemocech… Člověka takové emaily 
od neznámých potěší. 
Intimita je podobný projekt. Myslím si, že 
hodně důležité je sebepřijetí. Ten, kdo sám 
sebe přijímá a má sám sebe rád, tak to má 
v životě jednodušší. 

v knize intimita máme čekat ženy?
Intimita bude především velká bichle. Její 
obsah bude tvořit 300 stran, šest žen a šest 
fotografických příběhů. Já svými fotkami 
navíc na příběhy žen nějak reaguji. Čás-
tečně se tak do cizích příběhů prolínám 
pomocí fotografií i fyzicky. Často ani nejde 
moc poznat, že na fotce není zpovídaná 
žena, ale že jsem to vlastně já. 

Je o vás známo, že k fotografování 
používáte „starý dobrý“ analogový 
přístroj a běžný film. Dneska se zdá, 
že je to trochu módní vlna, vracet se 
zpět k analogu a starým klasickým 
fotografickým technikám. vám musí 
„starý dobrý film“ asi vyhovovat.
U mne nejde o módu, ale o pohodlnost. Ne-
jsem schopna se naučit s digitálem, nejsem 

technický typ. Zápasím s jakoukoli novou 
věcí, ať už je to mobil nebo pračka. Vše 
je pro mne traumatem. Proto jsem věrná 
analogu. S digitálem jsem se snažila pár-
krát naučit, ale nešlo to. Líp se mi pracuje 
s analogem, navíc se mi líbí dívat se přes 
hledáček mého klasického fotoaparátu. 
Když se jím na cokoli podíváte, je to krás-
né. Kdežto když se na něco podívám hle-
dáčkem digitálu, tak vůbec nemám důvod 
něco fotit.
Manžel, fotograf Petr Hrubeš, se mi něko-
likrát snažil vyhovět, kupovali jsme stále 
se vyvíjející digitály. Ten poslední svým 
retro stylem už úplně připomíná můj první 
analogový foťák. Ale když Petr viděl moje 
znechucení, rezignoval a řekl mi, ať si teda 
dál fotím na ty svoje filmy.

přiznám se, že netuším, jestli se ještě 
dá film úplně běžně koupit, taky asi 
ceny poněkud stouply…
Všechno je to strašně drahé a zdlou-
havé. Filmy se ještě pořád dají koupit 
v Ostravě například na Masarykově ná-
městí, tam chodím celkem často, nebo 
si je kupuji přes distributory z Německa 
ve velkém. A pak to vyvolávání… Mám 
bývalého studenta, který je nesmírně 
precizní a šikovný a filmy mi vyvolává. 
Ovšem tím, že je z Brna, tak všechno po-
měrně trvá. Někdy i dva měsíce, než se 
všechno skloubí. 

Myslím si, že jde ale stejně jenom o formu, 
jakým foťákem člověk fotí. Já mám prostě 
technickou bariéru.

Jaká je podle vás vlastně definice 
dobré fotografie?
Dobrá fotografie je podle mého taková, 
která vyvolá v divákovi nějaké emoce. Ať 
už kladné nebo záporné. Podobně jako 
film. Když na fotografii nebo na film dru-
hý den nebo ještě za týden myslíte, je jas-
né, že se práce tvůrce povedla. Ale vše je 
samozřejmě hodně individuální.  

Dita pepe
jedna z nejvýraznějších •	
představitelek současné 
fotografie
je autorkou a spoluautorkou •	
knih Měj ráda sama sebe, 
Slečny, Autoportréty…
vyučuje fotografii na •	
Institutu tvůrčí fotografie 
Slezské univerzity v Opavě
žije v Malenovicích•	
spolu s Alexandrou •	
Bočkovou a Lucii Petrůjovou 
organizovala festival 
OstravaPhoto 2015

FOTOGRAFIe
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DIVADLO

Rozhovor s Miroslavem etzlerem se 
konal v polovině září v právě slav-
nostně znovuotevíraném Domě 
kultury Akord. Miroslav etzler sem 
přijel spolu s kolegy z Divadla Pa-
lace Praha představit v ostravské 
premiéře komedii Rodina je základ 
státu. Ideální důvod k tomu také za-
vzpomínat na Ostravu, jaká bývala 
v dobách etzlerova mládí.

Mirku, když hraješ v ostravě, je ješ-
tě nějak poznat, že jsi ostravským 
rodákem? Jsou pro tebe taková vy-
stoupení výjimečná?
V Ostravě jsem žil do svých dvaceti let. 
A pořád si myslím, že Ostrava je největší 
líhní největších talentů. Ať už jde o výtvar-
né umění nebo o muziku. Vždycky tady 
bylo vynikající divadlo. Pokud se mi stane, 
že se někteří kolegové přijdou podívat na 
představení, které právě v Ostravě hraji, 
tak vždycky trpím velkou trémou. Proto-
že, jak říkám, divadlo se v Ostravě prostě 
dělá moc dobrý… Považuji za největšího 
současného divadelního režiséra Janusze 
Klimszu, který odmítá Ostravu opustit. 

Takže vždycky, když v Ostravě hraji, tak 
hraji hrozně rád, ale pokaždé s poměrně 
velkými obavami. Protože konkurence je 
v Ostravě obrovská.

a jak jsou na tom diváci? Máš pro ně 
nějaká hodnocení?
Do divadla chodí inteligentní lidé, kteří 
neodpouštějí hlouposti. V Ostravě je divák 
vychován dobrým divadlem a dobrou kul-
turou obecně. To znamená, že tady je na 
divadlo divák přísný, ale když má předsta-
vení kvalitu, dokáže ji ocenit.

Býváš v ostravě často? pozoruješ, 
jak se město mění?
Musím říct, že v Ostravě často nebývám. 
Daleko častěji jezdím do Beskyd, které 
k Ostravě patří a jsou mými nejoblíbeněj-
šími horami. Mám několik kamarádů, kteří 
v Beskydech žijí. Ale upřímně řečeno, pro 
mne jsou změny Ostravy v některých pří-
padech k horšímu. Když procházím okolím 
Divadla Antonína Dvořáka, vzpomínám, 
jak fungoval Dům potravin i okolní obchod-
ní domy. Dneska místo nich vidím kasina. 
Mám pocit, že věci, mající sloužit lidem, kteří 

v Ostravě žijí, jsou mnohdy na ústupu. Hrál 
jsem před několika lety v seriálu pro ostrav-
skou televizi a všiml jsem si, jak vždycky ve-
čer město umlkne a stane se liduprázdným. 
Ostrava má velký potenciál, nejen kulturní, 
ale i vědecký. Jsou tady přece famózní léka-
ři – Ostrava by si určitě zasloužila víc kroků 
směrem k lidem, kteří v ní žijí.

Už jsi zmínil někdejší Dům potravin, 
jsou ještě některá další místa v os-
travě, na která rád vzpomínáš?
Jasně, s bráchou jsme přece v Ostravě vy-
růstali. Nemůžu zapomenout na Černou 
louku, kde za pětikačku jezdila autíčka 
na elektřinu. Autíčka měla nahoře takový 
obušek…

z něho se chvílemi pěkně jiskřilo!
Přesně tak! Potom si velmi dobře pama-
tuji místo v blízkosti Komenského sadů, 
které nám vlastně umožňovalo těmi autíč-
ky jezdit. Byly to sběrné suroviny. Chodili 
jsme s bráchou po obchodech, prosili jsme 
o kartony a obaly a ty jsme pak odnášeli 
právě do sběrny. Výdělek končil v autíč-
kách na Černé louce.

Miroslav Etzler
Ostrava? Největší líheň největších talentů

Rodina je základ státu © Roman Albrecht
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Máš pravdu, sběrna stávala hned za 
novou radnicí.
A ještě vzpomínám na řeku Ostravici 
a kamenné stěny kolem. Oba s bráchou 
jsme dělali horolezectví, já lezu dodnes. 
Mimochodem, právě jsem do Ostravy 
přijel z adršpašských skal… Tak po těch 
kamenných stěnách u Ostravice se dalo 
skvěle lézt, byla to naše nejlepší cvičná 
stěna. A vůbec, Komenského sady… jme-
nují se tak vůbec ještě?

ano, stále jde o komenského sady.
Já do nich chodil také běhat, byly mým 
kontaktem s ostravským sněhem. Na 
kopci vzadu se krásně sáňkovalo a bo-
bovalo. A později, všechny ty ostravské 
hospody…

navštěvuješ je, alespoň tedy občas, 
i dnes?
Kultovní byla hospoda U Rady. Tu jsem 
vždycky preferoval, protože jsem bydlel 
na Poštovní ulici. Ta před lety mívala ne-
uvěřitelného ducha. Když jsem ji navští-
vil naposledy, což už je poměrně dlouho, 
připadala mi taková studená. A pak samo-

zřejmě hospoda Na společenstvu, to býval 
také důležitý podnik. To už není…

probrali jsme řeku, komenského 
sady i hospody. Ještě něco je podle 
tebe z ostravy nezapomenutelné?
Kina. Skvělá byla kina Vesmír, Elektra…
jak se jmenovalo to velké kino v Přívoze?

svoboda!
Ano! Vstupenky za 4 koruny! Prostě Ostra-
va, to je dětství, které zůstává v srdci navždy.

s Divadlem palace praha jste při-
jeli vůbec poprvé zahrát vaše nové 

představení rodina je základ státu. 
Můžeš ho uvést?
Představení napsal britský autor jménem 
Ray Cooney, je to poklad současné drama-
tické a komediální tvorby. Rodina je základ 
státu je brilantně napsaná, podobně jako 
představení Prachy!!!, které do Ostravy 
také jezdíme hrávat. Jsem šťastný, že jsem 
se dostal do situace, kdy se diváci baví. 

takže ostravskému publiku doporu-
čuješ? 
Vřele. Navíc s Ostravou má pro mne toto 
představení další velkou spojitost, protože 
v něm v hlavních mužských rolích hraje-
me spolu s Petrem Motlochem. Což je můj 
spolužák z gymnázia z Ostravy-Hrabůvky, 
který celé dětství prožil v Porubě.

prošel jsi zrekonstruovaný Dům kul-
tury akord, jak podle tebe vypadá?
Tento kulturní dům si pamatuji ještě z doby 
někdy před 35 lety, byl to jeden z těch še-
dých baráků. Těší mne, že je teď hodně 
barevný. Sál je tedy spíš pro koncerty než 
pro divadlo. Mnohdy potom, co tady hraju, 
nemůžu druhý den skoro mluvit. Tady se 
opravdu člověk vyřve.

v ostravě bývá hodně věcí hodně 
velkých.
Přesně tak! Ale jsem rád, že se na tomto 
poli něco děje. Myslím, že lidé, kteří v Os-
travě žijí, si takové změny, jaké prodělal 
Akord, určitě zaslouží. 

DIVADLO

Miroslav etzler
narozen v roce 1964 •	
v Ostravě
herec a horolezec•	
milovník Beskyd•	
do Ostravy přijíždí •	
s Divadlem Palace Praha

Do divadla chodí inteligentní lidé, kteří neodpouštějí 
hlouposti. V Ostravě je divák vychován dobrým 

divadlem a dobrou kulturou obecně.

Rodina je základ státu © Roman Albrecht
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Ostravské kulturní stopy
MAPA

Dům kultury města Ostravy

Divadlo Petra Bezruče

Antikvariát Fiducia

Divadlo Jiřího Myrona

Klub Parník

Komorní scéna Aréna

Minikino kavárna

Divadlo loutek Ostrava

NDM – Divadlo Antonína Dvořáka

1

2

3
4

7

5

6

8

9

Letošní ročenka OKNO je věnována vý-
znamným kulturním místům Ostravy. Pro 
přehlednost jsme do ní vložili i mapu centra 
města. Zdaleka nezobrazuje všechna místa, 
která stojí za to navštívit, ať už jde o diva-
dla, kluby, kavárny, kina nebo i hospůdky. 
Přesto pro Vás může být inspirací při toul-
kách městem, kdy na sebe budete chtít ne-
chat působit kulturu mnoha žánrů. Věříme, 
že s naší mapou již nezabloudíte, i když ob-
sahuje také proslavenou Stodolní ulici…
Zároveň vám může být pomůckou v naší 
soutěži o hodnotné ceny (najdete na stra-
ně 44).
Projděte se s námi po kulturních šlépějích.

1
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DIVADLO

Dramaturg Patrick Fridrichov-
ský hudebním divadlem žije. Píše 
o něm, přednáší, jezdí za ním do 
světa a rád o svých zážitcích a zku-
šenostech vypráví v rozhlasových 
pořadech. Ač je rodilým Pražákem, 
tak o Ostravě a také o jejím diva-
dle mluví v samých superlativech. 
S Národním divadlem moravsko-
slezským spolupracuje od roku 
2010, od začátku sezóny 2014/2015 
pak nastoupil na místo Gabriely 
Petrákové, toho času na mateřské 
dovolené, a je šéfem zdejšího sou-
boru opereta/muzikál.

Musím přiznat, že v ostravě se o mu-
zikálu opravdu mluví. lidé se mezi 
sebou baví, kdo už viděl evitu, kdo 
edith a Marlene, kdo Josefa a jeho 
úžasný pestrobarevný plášť, nebo 
sunset Boulevard. navíc mnohá 
představení bývají dlouho dopředu 
vyprodána. Být na vašem místě, byl 
bych stoprocentně spokojen…
Máme radost. Jde o výsledky náročné prá-
ce, kterou před pěti lety začala, a musím 
říct, s velkou odvahou, Gábina Petráko-
vá. Shromáždila tým, ve kterém byl třeba 
textař Michael Prostějovský, já a také sou-
časný hudební ředitel Jakub Žídek. Vydali 
jsme se na společnou cestu, o které mnozí 
pochybovali. No, a když dnes od vás slyším 
taková slova, mám pocit, že se povedl do-
cela hezký divadelní zázrak. Nemyslíte? 

Máte nějaké vysvětlení, proč zrovna 
muzikály na publikum v ostravě tak 
zásadním způsobem zapůsobí?
Asi jsme otočili kormidlem ve správnou 
chvíli a čas. Po sametové revoluci se tady 
objevil muzikál. Byl to symbol svobody 
a toho, že se dá v divadle dělat něco na plné 
pecky. Takhle to fungovalo, když se obje-
vili Bídníci, pak samozřejmě Jesus, ještě 
Dracula. Byli u toho lidi od divadla. Jen-
že pak se objevili další, co zjistili, že mu-
zikál je zajímavý kšeft. Tahle sorta v sobě 
to divadelní cítění neměla. A najednou se 
z muzikálů stal průměrný český popík pře-
vlečený do takové divné estrády pro nená-
ročné. Divadlo to nebylo, muzikál už vůbec 
ne. Lidem, co si tyhle „atrakce“ oblíbili, to 
prostě stačilo. Chyběly tomu správné přísa-
dy, bez kterých to nejde. Hlavně dobře na-
psaný dramatický příběh a živý orchestr. 
Tohle všechno je ale „luxus“, který skuteč-

né divadlo dělat musí. Zvlášť, když má ve 
svém názvu „národní“. Beru to jako záru-
ku kvality, standardu řemesla, tak, jak se 
muzikál opravdu dělá všude jinde ve svě-
tě. Formát zábavního divadla by měl skrz 
svoji „obyčejnost“ hledat i hlubší myšlen-
ky. A muzikál je taky zábavné divadlo, 
které by ovšem ale vždy mělo mít něco 
navíc. Chytrost, nějaký přesah a také to, 
co se myslím povedlo v Ostravě. Že se dělá 
srdcem. Letos jsme získali dvě Ceny Thá-
lie. Bylo to pro někoho možná nečekané, 
ale myslím, že to byla odměna za tu dřinu. 
A taky nadělení shůry. Díky tomu všemu 

v Ostravě zažívám intenzivní pocit rado-
sti z toho, co dělám. Lidé stojí fronty na 
vstupenky a říkám si: Fajn, ať to všechno 
co nejdéle vydrží! A samozřejmě to nutí 
k zamyšlení, jak tohle všechno posunout 
zase o kus dál.

přesto v ostravě v minulosti kralo-
vala opereta. Myslíte si, že už je po-
ražena a definitivně přichází doba 
muzikálu?
To, co vždycky lidi táhlo, byly velké pří-
běhy s krásnou hudbou, myslím tím velké 
nejen zpracováním, ale i emocemi – o čem 

Patrick 
Fridrichovský

Divadlo v Ostravě se dělá 
celým srdcem

Když přijdete na muzikál v Praze, uvidíte 
stále stejné „muzikálové“ herce, kolikrát už ani 

netušíte, kdo hraje co a kde. V Ostravě má člověk 
šanci dělat tyhle věci jinak.

© Martin Straka
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to vlastně celé je. Velké obrazy ve velkých 
rámech. Co jiného byl kdysi Šumař na stře-
še režiséra Juraje Deáka? Velký děj, plné 
jeviště lidí a nitky osudů a detaily, které 
dojímaly. Hudba divákům ty emoce přibli-
žovala, ale především, byl to příběh, který 
vás donutil prožívat i přemýšlet.
S novou érou našeho operetně-muzikálo-
vého souboru přišly velké zahraniční mu-
zikály, které tohle v sobě mají přirozeně 
taky. Třeba Evita, to je rockový muzikál, 
jenž velmi rafinovaně líčí příběh ženy, 
jejíž osud se proplétá mnoha peripetie-
mi, touhou po moci i obyčejném lidském 
štěstí. V určitém smyslu je to komorní 
námět, hlavními hrdiny jsou vlastně jen 
tři, čtyři postavy. Ale my máme na jeviš-
ti okolo padesátky lidí. To je věc, která 
není běžná už ani na Broadwayi. A není 
to jen tak obyčejný sbor lidu postavený 
na scénu do krásného, ale statického ob-
razu. Naopak. Každý herec je tam za in-
dividualitu a v příběhu žije vlastní život 
s mnoha mikropříběhy a situacemi. To je 
právě to koření, které dělá velký muzikál 
muzikálem. 
Ale takový způsob inscenování si nemůže 
dovolit kdekdo. Ta naše česká Broadway 
se táhne od Karlínského divadla, přes 
Městské divadlo v Brně a jsem rád, že její 
prodloužení dorazilo až k nám do Myrona. 
Všichni ostatní už dělají kompromisy, kte-
ré by muzikálové divadlo dělat podle mého 
nemělo. Není to jen otázka peněz, ale taky 
toho, že musíte mít pohromadě spoustu 
specifických profesí. Zejména pražská sou-
kromá scéna se omezuje a šetří právě na 
takových věcech jako je dobrý herec a pak 

ta živá muzika. Obyčejný divák o tom mož-
ná na „první dobrou“ tolik jako my nepře-
mýšlí, ale s časem a většími zkušenostmi 
ten rozdíl určitě pozná. A proto jde k nám, 
v Brně do Městského, nebo v Praze do Kar-
lína. Nikde ve světě si nedovolí dělat diva-
dlo bez jeho nejdůležitější součásti – živé 
hudby. Je to přirozená souhra dvou živlů, 
kterým se dohromady říká hudebně-dra-
matické divadlo. 
A ještě se vrátím k tomu vámi poukazo-
vanému soupeření operety s muzikálem. 
Máme na repertoáru třeba Offenbachovu 
Krásnou Helenu, která mě i po mnoho re-
prízách stále baví. Je tam humor, skvělá 
hudba, ale taky hodně narážek na antiku, 
klasickou filozofii. Dřív by si s tím poradil 
student gymnázia, dnes je tohle pro mlad-
šího diváka trochu oříšek. Ale moje otázka 
zní: myslíte si, že děláme něco tak úplně, 
ale opravdu úplně jiného? Opereta přeci 
vnesla do publika právě ty velké emoce 
a radost. My si diváka nechceme kupovat 
„na jistotu“, opakovat se. Před pár lety to 
byl risk. Divák „novotám“ nevěřil. Museli 
jsme ho trpělivě přesvědčovat. Začali jsme 
muzikálem Marguerite. Náš první muzi-
kál, na kterém spolupracovali lidi z Broad-
waye. Přijel Alain Boublil, skutečný mistr, 
autor Bídníků nebo Miss Saigon. Člověk 
s neuvěřitelně pevnou vizí. Vždy věděl, 
čeho chce dosáhnout. Ale jinak skromný 
a ohromně pracovitý. Vlil nám všem do žil 
neuvěřitelný elán a nadšení. Ale pro něko-
ho Marguerite přišla moc brzo. Teď si říká-
me, kéž by se ještě chvíli Marguerite hrála. 
Protože cítíme, že dnes by diváka chytla 
mnohem víc.

Marguerite se hrála v národním di-
vadle moravskoslezském v roce 2010 
a to tehdy začala také vaše spoluprá-
ce s ostravským divadlem. přemýšlel 
jste o ostravě dlouho, nebo jste se 
rozhodl hned?
Může za to osud s velkým „O“. V roce 2008 
jsme byli s Michaelem Prostějovským 
v Londýně a viděli jsme na West Endu 
jednu z prvních předpremiér Marguerite. 
Odcházeli jsme nadšení a říkali si, že by 
to byla paráda jednou udělat. No a pak to 
skutečně přišlo. V roce 2010 Gábina Pet-
ráková oslovila Michaela Prostějovského, 
jestli by pro ostravský soubor tento muzi-
kál nepřeložil. Ten se mě jednoho dne ze-
ptal, zda bych neměl zájem s ním některé 

DIVADLO

patrick fridrichovský
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autorem rozhlasových 
pořadů
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věci „tak trochu“ konzultovat. Ta odpověď 
„ano“ ze mě vypadla snad ještě dřív, než to 
dořekl. Věděl jsem, že Marguerite je příle-
žitost, co se neodmítá. Michal nás pak dal 
dohromady s Gábinou Petrákovou a mně 
se najednou otevřel nový svět. Ze dne na 
den jsem se ocitl v Ostravě. Zůstal jsem tři 
měsíce, aniž bych vytáhl paty z Divadla Ji-
řího Myrona. Navíc tenkrát s námi byl už 
zmíněný Alain Boublil a jeho žena Marie 
Zamora. To byla mistrovská škola. Pořád 
jsem tam něco dělal a bavilo mě to na dvě 
stě procent. Později jsem čtyři roky „téměř 
žil“ ve vlaku mezi Prahou a Ostravou jako 
externí dramaturg ostravského divadla 
a dělal na muzikálech Pardon My English 
nebo Sázky z lásky. No a pak přišly ty vel-
ké tituly jako Josef nebo Evita. V době, kdy 
Gábina odešla na mateřskou, mne poprosi-
la, jestli bych za ni nezaskočil. Takže vloni 
v létě jsem se v Ostravě ocitl napevno.

Jak na vás ostrava během prvních 
chvil působila? znal jste město před-
tím, nebo šlo o jeden velký otazník 
na východě?
Otazník? Mně se líbí něco, co tohle město 
hezky ilustruje – ty tři vykřičníky!!!, nebo 
ne? Ale vážně. Měl jsem dobrého kamará-
da, který už bohužel nežije, herce Daniela 
Vašuta, kamarádili jsme spolu v Praze na 
konzervatoři a pak jsme oba hráli v Jesus 
Christ Superstar na pražském Výstavišti. 
Danek z Ostravy pocházel a uměl strašně 
vtipně o Ostravě vyprávět.

vlastně taková přípravka…
Tak. Poznal jsem spoustu zdejších his-
torek, přiblížil mi řadu lidí odsud. Věděl 
jsem třeba, že existuje zdejší muzikantský 
génius Boris Urbánek, kterého jsem na-
konec potkal a navíc zjistil, že je to prima 
chlap. Sledoval jsem Bezruče nebo Buty už 
v době, kdy se o Ostravu běžný Čech moc 
nezajímal. Dneska je situace úplně jiná. 
Jsem rodilý Pražák, měst v České republi-
ce jsem procestoval dost, ale tady jsem se 
od začátku cítil fajně… Lidé jsou tu živější, 

dokáží se rychle nadchnout pro věc a stej-
ně rychle to zase zatratit. Ta povaha je mi 
blízká. Hromada emocí a nálad. To je i ve 
mně. Zkrátka, Ostrava kolem mne neustá-
le kroužila, až si mne vzala.

vraťme se k Cenám thálie za rok 
2014 pro Hanu fialovou a tomáše 
savku. vypadá to trochu jako nepo-
měr – praha je muzikálů plná a při-
tom dvě thálie za muzikál putují do 
ostravy. existuje podle vás nějaké 
vysvětlení?
Měl jsem štěstí, že jsem byl v roce 1994 
u toho, když se v Praze dělal Jesus Christ 
Superstar. Ne jako dramaturg, ale jako 
herec. Zažil jsem tak muzikál v jeho jedi-
nečné formě. Spojily se tam základní přísa-
dy. Umělci, kteří na něm pracovali, to byli 
osobnosti se smyslem pro řemeslo. Byla to 
velká „show“ a ten „byznys“ byl jako sladká 
odměna. Jenže, jak už jsem to říkal na za-
čátku, Praha se stala ghettem stále dokola 

omílaných estrádních kýčů. Ty se ale soud-
nějším lidem okoukaly, a tak na ně jezdí 
snad jen ti nejotrlejší. Ten rybníček mi při-
jde trochu zatuchlý, už dávno to není byznys 
a pochybuji, jestli je to show. Samozřejmě 
jsou výjimky. I já jsem v Praze pár muzi-
kálů dělal, pod ně se vždycky rád podepíšu. 
Mám teorii, že muzikál není druh divadla, 
ale je to žánr, někdy činohry, někdy opery, 
nebo rockového koncertu, podle toho, čeho 
je v příběhu více. Ale nedokážu pochopit, že 
se u nás ustálil pojem „muzikálový herec“. 
Tohle v cizině chápe málokdo. Jednou dě-
láte činohru, podruhé muzikál, protože jde 
o součást řemesla, ale taky umění. Já tou-
žím pracovat s obojživelníky, jak jim říkám. 
Když přijdete na muzikál v Praze, uvidíte 
stále stejné „muzikálové“ herce, kolikrát už 
ani netušíte, kdo hraje co a kde. V Ostravě 
má člověk šanci dělat tyhle věci jinak. 

teď by mne zajímal ten rozdíl…
Tak v první řadě. To, co nese vše nahoru, 
je obrovské nadšení. Soubor se za posled-
ních pět let neuvěřitelně semknul. A těší se 
na nové věci, jde do nich po hlavě. Navíc 
se v něm začínají objevovat noví spolupra-
covníci, kteří dělají soubor zase o kousek 
zajímavější a pestřejší.

tím myslíte například tomáše savku, 
předpokládám.
Nejen Tomáše Savku. Pokud jde o samotný 
soubor, rozvinul se a vyrostly nám osob-
nosti. Myslím třeba Hanku Fialovou nebo 
Romana Haroka. Najednou se ukázalo, že 
moderní představení jim sluší a jsou pro 
ně živou vodou. Roman se stal synonymem 
Josefa. A Hanka? Vyberte si – je Margue-
rite, Norma Desmond a... Edith Piaf! Mar-
tina Šnytová, tu nesmím opomenout, to je 
skutečně Krásná Helena, ale taky Funny 
Girl. Má pěvecké i herecké rozpětí, kte-
ré jsem snad v Čechách nezažil. A vedle 

Funny Girl © Martin Popelář

Sázky z lásky © Radovan Šťastný
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jmenovaných je řada dalších, na které se 
těším každý den a po práci se jdu podívat 
na představení. 

vás musí hudební divadlo bavit 
opravdu hodně. vystupoval jste 
v něm, píšete o něm, máte o něm po-
řady v rozhlase a ještě o něm před-
nášíte na školách. tomu se říká mít 
vztah k profesi.
Zkoušel jsem dělat i něco jiného, pokoušel 
se o reklamní texty, dělal v marketingu. 
Ale zjistil jsem, že bez divadla nemůžu být. 
Říkám si, že věci se mají dělat tam, kde se 
člověku dělá dobře a lehce. Tím místem je 
pro mne hudební divadlo. 

v nové sezóně plánujete uvést v ná-
rodním divadle moravskoslezském 
muzikál všech muzikálů – Jesus 
Christ superstar. Už se kolem jeho 
uvedení něco děje?
Hned po prázdninách, 19. a 20. září, vy-
puknou konkursy. Doufám, že najdeme 
osobnosti, kterými se stávající tým doplní. 
Zatím nechci nic víc prozrazovat. Ale no-
vinkou je, že režisérem bude ředitel diva-
dla Jiří Nekvasil. Převážně operní režisér 
s námi bude poprvé dělat na muzikálu. 
A moc se na to těší, protože tahle hudba 
ho v mládí zasáhla stejně tak jako všech-
ny z nás. Jesus Christ Superstar je zvlášt-
ní výzva. Osobně mám k tomu dílu úctu. 
Čtyři roky jsem hrál ve skvělé inscenaci, 
viděl jsem hodně dalších. Měl jsem nej-
dřív pocit, že to téma je pro mne uzavřené. 
Že k němu neumím říct víc. Ale vrtalo mi 
to hlavou. Nahrávku Jesuse jsem znal od 
patnácti, hrál jsem si ji tenkrát do sluchá-
tek několikrát za den, byl to velký sen. Ta 
muzika je sugestivní a geniálně podporuje 
téma. Není to obyčejný, čítankově napsaný 
muzikál z Bible. Tim Rice v libretu vlast-
ně stvořil jakési evangelium podle Jidáše. 

Ale kdo je to Jidáš? Historická postava, 
nebo současník? Vypráví o událostech 
starých 2000 let, přitom je o moderním 
světě kolem nás. O takovém, který ztratil 
smysl a hledáme z něj cestu zpátky. Ať ten 
příběh inscenujete jakkoli, vždycky podle 
mne musíte hledat spojení se současnos-
tí. V tom díle je to zapsáno jako základní 
genetický kód. Měly by to tedy být takové 
ostravské pašije na rockové téma.

Už znáte datum premiéry?
Premiéru už máme samozřejmě pevně sta-
novenu. Den „D“ bude 17. března 2016.

teď se vás zeptám jako experta na 
hudební divadlo. lze odhadnout ně-
jaký jeho vývoj? Bude se přizpůso-
bovat novým hudebním stylům, jiné-
mu životnímu stylu?
To je otázka tak na dalších čtrnáct dní, mož-
ná měsíc a určitě na celý semestr odborného 
semináře. Pokud ale jde o hudební divadlo 
v Ostravě, vyvíjí se tak, že se v ostrém tem-
pu učíme z toho, co ve světě vzniklo, dívá-
me se, co vzniká a co bychom v budoucnu 
chtěli. Vedle toho se musíme pokusit najít 
vlastní tvář. A myslím, že máme šanci. Už 
minimálně kvůli tomu, že k souboru má 
blízký vztah zmíněný Boris Urbánek. On je 
natolik variabilní, proměnlivý a muzikant-
sky svéhlavý… Prostě je to osobnost, jakých 
(nejen u nás) moc nevidím.

taková slova jistě mnozí obdivova-
telé Urbánkovy hudby ocení. ale co 
muzikál jako celek?
Hudební divadlo, to není jen Broadway či 
West End. Intelektuální zábava s přidanou 
hodnotou může mít i podobu muzikálu. 
Lákají mě některé současné tituly, které 
jsou na hranici mezi muzikálem a moderní 
operou. Skladatelé jako LaChiusa, Brown 
nebo Guettel. Jejich díla jsou hodně in-

spirující – ale otázkou je, jestli se k nám 
vůbec někdy dostanou. Nedávno jsem na 
jedné přednášce vysvětloval, že součas-
né hudební divadlo, chcete-li muzikál, ve 
Spojených státech používá typ interpreta, 
který je vlastně ryzím činohercem ovšem 
s operním hlasem. A na to, myslím si, za-
tím česká, ale vůbec evropská interpretace 
muzikálu není připravená. I když paradox-
ně Američané vycházejí i z Leoše Janáčka. 
Možná mnohem více než my.

z ameriky do ostravy. Už jste zku-
sil město objevit? předpokládám, že 
období pobytu pouze v pendolinu 
a v divadle skončilo. Co nějaká oblí-
bená místa?
Za prvé doufám, že se v brzké podobě změ-
ní podoba hlavního nádraží. Člověk se tam 
nikam nedostane s kufry, s kočárkem – to 
vidím jako jeden z nejzásadnějších problé-
mů turistické Ostravy. Přitom k nám do di-
vadla jezdí lidé i odjinud. Píší nám o tom, 
sám jsem takové potkal na svých cestách 
vlakem. Překvapilo mne, jak moc je Ostra-
va právě zajímavá. Mám rád nejen chození 
po Ostravě, ale i výpravy za Ostravu. Fas-
cinuje mne fenomén Prajzké a její historie, 
mám podobné kořeny.

a pokud jde o samotnou ostravu?
Často se mi stává, že jdu v Ostravě po uli-
ci a potkám v kavárně známého umělce. 
K němu si přisedne druhý, třetí, čtvrtý… 
Jeden malíř, druhý básník, další třeba 
režisér. Vedou společné diskuze o umění, 
ale nejen o něm. V tom je ta svoboda. To-
hle jsem opravdu v jiném městě nezažil. 
A když se budeme bavit o tom, jestli je Os-
trava kulturní, pak vám řeknu, že Ostrava 
je město kultury bez diskuse. Má v sobě 
radostnou tvořivost, někdy až dětsky naiv-
ní, ale upřímnou. A těch, kteří to nevzdali, 
bojujou a nejsou jen do počtu, těch je tady 
strašně moc.

zajímala by mne i nějaká vaše oblí-
bená místa. třeba na kafe...
Naproti divadlu máme Ostravanku, kam 
chodím už léta. To je fenomén sám o sobě. 
Kávu po ránu miluji. Mám takový rituál, 
ranní chvilku v maličké kavárničce Qalt 
na Kuřím rynku. Chodím se tam nastar-
tovat, potkat milé lidi. Kousek od divadla 
je Industrial s nádherným kubistickým 
nábytkem, příjemné místo je i Fér café 
kousek od DADu. V Ostravě se mi líbí ar-
chitektura, třeba rottschildovská čtvrť. 
Nebo Vítkovice. Jako má New York svůj 
Skyline, tak má Ostrava Dolní oblast. Jde 
o kulisu, která se nedá přehlédnout. Lá-
kalo by mě nějak tenhle fenomén propojit 
s Jesus Christ Superstar.
A co se mi na Ostravě také líbí, to je blízkost 
Beskyd. Mají pro mne mystickou hloubku 
a čistotu. Když mám chvilku čas, velmi rád 
tam jedu jen tak, koukat se na ovečky a po-
dobně. Jen kdyby bylo víc času. Ale divadlo 
je svět, kde jsem opravdu doma. Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť © Radovan Šťastný
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Šárka Mikesková se stává stá-
le výraznější postavou ostravské 
výtvarné scény. V říjnu představi-
la ve Fotografické galerii Fiducia 
originální projekt. Na bílé oděvy 
nechala natisknout nalezené fo-
tografie neznámých lidí. Výstavu 
nazvala Všechno je jedno. Do toho 
vyráběla bystu pro Národní diva-
dlo moravskoslezské nebo pamět-
ní destičky na počest ostravských 
disidentů.

sochařka vystavující v prestižní fo-
tografické galerii, to není tak úplně 
běžný jev. vůbec celá ta výstava není 
úplně běžná. navíc ten název výsta-
vy: všechno je jedno. Jak ses do fo-
tografické galerie dostala?
Nejprve mne oslovili kurátoři galerie Mar-
tin Popelář a Roman Polášek, ať v galerii 
něco vystavím. Byla jsem poctěna, protože 
si jejich práce velice vážím. Měli jedinou 
podmínku, aby se výstava týkala fotky 
nebo videa. Souhlasila jsem, i když jsem 
v tu chvíli vůbec nevěděla, co bych mohla 
vystavit.

ty sama fotíš?
Když už fotím, tak spíše pro své účely. Fot-
ku mám sice ráda, ale nedá se stihnout 
všechno.

takže jsi vystavila fotky úplně cizí…
Šla jsem po Výstavní ulici ve Vítkovicích 
z Hornbachu, kde jsem si zrovna koupi-
la plastový kýbl. A na chodníku, jedna za 
druhou, ležely fotografie. Nasbírala jsem je 
do něj a v ateliéru je pak probírala, všech-
no mi přišlo docela vzrušující.

Můžeš popsat, co vlastně na těch 
fotkách je? ne všichni viděli tvoji vý-
stavu.
Některé jsou docela intimní z bytového 
prostředí, na fotografiích figurují muž 
a žena, mají společná selfíčka. Jedna fotka 
je z balkónu, asi z Výškovic, další nejspíš 
z výletů z Beskyd. Muže a ženu jsem si zvo-
lila jako hlavní téma. Pracuji s tématem 
sdílení fotografií na sociálních sítích. Vy-
stavuji fotky, aniž bych fotila, používám, 
co je k dispozici. A to ve smyslu: všechno 
tu už je a je to naše, je to jedno. 
Jde mi o sdílení soukromí. Nebo o vzdává-

ní se soukromí. Svátost intimity se propírá 
veřejně.

a dala jsi fotografie na trička…
Napadlo mne, že bych z fotek mohla vy-
tvořit takovou „bumerang aktivity“. Že 
by se fotky zase nečekaně vrátily na ulici. 
Vymyslela jsem si dětské, ženské i mužské 
oděvy a nechala je fotografiemi potisknout. 
Výstavu jsem udělala prodejní a pustila tak 
fotografie zpět do ulice.

nenapadlo tě přitom, že autoři fotek 
a lidé na nich vyfocení by se možná 
mohli i zlobit?
Jejich reakce by mne moc zajímala. Jsem 
v tom hodně odvážná. Asi bych i chtěla být 
na místě konfrontace, kdyby tedy nějaká 
nastala.

Co říkali tvému nápadu kurátoři?
Tím, že výběr nechali na mně, tak tu situa-
ci nechali běžet.

letos v červnu jsi instalovala v po-
rubě v ulici U oblouku pamětní des-
ku na ostravského disidenta karla 
Biňovce, který zde léta bydlel, loni 
pak v listopadu v zábřehu pamětní 
desku před domem, kde žili další os-
travští disidenti, manželé šavrdovi. 
vše organizoval okrašlovací spolek 
za krásnou ostravu a neunavitelná 
ilona rozehnalová. snažila ses díky 
tomu nějak poznat osudy lidí, kte-
rým jsi pamětní desky vyráběla?
Z instalace desek se staly hodně viditelné 
záležitosti. Ovšem časová dotace, která mi 
na ně byla věnována, byla opravdu mini-
mální. Jsem moc ráda, že vše vzniklo, také 
kvůli Iloně Rozehnalové. Samozřejmě, že 
jde o zajímavé osobnosti. Kdybych takovou 
práci nedělala, asi bych se s jejich osudy ve 
větší míře nesetkala.

v médiích tě běžně titulují jako so-
chařku, což u žen nebývá úplně ob-
vyklá práce. Máš představu, kolik je 
v ostravě žen – sochařek?
To nevím, spíš má každá svoji specializaci. 
Věnují se převážně keramice… Já se ovšem 
sochařkou moc nevidím. Jsem spíše někým, 
kdo pracuje s prostorem. Vyrábím objekty. 
Socha je trochu archaický pojem, alespoň 
ve smyslu, jak ho vnímám já. Sochařkou se 
tedy necítím, baví mne svoboda. Proto se 
ani nechci upínat na žádný materiál.

Živila ses také jako pedagog na umě-
lecké škole…
Ale utekla jsem. Mám problém s autorita-
mi a potřebuji mít prostor pro práci. Nejen 

VýTVARNé uMěNí

Šárka Mikesková

Všechno je jedno a jiné projekty

Ve Fotografické galerii Fiducia © Jan Král
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duševní, ale i časový. Takže teď to různě 
lepím. Mám pár hodin na Vysoké škole 
báňské, kde učím modelování, pracuji pro 
Divadlo loutek, plus co se namane a co je 
v mých silách.

lze se tím „lepením“ uživit?
Nejsem schopna se podbízet, takže mám 
spíš problém. Zas tolik příležitostí na uplat-
nění není. Myslím, že tento region je v těch-
to možnostech hodně chudinký. Moc mne 
neuspokojuje ani závěrečná prezentace díla. 
Raději bývám v ateliéru sama se sebou.

Možná by pomohl nějaký agent 
s uměním?
Dost odmítám i spolupracovníky, najít ně-
jakého takového člověka, to by asi bylo těž-
ké. Samozřejmě bych byla ráda, kdybych si 
mohla dělat svoje a o zbytek by se někdo 
staral. I když ani nevím, jestli by to bylo 
ono, nemám v tomto ohledu žádnou zku-
šenost. Život na Ostravsku ani k takovému 
fantazírování nevybízí.

Máš svůj ateliér?
Ateliér mám v Mariánských Horách. Je to 
velká hala, vyloženě špinavý ateliér, kde se 
může prášit i najet s velkým autem, skla-
dovat věci. Byla bych v něm ráda častěji. 
Vytvářím zde náročnější záležitosti, od 
kterých pak potřebuji delší odstup. Menší 
ateliér mám i doma. Tam vznikají drobněj-
ší práce.

vše, co vytváříš, vyžaduje velkou 
zručnost, znalost materiálů…
Moc mne to baví. Pronikám do věcí, zají-
má mne v podstatě všechno. Materiálem 
se nevyhraňuji a často se přistihnu při 
otázce: Co to teď vlastně dělám? Vždyť to 
vůbec neumím!

Řekl bych, že s prací nemáš pro-
blém.
Ale ano. Tedy pokud jde o vyloženě ženské 
práce. Ty mi nejdou odjakživa. Zrovna ne-
dávno jsem volala mamce SOS, ať mi při-
jde vyžehlit hadry. Že to nezvládnu.

když jsem u těch rodičů, jak se stala 
z holky z Hlučína umělkyně? větši-
nou vše začíná tím, že rodiče vodí 
děti na výstavy…
To vůbec ne. Jsem z rodiny praktických 
lidí. Výtvarné umění berou spíše jako 
slavnostní událost. Vždycky jsem chtě-
la být u koní. To byla moje romantická 
představa. Jako malá jsem se těšila, jak 
budu jednou ve stájích pečovat o koně. 
Jenže pak mne v 8. třídě rodiče vystre-
sovali, že když půjdu na zemědělskou 
školu, budu spíše u krav, než u koní. Tak 
jsem přemýšlela, co dál. A vlastně celých 

osm let jsem chodila do výtvarky, pořád 
jsem kreslila. Rozhodla jsem se proto pro 
uměleckou školu. Šlo spíš o útěk někam, 
rozhodně jsem po této škole nijak ne-
prahla. Výtvarka byla samozřejmost, nic 
co bych řešila.

proč sis vybrala ke studiu zrovna 
sochařinu?
Původně jsem chtěla jít na malbu k Da-
nielovi Balabánovi. Donesla jsem mu fo-
tografie soch, které jsem vytvářela doma 
v pokojíčku. Nahromadila jsem nepořádek, 
na něj naplácala sádru, a vyrobila bizarní 
společenství panáků v životní velikosti. 
Dan Balabán se mne zeptal, proč tedy ne-
jdu studovat sochařinu, když už jsem mu 
přinesla ukázat sochy. Takže jsem vystu-
dovala sochařinu u Maria Kotrby.

Máš nějaké pracovní plány na nej-
bližší období?
Pracuji nyní na bustě baletního mistra 
Emericha Gabzdyla, který působil v ost-
ravském divadle. Má být vystavena mezi 
ostatními bustami ve foyeru Divadla An-
tonína Dvořáka, ještě jedna konzolka je 
tam volná. Vše si vymyslel ředitel NDM 
Jiří Nekvasil, do konce roku má být busta 
hotova.

Už víš, z čeho bustu baletního mistra 
vytvoříš?
Půjde o kombinaci skla a kamene. Částečně 
budu spolupracovat se sklárnami ve Valaš-
ském Meziříčí, kde mi do formy fouknou 
křišťál, sokl bude z Lipovského tmavého 
mramoru z oblasti Jeseníků. Takže půjde 
o takovou místní slezskou záležitost.

nakonec trochu osobní otázka. ne-
lze přehlédnout tvé těhotenství, jak 
prožíváš očekávání rodiny?
Mám vlastnost, že dokavaď nějaká věc 
není, tak jí nevěřím. To se týká všech udá-
lostí v mém životě. Takže každé ráno se 
probouzím absolutně netěhotná.  

VýTVARNé uMěNí

šárka Mikesková
narozena v roce 1977 •	
v Hlučíně, žije ve Slezské 
Ostravě
vystavovala v Berlíně •	
a v Londýně
absolvovala Katedru •	
výtvarné tvorby Ou 
v ateliéru Maria Kotrby
v dětství snila o práci u koní•	

Pronikám do věcí, zajímá mne v podstatě 
všechno. Materiálem se nevyhraňuji a často se 
přistihnu při otázce: Co to teď vlastně dělám? 

Vždyť to vůbec neumím!

© Jiří Kudělka
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V Ostravě patří k vyhlášeným mís-
tům, kde si po kvalitním filmu lze 
dát kvalitní kávu, pivo či koktejly. 
Strávit zde lze také romantický ve-
čer na terase s vyhlídkou na bílou 
věž kostela svatého Václava. Vše 
ovšem pod jedinou podmínkou. Po-
kud se vůbec návštěvníkům podaří 
objevit volné místo u stolu. O Mini-
kině kavárně na Kostelní ulici hovoří 
její provozovatel Lukáš Bulanda.

lukáši, jak dlouho už vlastně podnik 
jménem Minikino kavárna funguje 
v tvé režii?
Bude to šest let.

to už jsi zkušený kavárník a podni-
katel…
Snažím se dlouho. Už v polovině 90. let 
jsem zakládal čajovnu ve Výškovicích. Pak 
jsem měl kavárnu s knihkupectvím a ještě 
později samostatné knihkupectví v ulici 
Na Hradbách. Když se před šesti lety na-
bízela možnost získat Minikino kavárnu, 
nikdo ji nechtěl. A to už přitom tři roky 
předtím fungovala.

pokud si ještě pamatuji, nabízela po-
někud smutný obraz.
Velice smutný. Byla v ní paní v teplákách, 
která těm třem lidem, co přišli do kina, 
nalila tři koly. Tím vše skončilo. Ač to 
dnes může znít neuvěřitelně, když bylo 
obvodem Moravská Ostrava a Přívoz vy-
psáno výběrové řízení na provozovatele, 
tak kavárnu skutečně nikdo nechtěl. Na-
bízeli ji i provozovatelům tehdy zaběhlých 
podniků, ale všichni odmítli. Že prý je ka-
várna na špatném místě, v patře, prostě 
v ní nemůže nikdy nic fungovat. Řekl jsem 
si, že přece není možná. První rok byl sice 
krušný, ale od té doby, zdá se mi, je vše 
mnohem lepší.

zvažoval jsi filozofii, jak vůbec ta-
kové místo vystavět? fungovala by 
vůbec Minikino kavárna bez sousedí-
cího Minikina?
Bez kina by určitě přežila. Ale filozofie byla 
taková, že nechci bufet pro pár lidí, jak to 
tady fungovalo předtím. Kino je samozřej-
mě báječná věc, přidaná hodnota. Ale teh-
dy se mi zdálo – dnes už je to asi jinak – že 
všechny podniky v Ostravě byly strašně 

černobílé. Buď to byly ortodoxní čajovny 
nebo ortodoxní kavárny, nebo zase jenom 
pivnice a hospody. Problém byl v tom, že 
já mám rád pivo a přítelkyně dobrou kávu 
a taky někdy nějaké to mojito. Podnik, kde 
bychom si mohli v Ostravě společně sed-
nout, jsme tehdy nenašli. 

takže jsi nechal knihkupectví knih-
kupectvím…
Ono se to všechno krásně sešlo. Před de-
seti lety jsem měl své knihkupectví v ulici 
Na Hradbách, o kterém si také neskromně 
myslím, že nebylo úplně blbé. Ale tou do-
bou se otevíralo knihkupectví Academia, 
které naštěstí stále ještě funguje na Ma-
sarykově náměstí. Nabídli mi, že odkoupí 
veškeré mé zásoby knih, když k nim půjdu 
pracovat na určitou pozici. Zvažoval jsem, 
nechal se zlanařit a šel do toho. Jenže čty-
ři roky poté měla Academia úplně skončit 
a zaměstnancům dávala odstupné. Takže 
se mi podařilo odstupné z Academie a dal-
ší nemalé prostředky investovat do Mini-
kina kavárny.

lidé v ostravě často slyší a čtou 
stížnosti, jak je centrum bez lidí, 
vybydlené a prázdné. pak si ovšem 
chce člověk po dobrém filmu v Mini-
kině ve vedlejší kavárně sednout, ale 
ouha, všude plno. trochu paradox, 
řekl bych.
Co se týče vybydlenosti centra, jsem na tyto 
řeči už alergický. Dvacet let v centru byd-
lím a kromě čtyř let, co jsem byl zaměstnán 
v Academii, také podnikám. Nevím, jaké 
bylo centrum Ostravy v 50. letech nebo 
za 1. republiky. Ale za těch 20 let, co tady 
stokrát denně chodím přes Masarykovo 
náměstí a okolními ulicemi, jsem přesvěd-
čen, že centrum je na tom nyní nejlépe, jak 
za posledních 20 let bylo. Vznikla a vzniká 
spousta nových podniků. Nevidím to nijak 
špatně. Navíc si nemyslím, že by centru 
ublížila Nová Karolina. Bydlím v centru 
na Tyršově ulici a za celou tu dobu co jsme 

Lukáš Bulanda
Příběh Minikina kavárny, kterou vůbec nikdo nechtěl

lukáš Bulanda
žije a podniká v centru •	
Ostravy
dříve knihkupec, dnes ka-•	
várník a kurátor
velký fanda fotbalu, ovládá •	
také jízdu na longboardu
má rád dobré pivo•	

VOLNý ČAS
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v domě, který má devět bytových jednotek, 
bydleli natrvalo dva nájemníci. Zbylých 
sedm bytů si pronajímali studenti a podle 
toho také dům vypadal. Ale teď, a mám po-
cit, že i zásluhou Nové Karoliny, v našem 
domě bydlí lidé, kteří si v něm byty nově 
koupili. V Karolině někteří z nich pracují. 
Nová Karolina také zvedla hodnotu nemo-
vitostí. Lidé se po práci v ní zvednou a jdou 
se někam do centra bavit.

Do centra, možná i konkrétně do 
vznikající Malé kodaně, kam kro-
mě Minikina kavárny patří nedaleký 
absintový klub les nebo nedávno 
vzniklý Dock na Havlíčkově nábřeží. 
Může se stát kus centrální ostravy 
skutečně Malou kodaní?
Je samozřejmě výborné, že něco takové-
ho vzniká. A že Minikino kávarna byla 
vlastně první… Inspirátor, který okolí 
Minikina kavárny pojmenoval Nová Ko-
daň, se jmenuje Ondřej Vysloužil. Plán je 
to výborný a mohl by se podařit. Podobně 
vznikala před lety Stodolní, ještě předtím 
jsme tak všichni chodili do Rock Hillu 
v Mariánských Horách nebo do Sklepa ve 
Vítkovicích. Že se podniky takto kumulují 
v jednom místě, je jenom dobře.

takže stop vylidňování.
Mám pocit, že na vylidňování v centru na-
dávají lidé nad 35 nebo 40 let. Jde spíše 
o krizi středního věku, než o popis kon-
krétního stavu. Vždycky si na to vzpome-
nu, když se bavím v Minikině kavárně se 
se slečnami barmankami, kterým je mezi 
dvaceti a třiceti. Jak plánujeme šichty, ote-
vřou své diáře… No, já takový diář v pět-
advaceti rozhodně neměl. Divadlo střídá 
koncert, který hned potom nahrazuje sou-
sedská slavnost nebo nějaká další akce. My 
v pětadvaceti letech měli koncert jednou 
týdně a na ten jsme šli. Ale tolik akcí, kolik 
bývá dneska… Nadávání je spíše stavem 
mysli nežli obrazem reality.

vraťme se do kavárny. Jaký je vlast-
ně vztah kavárny a kina? lze tyto dvě 
instituce nějak více na sebe napojit?
Určitě se o to snažím. Chtěl jsem vždycky 
podnik, který bude sexy a kam lidi přijdou. 
Minikino má v Ostravě tradici. Od konce 
80. let fungovalo na dnešní ulici Čs. Legií. 
Když se pak přestěhovalo do Kostelní ulice, 
byly začátky rozpačité. Hrálo se jen jednou 
denně, zatímco dnes se běžně hraje za den 
i třikrát. Zpočátku jsem měl nápady, aby 
kino hrálo i v deset večer, aby se o Miniki-
ně mluvilo. Mívali jsme různě uzavřenou 
společnost. Takové akce jsme nyní už úpl-
ně zrušili, aby hosté neodcházeli naštvaní 

od zamčených dveří. Zavřeno pro veřejnost 
máme vlastně jen jednou v roce, a to když 
u nás Šimon Pánek ze společnosti Člověk 
v tísni zahajuje filmový festival Jeden svět. 
To je jediná výjimka. 

aby se o Minikině kavárně mluvilo, 
o to ale stojíte evidentně neustále. 
facebook kavárny s rubrikami typu 
teď u baru se těší značné popularitě.
První roky jsem Facebook Minikina kavár-
ny plnil jenom já, teď se dělíme s kolegou, 
produkčním kina Tomášem Zetkem. On má 
na starosti filmy, já ten zbytek. Obsah se 
snažíme dělat co možná nejzajímavější. 

VOLNý ČAS

Nedávno nám někdo takový psal do kavárny. 
Že se u nás na terase díky cigaretám seznámili 
a nyní už slaví druhé výročí svatby. Moc mne 

těší, že vše takto pěkně funguje.

Minikino kavárna © Martin Straka

Minikino kavárna © Martin Straka
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VOLNý ČAS

Hlášky do rubriky Teď na baru mi posílají 
také slečny servírky. Zrovna v těchto let-
ních dnech jsem v kavárně s něčím pomá-
hal a jeden pán tam říká kolegyni čepující 
pivo: „Slečno, já mám strašnou žízeň, a vy 
se s tím mazlíte jak s první láskou.“ Uznej-
te, že něco takového patří na Facebook do 
rubriky Teď u baru okamžitě.

patří zákaz kouření v Minikině ka-
várně také ke strategii úspěšného 
podniku?
Že je podnik nekuřácký, to jsem nevy-
myslel já. Byla to dokonce kvůli vedlejší-
mu kinu jedna z podmínek pronájmu. Už 
skončila undergroundová 90. léta, kdy člo-
věk v bývalém Minikině na Čs. Legií prošel 
šíleně zahulenou kavárnou, prokrájel se 

nikotinovou mlhou a došel až do sálu kina. 
Ovšem před šesti lety ještě v okolí nebyl 
snad jediný nekuřácký podnik. Ostatně, 
zákaz kouření byl dalším důvodem, proč 
Minikino kavárnu nikdo nechtěl provozo-
vat. Dneska už je okolo nekuřáckých pod-
niků spíše více než těch kuřáckých.

Doba se rychle posunuje…
Ano, stačilo pouhých šest let. Tehdy se kou-
řilo i v kavárně knihkupectví Academia. 
Nikdo si neuměl nekuřácký a k tomu pro-
sperující podnik představit. Už od začátku 
jsem nechtěl podnik, který by navštěvovaly 
jen maminky s dětmi na zákusek. Mělo jít 
o normální bar, normální hospůdku, kde je 
všechno běžné, jen kouřit se chodí ven. Na-
štěstí se to ukázalo jako dobrá volba.

nekouřit je zdravé…
A nejenom to. Když zakázali kouření 
v hospodách v Irsku, vznikl díky tomu 
nový způsob seznamování, a dokonce 
i nový sociologický termín. Lidé se se-
znamují při kouření před restauracemi. 
Kdyby mohli kouřit vevnitř, nemají důvod 
vstát od stolu. U nás na terase je to po-
dobné. Nedávno nám někdo takový psal 
do kavárny. Že se u nás na terase díky ci-
garetám seznámili a nyní už slaví druhé 
výročí svatby. Moc mne těší, že vše takto 
pěkně funguje.

Možná bys měl dostat nějaké oce-
nění za pokus o zvyšování prořídlé 
populace…
Ano, a k tomu třeba nějaký grant… no, 
když tak o tom přemýšlím, tak před těmi 
šesti lety by to možná prošlo…

Minikino kavárna, to je ovšem také 
několik druhů umění. Uvnitř se kona-
jí výstavy. Jsi tak nejen kavárníkem, 
ale také kurátorem. Jaká jsou pro 
vystavování v Minikině kavárně kri-
téria?
Kritériem určitě není věhlas autora. Dů-
ležité je, aby dílo do konceptu podniku 
zapadalo. Přicházejí mi různé nabídky na 
vystavování včetně úplných amatérských 
fotografů, kteří dali své dva platy dohro-
mady a podařilo se jim tak zarámovat své 
amatérské fotky. A vystavovat chtějí u nás 
už i velmi zavedená jména. Zájem je tako-
vý, že do příštího roku mám termíny na 
výstavy obsazeny.

takže zájem autorů vystavovat 
v centru rozhodně je?
Ano, to tedy je. A značný. Centrum je 
dobré.  

Minikino © Martin Straka

Minikino © Martin Straka
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Nepřehlédnutelný fotograf nepře-
hlédnutelných fotografií. Martin 
Straka fotí Colours of Ostrava se 
stejnou náruživostí jako své oblíbe-
né automobilové závody. Ty také 
komentuje v televizích či do am-
pliónů Masarykova okruhu v Brně. 
A vydává o nich knihy. Má počet-
nou škálu příznivců, kteří navště-
vují jeho besedy po celé republice. 
Na besedách hovoří, jak také jinak, 
o fotografii.

Martine, když vyrážíš fotit nový roč-
ník festivalu Colours of ostrava, mí-
váš vše pečlivě nastudováno? Myslím 
tím program, místa, ze kterých fotit 
a tak podobně…
Jedno z mých pravidel zní, že na nějaké přes-
né nastudovávání kašlu. Samozřejmě se tě-
ším na interprety, které znám. Ale program? 
Ten nestuduji vůbec. Mám rád překvapení 
přímo na místě, to mě na Barvách baví od-
jakživa. V posledních letech fotím festival 
pro týdeník Reflex a vždy se před začátkem 
festivalu z autorské slušnosti předem ptám, 
jaké fotky konkrétně chtějí. A miluji jejich 
odpovědi typu: „Martine, hraj si.“ Samozřej-
mostí je mít hlavní hvězdy, o tom není třeba 
diskutovat. Ale zbytek je na mně. To mám na 
fotografii nejradši – tvůrčí svobodu.

objevil jsi nějaký návod na překva-
pení během festivalu?
Čtyři dny chodím po areálu s plným vyba-
vením. Železem a sklem, jak mu říkám. Sám 
si vybírám a přitom potkávám známé. Posí-

lají mne na místa, kde prý to bude zrovna 
dobrý. Jejich doporučeními se také volným 
krokem řídím. Zatím to výborně klape.

kolik toho vlastně během Colours 
nafotíš?
Nevím, protože to nepotřebuju vědět. Stále 
ctím fotografii tak, jako bych fotil na film. 

Martin Straka
Návod, jak vyfotit Colours

FOTOGRAFIe

© Jan Smekal

Colours of Ostrava – Annie Clark alias St. Vincent © Martin Straka
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Nekropím. Nemačkám motor, protože jde 
zrovna kolem krásná dívka nebo nastupuje 
Robert Plant. Chodím, koukám a mačkám 
spoušť jednotlivě. A to ze dvou důvodů. 
Myslím si, že když člověk spoléhá jenom na 
techniku, tak degeneruje a otupuje. A dru-
hou věcí je – co pak chceš se všemi těmi 
fotkami dělat?

přemýšlel jsi někdy o tom, do jaké 
míry si vlastně Colours hudebně uží-
váš? znám to z vlastní zkušenosti. 

Člověk se na focení soustředí nato-
lik, že věci kolem jakoby přestávají 
existovat.
Možná je to úchylka, možná jsem polovič-
ní ženou v tom smyslu řešit více věcí na-
jednou. Při focení vnímám všechno okolo 
včetně hudby na plné pecky. Vlním se, 
zpívám si. Říkám tomu, že mám radary 
otevřené naplno a snad právě tato věc mé 
fotky nakonec hodně ovlivňuje. Nevím. Ale 
mám to takhle odjakživa, ať fotím cokoli. 
A je to stále silnější.

Měl jsi na Colours letos někoho, koho 
sis rozhodně nechtěl nechat ujít?
Moc jsem se těšil na Annie Clark alias 
St. Vincent, kterou miluji už od spolupráce 
z Davidem Byrnem. Byla jednoznačně mojí 
favoritkou. Ovšem na hlavní stage vystou-
pila také kapela, kterou jsem do té doby 
vůbec neznal – Other Lives. Rosťa Petřík 
ji uvedl a já začal najednou být úplně uhra-
nutý. Jak jsem půl roku před Colours po-
slouchal Annie Clark a St. Vincent, tak po 
Colours už řadu měsíců poslouchám Other 
Lives. Mají na You Tube několik výborných 
věcí. Večer, jak si tak popíjím víno, si hud-
bu pustím a jsem z Other Lives vyřízený. 
Mám ve všem rád přirozenost a také nalé-
havost. Když je vycítím i z jiné strany, tak 
mne to uvaří. A to jsou třeba Other Lives. 
Hrají jakoby nic, ale pro mne je to to nej-
větší peklo v pekle v tom nejlepším smyslu 
slova. A dalším živým objevem byla Mu-
cha. S tou si taky hraju od Barev pořád.

FOTOGRAFIe

Martin straka
fotograf a TV komentátor •	
automobilových závodů
loni vydal knihu Když •	
fotoreportér musí
letos vydal knihu Mezi •	
oceány o Rally Dakar
žije ve Vratimově u Ostravy•	
jeho fotografie jsou použity •	
i v této ročence
získal různá fotografická •	
ocenění
facebook.com/opereny•	

Colours of Ostrava – Rudimental © Martin Straka

Colours of Ostrava – Tony Graves © Martin Straka
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Během festivalu nefotíš jen samotné 
umělce ale také „běžné obyvatel-
stvo“. Už se ti alespoň jednou po-
dařilo zažít nějaký konflikt? Že by ti 
někdo řekl, ať si s tím foťákem popo-
jdeš někam dál?
Za celé ty roky ne. A to vždycky říkám 
lidem, kteří na Colours nebyli – i vy, co 
nemáte rádi davy, Colours jsou jiné než 
ostatní festivaly. Vládne pohoda, která 
pro mne platí pořád. Letos bylo vtipné, 
když se se mnou dala do hovoru jedna 
slečna u koridoru pro fotografy. Ptala se, 
jak to mám, a užasla: „Ty jsi tu zadarmo 
a ještě tě za to platí?“

Co jsi jí odpověděl?
Řekl jsem jí: „No, tak to už jakoprostěz-
krátka je…“ 

Můžeš prozradit, jak je to během fes-
tivalu s pokyny pro fotografy? Jak 
víš, koho můžeš jít fotit, jak dlouho, 
a koho vůbec? 
Už během akreditace dostáváme papí-
ry s pokyny. Vše se ještě během festivalu 
upřesňuje formou SMS. 

Co je v pokynech přesně uvedeno? 
Jedna písnička? Dvě?
Nejzákladnějším pravidlem je focení prv-
ních třech písniček. Stane se také, že je po-
volena jenom jedna. To se stává výjimečně. 
Například když hrál v Ostravě Nick Cave 
a stejné to bylo při jeho vystoupení v Berlí-
ně, kde jsem jej fotil pro Rock&Pop.

Jsou ovšem tací, kteří nepovolí nic. 
Jako letos Björk. fotil jsi ji alespoň 
zdálky?
Ne. Björk jsem miloval, zvláště v jejích 
začátcích s krásně bláznivou kapelou Su-
garcubes. Ctím ji jako výraznou umělkyni 
mnoha směrů. Takže v situaci, kdy Björk 
řekne Strakovi, že ne, tak jsem si řekl: tak 
já taky ne. Šel jsem během jejího koncertu 

okolo, pil jsem kávu, poslechl jsem si pro-
dukci a odkráčel fotit jinam.

proč to podle tebe interpreti vůbec 
dělají? takové přesné počty doby 
focení. Je v tom přísné dbání o ima-
ge, nebo jen nějaká manýra?
Půjde o kombinaci všeho. Manýra se sa-
mozřejmě nabízí, to z jedné strany, ale 
z té druhé si zase dovedu u určitých druhů 
umělců představit, že jim focení fakt vadí. 
V těchto kruzích se hodně pohybuji, znám 
spoustu lidí osobně. Vysvětlují mi, jak je 
fotografování ruší. Takže může jít o vcel-
ku oprávněný argument. Chtějí se během 
koncertu urvat, nekontrolovat se, nestojí 
v tu chvíli o fotografy.

Jak rychle fotky z Colours dostá-
váš ven? předpokládám, že redak-
ce chce fotky tak do pěti minut od 
pořízení…
Tak zlé to naštěstí není. Každý den ovšem 
posílám do Prahy zhruba 40 fotek na 
www.reflex.cz. Během Colours se moc 
nespí. A když festival skončí, udělám zá-
věrečný výběr, který v pondělí dopoledne 
pošlu do redakce. Kolegové z něj vyberou 
obrázky do časopisu a je po všem.

takže, jestli dobře počítám, nespíš 
nejméně pět dní a čtyři noci…
Jak komentování, tak fotografování mi-
luju. To není práce, jsou to radosti. Proto 
únava jaksi nepřichází. Ale potom, když 
skončí Colours nebo třeba komentování 
24h Le Mans, samozřejmě padneš. Sek-
neš sebou, dáš si jeden den oraz, jdeš si 
třeba zaplavat a jdeš dál.

o focení na Colours vyprávíš i na 
svých besedách. Je festival pro tvé 
publikum velkým tématem?
Záleží, jací lidé na besedu přijdou. Větši-
nou se baví. Mám rád ve fotce vtip, často 
se dostávám do zázemí i těch největších 
hvězd. Tam vznikají zase jiné fotky. Tak-
to vznikla například fotka slečny, vyloso-
vané během nějaké soutěže. Vítězové se 
mohli setkat s Jamie Cullumem. Všich-
ni chtěli podpisy, ta jediná dívka řek-
la: „Hele Jamie, mám možná speciální 
otázku, ale mohl bys mi vlézt na záda?“ 
„Whay not?“ Zareagoval Jamie a skočil 
krásce na hřbet. Já nemeškal, situaci za-
znamenal a vznikla fotka, která okořeni-
la onu čtyřdenní kolekci.  

Čtyři dny chodím po areálu s plným vybavením. 
Železem a sklem, jak mu říkám.

FOTOGRAFIe

Colours of Ostrava – Other Lives © Martin Straka

Colours of Ostrava © Martin Straka
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DIVADLO

Inscenace hry Slyšení domácího 
dramaturga Komorní scény Aréna 
Tomáše Vůjtka se stala výkladní 
skříní této ostravské scény. Hlav-
ní roli – esesáka Adolfa eichman-
na odpovědného za smrt milionů 
Židů, ztvárňuje herec Marek Cisov-
ský. Komorní scéna Aréna se Sly-
šením, které mělo premiéru v úno-
ru 2015, navštívila řadu divadelních 
přehlídek, pozvání přišlo i z pres-
tižní scény berlínského nezávislého 
divadla Theater unterm Dach.

asi není úplně jednoduché dozvě-
dět se, že budete hrát roli muže, 
zodpovědného za nepředstavitelná 
zvěrstva – válečného zločince adol-
fa eichmanna. Jak jste se zprávu do-
věděl?
Autor hry, dramaturg Tomáš Vůjtek, mi 
volal ještě předtím, než jsme vůbec začali 
zkoušet. Řekl mi, že roli Eichmanna napsal 
v podstatě pro mne. Překvapující ten tele-
fonát tedy byl. Vždyť jde o poměrně velkou 

věc. Eichmann je přece jenom historickou 
postavou, vůbec jsem zprvu netušil, jak 
chystané představení může vypadat.

šel jste proto dál do historie? začal 
jste se zajímat o eichmanna a vše, co 
je s ním spojeno, intenzivněji?
Tomáš Vůjtek nám o všech okolnostech 
holocaustu hodně vyprávěl. Je to skvělý 
historik. Našel jsem si na internetu doku-
menty, které byly o Eichmannovi natoče-
ny, něco jsem si přečetl. Ale tím, jak a co 
Tomáš Vůjtek napsal, řekl vše podstatné.

zkoušel jste adolfa eichmanna sle-
dovat? Hledat na něm něco charak-
teristického? 
Díval jsem se na záznamy dostupné z pro-
cesu s Eichmannem. „Ukradl“ jsem něko-
lik detailů – jeho držení hlavy, povýšený 
výraz…

slyšení se během posledních měsíců 
stalo výkladní skříní komorní scé-
ny aréna. Čekal jste, že uvedení hry 

vzbudí u divadelní obce tak velký 
zájem?
Trochu jsem v to spíš doufal, než to če-
kal. Zvlášť po úspěchu předchozí Tomá-
šovy hry S nadějí, i bez ní (pojednávající 
o osudech Josefy Slánské, pozn. red.). 
Tvůrčí dvojice režisér Ivan Krejčí a dra-
maturg Tomáš Vůjtek je pro mne zárukou 
kvality.

Máte s rolí eichmanna nějaké osobní 
příhody?
Pár přátel už mi řeklo, že dokážu být pěkná 
svině. Naštěstí tedy jenom na jevišti…

v sezóně 2014/2015 vás těch hlav-
ních rolí „postihlo“ trochu víc. kro-
mě eichmanna ve slyšení to byl 
i Weisman ve hře George taboriho 
Bílý muž a rudá tvář. lze tedy z va-
šeho hlediska mluvit o mimořádných 
časech?
Ano, bylo to všechno poněkud náročnější. 
Ale u obou titulů jsem se těšil na zkoušky, 
šlo o nesmírně příjemnou práci. Vždy po 

Marek Cisovský
Jak se stát Adolfem Eichmannem

© Martin Straka
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premiéře, když už se představení běžně 
hraje, se ptám, kdy jsme to vlastně zkou-
šeli? Ani si na zkoušky nevzpomínán. To je 
vždycky dobré.

zahrát adolfa eichmanna znamená 
také zvládnout úctyhodné množství 
textu. v tom máte můj obdiv. pou-
žíváte na zapamatování všech těch 
dlouhých promluv nějakou speciální 
metodu?
Žádnou metodu nemám. Prostě si roli před 
představením opakuji pořád a pořád do-
kola. Ale texty Tomáše Vůjtka se pamatují 
velmi dobře. Nevím, jak je píše, ale je to 
tak. Až tedy na všechny ty letopočty a další 
data. V těchto případech musím opravdu 
někdy improvizovat. To přiznávám.

váš otec, herec a režisér pavel Cisov-
ský v 90. letech komorní scénu aré-
na zakládal. tehdy se ještě hrávalo 
v Divadle hudby. Dnes má jeho syn 
hlavní roli v tak zásadní inscenaci di-
vadla. předpokládám, že vás to těší.
Mne hlavně těší, že táta pořád hraje a že je 
stále součástí divadla.

pochválil vás alespoň za eichmanna? 
My se zase tak nechválíme. I když… jednou 

mi možná řekl, že to hraju hezky. To je tak 
ta největší pochvala.

váš životní příběh není možná až tak 
typický. vyučil jste se valcířem, pak 
se dal na herectví. po českých jeviš-
tích, typuji, asi moc vyučených valcí-
řů neběhá.
Obor valcíř jsem akorát vystudoval, ni-
kdy jsem se ale jako valcíř neživil. Na 
vítkovickém učilišti, kde jsem se stával 
valcířem, se věnovali kultuře ve velkém, 
což bylo výborné. Od 3. ročníku jsem už 
ani moc nechodil do školy. Pořád jsme 

jezdili po nějakých recitačních soutěžích, 
divadelních a hudebních přehlídkách. 
Měl jsem štěstí, že jsem maturoval v roce 
1990, těsně po revoluci. Stužkovací ve-
čírek jsme dokonce měli 17. listopadu 
1989. Pro mne je veliké štěstí, že převrat 
přišel. Nevím, jestli bych se jinak dostal 
k divadlu.

to by z vás byl teprve valcíř…
Asi jo. Možná bych už dnes byl mistrem 
na válcovně. Kdo ví? Hned po škole jsem 
šel pracovat do Kovošrotu. To je celkem 
paradox. Učil jsem se vyrábět ocel a pak 
jsem pracoval na místě, kde se vlastně vše 
likvidovalo. Později jsem začal studovat 
obor loutky na konzervatoři, hostoval jsem 
v Divadle loutek a také v tehdejším Stát-
ním divadle Ostrava. Zároveň jsem začal 
hrát v tehdy vznikající Aréně. Do toho se 
oženil, měl dítě, bylo to hektické.

nyní mnozí obdivovatelé divadla po-
važují komorní scénu aréna, pokud 
jde samozřejmě o činohru, za nejlep-
ší ve městě. souhlasíte?
To je těžká otázka. Co to znamená nejlep-
ší? Myslím si, že všechna ostravská diva-
dla jsou kvalitní, v každém se dělá jiné 
divadlo, každé má jinou poetiku. Nedá se 
srovnávat, co je nejlepší. Každý má rád 
něco jiného. Myslím, že takové věci se 
nedají měřit, záleží, komu co sedí. V Os-
travě jsou dobří herci, dělají se pěkné in-
scenace. 

nevěnujete se jenom divadlu. Hraje-
te také v kapele s názvem Mamalör 

DIVADLO

Marek Cisovský
představitel Adolfa •	
eichmanna v inscenaci 
Slyšení
od roku 1993 členem •	
souboru KS Aréna
zpívá a hraje na kytaru ve •	
skupině Malamör
s rodinou žije v centru •	
Ostravy

Díval jsem se na záznamy dostupné z procesu 
s Eichmannem. „Ukradl“ jsem několik detailů – 

jeho držení hlavy, povýšený výraz…

Slyšení © Roman Polášek

Slyšení © Roman Polášek
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DIVADLO

s jednoznačným repertoárem – ži-
dovskou hudbou klezmer. kam až sa-
hají vaše hudební ambice?
Vždycky říkám, že si hraji na to, že umím 
hrát. Nejsem muzikant, neumím ani zpí-
vat a se sluchem je to také na pováženou. 
Měl jsem to štěstí, že mě kdysi dávno táta 
seznámil s Pavlem Helebrandem, který 
tehdy ještě studoval na konzervatoři a při-
vydělával si učením. Učitel to byl úžasný. 
Naučil mne spoustu věcí, především doce-
la solidně hrát na kytaru. Pár věcí prostě 
zahrát umím. Ale vždycky těm, co umě-
jí zpívat a improvizovat, hodně závidím. 
Faktem ovšem je, že hraní v kapele mne 
baví hodně.

Malamör je typicky ostravský pro-
jekt, nemýlím-li se…
Malamör vznikli ve Vítkovicích, založil je 
Jirka Macháček, šéfredaktor literární re-
vue Protimluv. Hrajeme výhradně klezmer, 
zvláštností je, že používáme české texty, 
které ovšem nejsou původními překlady 
jidiš písní. Jde o autorské věci většinou 
Jirky Macháčka. Často hrajeme melodie, 
které žádný text nemají. Takové melodie se 
hrávaly na svatbách. V Ostravě vystupuje-
me občas v Parníku, nejčastěji však v Hu-
debním bazaru.

Máte i nějaké neumělecké aktivity? 
něco, co s uměním vůbec nesouvisí?
S manželkou máme dvě malé děti. Snažím 
se trávit co nejvíce času s rodinou. Více už 
nestihnu.

viděly vás už děti v práci?
Viděly Vánoční hru, starší Máša dokonce 
viděla Gogolovy Hráče. Menší Nina, ta za-
tím jen tu Vánoční hru. A samozřejmě cho-
díme do Divadla loutek. Tam už jsme viděli 
všechno. 

komorní scéna aréna uvádí:
Tomáš Vůjtek: Slyšení
Režie: Ivan Krejčí
Kostýmy: Marta Roszkopfová
Hudba: Nikos Engonidis
Dramaturgie: Tomáš Vůjtek

akce nisko
Adolf Hitler schválil 21. září 1939 plán na vysídlení Židů z území Německé říše. 
Jako první byli vybráni Židé z Moravské Ostravy, Katovic a Vídně. Veřejnosti 
byla celá akce předkládána jako dobrovolná iniciativa židovské obce, které 
bylo velkoryse poskytnuto území v Polsku pro „přeškolení“. Vybraní muži 
z Ostravy a Frýdku se měli 17. října dostavit do ostravské Jízdárny, odkud 
byli odvezeni na nádraží Ostrava-Přívoz. 18. října vyjel z Ostravy první vlak 
s necelou tisícovkou mužů ve věku od 17 do 55 let. Cílovou stanicí bylo Nisko 
nad Sanem, kde cestující přivítal autor plánu „Akce Nisko“ Adolf Eichmann.
www.divadloarena.cz

Slyšení © Roman Polášek

Slyšení © Roman Polášek
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Provozovatelé turistických atrakcí a uby-
tovacích zařízení v Moravskoslezském kra-
ji mluví jasně. Rok 2015 byl, co se počtu 
turistů týče, velmi úspěšný. Stoupajícího 
zájmu o Ostravu si všimli také průvodci 
Ostravského informačního servisu a přišli 
s nabídkou pravidelných sobotních pro-
cházek centrem města. Desítky místních 
i mimoostravských návštěvníků se při nich 
blíže seznámily s historií a současnos-
tí Moravské Ostravy. Tradiční tematické 
prohlídky pak během roku přilákaly další 
stovky zájemců. Velmi úspěšnou akcí byl 
například jarní výšlap na haldu Emu oko-
řeněný exkurzí do výjimečně zachovalých 
interiérů Liskovy vily. Velkou odezvu měla 
ale také další novinka roku 2015 – podzim-
ní vycházka věnovaná zajímavým sochám 
a reliéfům spojená s návštěvou Domu umě-
ní. Krásnou tečkou za vydařenou sezonou 
pak byla komentovaná prohlídka Poruby. 
Monumentální architekturu počátku 50. 
let i díky příznivému počasí obdivovalo 
přes sto návštěvníků. Také na rok 2016 
chystá Ostravský informační servis hned 
několik novinek. S našimi průvodci se tak 
například přenesete do období středověku 

nebo poodhalíte po čertech zajímavou mi-
nulost Mariánských Hor. A protože si uvě-
domujeme, jak je důležité pomáhat, nesmí 
chybět ani charitativní vycházka Pustkov-
cem, jejíž výtěžek bude věnován sdružení 
Neposedné tlapky. 
Kompletní seznam akcí na rok 2016 najdete 
na zadní straně této ročenky. Tuto nabídku 
ještě doplní mimořádné prohlídky, o kte-
rých Vás budeme vždy včas informovat 
ať už na našich internetových stránkách 
www.ostravainfo.cz nebo prostřednic-
tvím Facebooku a médií.

ANKETA
1. Kam rádi v Ostravě chodíte?
2. Jaký je Váš letošní největší 

kulturní zážitek?

petr Hemerle, ředitel zUš vratimov
1. Na Slezskoost-
ravský hrad – Let-
ní Shakespearovské 
slavnosti.
2. Koncert skupiny 
Kryštof v Ostrava 
Aréně.

nela ličková, asistentka
1. V Ostravě chodím 
ráda do ZOO a do Běl-
ského lesa. Mám ráda 
také Komenského sady 
a centrum města. Líbí 
se mi také okolí řeky 
Odry, kde s oblibou 
jezdím na kole.
2. Největší kulturní 

zážitek mi letos poskytnul hudební fes-
tival Colours of Ostrava. Byl to můj dru-
hý ročník a nemohu mu nic vytknout.

iva Gelnarová, lékárnice
1. Na skoro každý 
film do Minikina.
2. Kniha Jana Hníz-
dila: „Zaříkávač ne-
moci“, je to zajímavý 
a přínosný pohled na 
péči o sebe sama.

radovan šťastný, fotograf
1. Mým oblíbeným 
místem v Ostravě je 
Slezskoostravská ga-
lerie, další místo je 
nedaleko. Vyhlídka na 
Ostravu na pěší lávce 
nad stadionem Bazaly.
2. Představení Ko-
morní scény Aréna 

Slyšení. Je to fenomenální věc. Výbor-
né výkony podává představitel Adolfa 
Eichmanna Marek Cisovský. Skvělí jsou 
i dramaturg Tomáš Vůjtek a režisér Ivan 
Krejčí. Jde o až tarantinovský zážitek, 
jenže na divadle.

lucie Mičková, marketing a pr
1. Ráda chodím na 
opery do Národního 
divadla a na cokoli 
pro dospělé do Diva-
dla loutek.
2. Koncert Dana Bárty 
s filharmonií v Gongu 
a celé Colours of Os-
trava.

Ostravou s průvodci
O NáS

Masarykovo náměstí © Jiří Kudělka

Poruba © Jiří Birke Světlonoš © Jiří Kudělka
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Primátor města Ostravy Tomáš 
Macura se rád prochází městem, 
běhá v Komenského sadech nebo 
jezdí na kole. Přitom pozoruje pro-
měny, kterými Ostrava prochází. 
Tomáš Macura chodí do divadel, 
v autě poslouchá muzikály. Těší 
se, až jeden z nejslavnějších, Jesus 
Christ Superstar, zazní v roce 2016 
také z pódia Národního divadla 
moravskoslezského.

pane primátore, tématem letošní ro-
čenky jsou oblíbená místa ostrava-
nů. ti vykupují vstupenky nejen na 
muzikálová představení, navštěvují 
podniky typu Minikino kavárna, baví 
se na festivalu Colours of ostrava. 
Máte ve městě nějaké své hodně ob-
líbené místo?
Těch míst je řada. Těžko budu nějaké jmeno-
vat, abych neublížil ostatním. Velice rád cho-
dím pěšky, s radostí a překvapením sleduji, 

kolik vzniká nových zajímavých zákoutí i no-
vých klubů. Zmínil jste Minikino kavárnu. 
To je určitě zajímavé místo. Vedle něj bych 
musel vyjmenovat všechny klasické institu-
ce – divadelní a hudební scény. Vybrat mezi 
nimi favorita je obtížné. Navíc místa rád stří-
dám, každé má svoji atmosféru.

Jsou tedy nějaká místa, kam zvete 
významné návštěvy? sprinter Usain 
Bolt se mohl letos díky vám podívat 
na ostravu i z radniční věže.
To ano, panu Boltovi jsme ukázali Ostravu 
z výšky, ale toto místo není nejobvyklejší. 
Návštěvy, pokud je alespoň trochu času, 
provázím nejmalebnějšími místy města, 
ke kterým podle mne patří břehy řeky Os-
travice. Osobně mám velmi rád vrchol hal-
dy Emy. Kousek od haldy bydlím. Zvu na ni 
své osobní přátele.

Břehy ostravice se letos po dokon-
čení staveb promenád a cyklostezek 

velmi zalidnily. sám jste sledoval na 
konci měsíce června rozmarné osla-
vy ostravice, kdy se podél řeky bavi-
ly tisíce nadšených návštěvníků. 
Řeka Ostravice bohužel město v minulos-
ti spíše rozdělovala, než spojovala. Vzpo-
meňte na známé rčení Ostravica – granica. 
Jsem rád, že se tato věc mění. Mám vel-
kou inspiraci v jiných městech. Nakonec 
i v Praze vltavská náplavka žije prakticky 
celoročně a v jiných evropských městech 
je život u řek možná ještě zřetelnější. Jsem 
rád, že město před několika lety proces re-
vitalizace řeky zahájilo. Trávím u ní spous-
tu času. Do Komenského sadů chodím 
běhat, procházet se se psem, projíždím je 
na kole. Věřím, že i nedávné otevření lodě-
nice a v ní připravované programy dokáží 
tuto část města oživit.
Rozmarné oslavy Ostravice jsou přesně 
typem akce, které jsou opravdu fajn, vzni-
kají zezdola a zájem lidí o ně je mimořádný. 
Na oslavy přijeli lidé z celé Ostravy, sám 

Primátor Ostravy 
Tomáš Macura
Oblíbení Jesus Christ Superstar i Ema 

ROZHOVOR

© Martin Straka
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jsem s nimi mluvil. Myslím, že o tom, kde 
je v Ostravě centrum, není pochyb – jde 
o historické centrum, okolí řeky. Jsem rád, 
že se přidávají i akce typu Sousedská slav-
nost, projekt Malá Kodaň a další.

když už jste mluvil o kole, jaký jste 
cyklista? kolem ostravice už se dá 
velmi pohodlně jezdit, což ti sportov-
ně založenější ve městě velmi vítají.
Jezdím na kole poměrně hodně, jsem rád, že 
trasa vede z Ostravy až do Beskyd a upřím-
ně řečeno, někdy mi už na té cyklostezce za-
číná být těsno a dávám přednost silnici. Na 
cyklostezce podél řeky jezdí celé rodiny, to 
je naprosto skvělé. Když do Ostravy přijíž-
dějí kolegové z jiných měst, je cyklostezka 
jednou z věcí, kterou nám závidí.

ať nemluvíme pořád jen o jediné řece 
ostravici, stavbaři se už pustili také 
do výstavby stezky kolem odry.
A už v příštím roce 2016 se má vše pro-
pojit. Páteřní cyklotrasy ve městě budou 
fungovat. Přiznávám, že mne velmi pře-
kvapila společná cyklojízda s městským 
cyklokoordinátorem Martinem Krejčím. 
Zjistil jsem, že po cyklotrasách se dá projet 
městem i takovými místy, kudy by mne to 
dříve vůbec nenapadlo.

v divadlech navštěvujete i náročněj-
ší kusy, včetně prokofjevovy opery 
ohnivý anděl. zatímco ostravská 
opera dostala mnohá ocenění v roce 
2014, letos zase sklízel Ceny thálie 
soubor opereta/muzikál. sledujete, 
jaké má ostravské divadlo zvuk?
Úspěchy divadel, a vlastně celé ostravské 
kultury, mne velmi těší. Už jenom pod-
zimní divadelní festival Ostrava v Praze. 
Jsem rád, že nad přehlídkou ostravských 
divadel v hlavním městě převzala záštitu 
moje pražská kolegyně Adriana Krnáčová. 
A vůbec jsem ji k tomu nemusel přemlou-
vat. Všechna ostravská divadla mají vý-
bornou kvalitu, výborné výsledky… Možná 
je to i tím, že dříve kultura nebyla v tom-
to městě na piedestalu, který by vedoucí 
struktury podporovaly. Když chtěl někdo 
vyniknout, musel přijít s něčím mimořád-
ným, s obrovským nasazením…
Z herců i dalších kulturních činovníků je 
opravdu cítit radost. Pokládám za vynikající, 
že kulturní instituce dokáží v Ostravě velmi 
dobře spolupracovat. Nepanuje v nich řevni-
vost. Vidíme to na přípravě projektu Shake-
speare Ostrava 2016. Zapojují se vlastně 
všechny významné kulturní instituce, aniž 
by se mezi sebou nějak hádaly, která ukous-
ne největší část koláče. Takový přístup v ji-
ných městech zas až tak obvyklý není.

shakespeare ostrava 2016 – zkuste 
prosím tento projekt představit.
Projekt považuji za skvělý nápad. V roce 
2016 uplyne od smrti Williama Shake-
speara 400 let. Shakespeare sice žádnou 
přímou vazbu na naše město neměl, ale 

je tak výraznou osobností, že jeho připo-
menutí bude stát za to. Jsem opět rád, že 
nápad přišel z kulturních kruhů, přišli 
s ním za mnou ředitel Národního divadla 
moravskoslezského Jiří Nekvasil a ředitel 
Cooltouru Andrej Harmečko. Projekt má 
spojit všechny významné kulturní insti-
tuce v Ostravě a dílo Shakespeara připo-
mínat. Město tyto plány podpoří. Chceme 
vypsat i granty pro menší kulturní insti-
tuce, zájmová sdružení, do projektu by se 
mohly zařadit i školy, které také mohou 
secvičovat Shakespearovy hry. Jde o to za-
pojit co nejvíce aktivit zezdola.

když jsme u plánů na rok 2016, zá-
sadní událostí na kulturní scéně se 
jistě stane uvedení muzikálu Jesus 
Christ superstar, který už nyní chystá 
soubor opereta/muzikál nDM. před-
pokládám, že se přijdete podívat.
To nepochybně. Jesus Christ Superstar je 
přesně tím typem muzikálu, který mám 
ve své hudební knihovně v autě a který po-
slouchám na cestách. Stejně tak muzikál 
poslouchám, když chodím běhat. Takže se 
na jeho uvedení těším.

v rozhovoru o kulturní scéně ostravy 
nelze v žádném případě opomenout 
festival Colours of ostrava, na který 
každým rokem přichází více lidí. Jak 
moc výraznou vizitkou je Colours 
pro toto město?
Nechci být nespravedlivý vůči jiným kul-
turním událostem ve městě, ale je fakt, že 
Colours z hlediska mediální známosti je 

dnes na naprosté špici. Mám k festivalu 
osobní vztah. Moje manželka se zapojova-
la do procesu přípravy, a to již mnoho let 
předtím, než jsem se ocitl na radnici. Tak-
že znám pozadí festivalu, vím, kolik je za 
ním práce. Navíc kamkoli přijedu, lidé se 
mne na Colours ptají a mají touhu přijet. 
Pozoruji, že ti, kteří přijedou jednou, tře-
ba i náhodně nebo na nějaké pozvání, pak 
druhý rok přijíždějí už automaticky i třeba 
s celou rodinou nebo partou přátel. Zájem 
o festival tak roste geometrickou řadou. 
Letos jsem Colours využil k tomu, že jsem 
do Ostravy pozval kolegy z velkých statu-
tárních měst. Myslím, že jinak by byl cel-
kem problém sezvat je v jednom termínu, 
ale díky Colours byl problém odstraněn. 
Přijelo i několik ministrů, řada primátorů, 
jejich doprovod, mnozí byli v Ostravě po-
prvé v životě. A když jsem je pak na festi-
valu potkával kolem druhé hodiny ranní, 
tak vypadali velmi spokojeně a napevno ří-
kali, že příští rok přijedou určitě znovu.

ing. tomáš Macura, MBa
primátorem města Ostravy •	
od 6. listopadu 2014
žije ve Slezské Ostravě •	
u haldy ema
městem chodí pěšky, běhá, •	
jezdí na kole
těší se na uvedení muzikálu •	
Jesus Christ Superstar

To ano, panu Boltovi jsme ukázali Ostravu 
z výšky, ale toto místo není nejobvyklejší. 

ROZHOVOR

S Usainem Boltem na věži Nové radnice © Jan Král
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Chybí vám něco na ostravské kul-
turní scéně? existují projekty, které 
byste rád podpořil?
Základní kulturní infrastruktura je v Os-
travě hotová a poměrně bohatá. Těžko bych 
vypichoval něco, co v Ostravě z kulturního 
života chybí. Pokud jde o další podporu, 
osobně vidím dvě takové věci – rád bych, 
aby se pro kulturní účely využily některé 
opuštěné objekty, kterých je v Ostravě po-
řád dost. Mám například na mysli městská 
jatka. Viděl jsem v zahraničí, jak na podob-

ných místech vznikají galerie nebo muzea. 
Takové záměry bych rád podpořil svým 
osobním vkladem. 
A druhá věc – to jsou akce na podporu 
občanské sounáležitosti ve veřejném pro-
storu. Bylo úžasné, jaký úspěch měl letos 
Festival v ulicích, který se vrátil do centra 
města, lidé byli nadšení. Stejně tak zmi-
ňované Rozmarné slavnosti Ostravice, 
Sousedské slavnosti a další. Samozřejmě, 
podobné akce se nemusejí odehrávat jen 
v centru města. 

Myslíte si, že podobných aktivit bude 
přibývat?
Město je pro lidi a je důležité, abychom 
občanskou aktivitu a sounáležitost podpo-
rovali. Proto letos město významně pod-
poří také Vánoční trhy v centru města, aby 
jejich úroveň stoupla. V minulých letech 
nebyla situace úplně ideální. Samozřejmě, 
že se nemůžeme srovnávat s Vídní nebo 
Krakovem, ale věřím, že finanční injekce 
atmosféře trhů hodně pomůže.

když vidíte zájem, který kulturní dění 
v ostravě provází, asi si musíte říct, 
že to s městem není až tak špatné, jak 
se někdy uvádí a že realita je snad na-
konec mnohem lepší než obraz.
Jednoznačně, platí to o celém městě. 
Ohledně Ostravy stále přetrvávají jistá 
mediální klišé, která jsou mnohdy mož-
ná účelově živena. To je mimochodem 
také jeden z našich úkolů – měnit image 
Ostravy. Ale realita je skutečně výrazně 
lepší. A to také díky mnoha neziskovým 
organizacím, srdcařům, kteří ve městě 
žijí a nezištně jej oživují. Dnes jsem sho-
dou okolností šel do práce pěšky z domu, 
kolem Ostravice. Míjel jsem výbornou 
malou knihovničku na nábřeží, prochá-
zel prostorem pod Mostem Pionýrů, kte-
rý byl donedávna velmi nevábný. Dnes je 
tam díky Fiducii a sdružení Za krásnou 
Ostravu výstava věnovaná historii Nové 
radnice. A co je úžasné, vydržela tam už 
několik měsíců a není zničená. Nikdo 
nemá to srdce výstavu posprejovat nebo ji 
jinak znehodnotit. 

ROZHOVOR

Znáte Ostravu? Poznáte místa, ko-
lem kterých denně chodíte? Ke 
každému obrázku přiřaďte název 
objektu, jehož je obrázek součástí. 
Nápovědu najdete na 48 stránkách 
této ročenky.

Soutěž znáte Ostravu? 

Odpovědi zašlete na e-mailovou adresu 
soutez@ostravainfo.cz a do předmětu 
napište Ročenka 2015. Losování ze správ-
ných odpovědí proběhne 28. 2. 2016. De-
set výherců bude zveřejněno na stránkách 
www.ostravainfo.cz a na našem faceboo-
ku. Vyhrát můžete jednu z deseti atraktivních 
cen. Ceny věnovala kancelář primátora.

Zasláním e-mailu dává účastník v souladu se zá-
konem č. 101 /2000 Sb. v platném znění, správci 
údajů tj. společnosti Ostravský informační servis, 
s. r. o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Jureč-
kova 1935/12, PSČ 702 00, IČ 26879280, souhlas 
se zpracováním svých osobních údajů uvedených 
na formuláři za účelem účasti v soutěži, předání 
ceny v soutěži a uveřejnění jména v případě výhry. 
Doba udělení souhlasu je omezena dobou trvání 
soutěže a zveřejnění jejich výsledků.

A B

C D

© Martin Straka
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Martin Jemelka je historikem a pu-
blicistou, který vešel ve známost 
zejména svými knihami o ostrav-
ských dělnických koloniích. Jeho 
specialitou jsou sociální dějiny 
19. a 20. století. A jako takový 
specialista byl vyzván, aby si po 
letech přečetl Slezské písně Pet-
ra Bezruče a také řekl, co si o nich 
a jejich době myslí. Výsledkem 
byla přednáška v Galerii města 
Ostravy Plato. Konala se v měsíci 
únoru jako součást výstavy věno-
vané Slezským písním a nazvané 
bezručovsky: Kdo na moje místo.

proč si právě vás ředitel Galerie pla-
to Marek pokorný vybral, abyste po 
letech opět objevil, jestli se to dá 
takto říci, slezské písně?
V souvislosti s připravovanou výstavou 
Kdo na moje místo mne Marek Pokorný 
a Dita Eibenová oslovili někdy v listopa-
du 2014. Výstavu inspirovanou Petrem 
Bezručem chtěli doprovodit cyklem před-
nášek těch, kteří by byli schopni něco 
k Bezručovi a jeho době sdělit. A já se 
dobou, ve které Slezské písně vznikaly, 
dlouhodobě zabývám.  Tak jsem opět vzal 
do ruky Slezské písně, které jsem naposle-
dy četl… no nechce se mi to ani počítat… 
snad před 20 lety. Někdy ještě dlouho 
před maturitou.

to tedy pro vás musel být návrat 
s velkým n. literární procházka do 
hodně mladých dob…
Pro mě to byla čtenářská výzva, vrátit se po 
letech k takovému zásadnímu textu. Tako-
vé výzvy mám rád. Nedávno jsem si užíval 
četbu Kroniky mého života od Josefa Lady, 
kterou jsem četl někdy v době mých desíti 
let u babičky v Mariánských Horách. Čet-
ba Josefa Lady mne přenesla do dětství. 
To Slezské písně, ty mne přenesly někam 
do pubescentních let. A kromě čtenářské 
výzvy šlo také o výzvu intelektuální, pro-
tože jsem se musel poprat s textem a nějak 
ho konfrontovat s historickými fenomény, 
které Slezské písně doprovázejí. Musím 
říct, že čím víc se termín mé přednášky 
v Gongu blížil, tím více mne Slezské písně 
zaměstnávaly.

Čekalo na vás ve slezských písních 
nějaké překvapení? Bylo jiné číst 
tyto verše někdy v patnácti a nyní, 
v mužném věku?
Určitě je to jiné, na druhou stranu, už si 
nepamatuji, co mne jako pubescenta na 

Slezských písních nejvíce oslovovalo. Nyní 
na mne nejvíce působily pasáže, které se 
obracejí do budoucnosti. Což jsou závěreč-
né strofy těch několika básní, které mají 
vysloveně imperativní, buřičský charak-
ter a obracejí se ke generacím, které tepr-
ve přijdou. Tyto pasáže na mne působily 
nejsilněji, dokázal jsem si představit, že 
generace těsně po 1. světové válce a stejně 
tak i generace po 2. světové válce se musely 
cítit osloveny právě těmito verši a musely si 
říkat: my jsme právě ta generace, ke které 
se Bezruč obrací. A také jsem při tom všem 
musel velmi ocenit – a to nejsem literár-
ním vědcem, ani estetikem – jak jsou verše 
esteticky skutečně dobře zpracované a lite-
rárně vycizelované. Taková báseň Kantor 
Halfar, ta se mnou skutečně pohnula.

Během přednášky jste důsledně 
mluvil o autorech slezských pís-

ní. přihlásil jste se tedy k těm, kte-
ří tvrdí, že autorem slezských písní 
nemohl být pouze vladimír vašek. 
ve hře je minimálně ještě i další au-
tor, vaškův přítel Boleslav petr. tak-
že, kolik těch autorů podle vás bylo?
Znovu říkám, že nejsem literárním his-
torikem. Ale denně pracuji s desítkami 
různých textů různých autorů. Mnohokrát 
jsem ve své práci dohledával autory kon-
krétních textů. Takže aniž bych znal nějak 
detailně literárněvědné pozadí, tak při čet-
bě Slezských písní mi přišlo zjevné – a to 
spíše intuitivně než racionálně – že mám 
před sebou texty několika autorů. V žád-
ném případě se nejedná o jednoho autora. 
A to jak po stránce stylisticky jazykové, tak 
i obsahově. A když jsem si potom přečetl 
některé texty, které se snaží dopátrat au-
torství Slezských písní, tak jsem se cítil po-
těšen, že moje pocity dostaly již mnohem 

Martin Jemelka
O autorech Slezských písní a plodech těžkého průmyslu

Dokážu si představit život člověka, který žije 
tak stereotypní prací, jakou je práce nějakého 

státního zaměstnance v poštovnictví.

V galerii PLATO © Jan Král
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dříve racionální základ (smích). Slezské 
písně pro mne v žádném případě nejsou 
dílem jednoho autora.

Jinými slovy, jméno petr Bezruč musí 
skrývat jmen více…
Autorství Vladimíra Vaška je pro mne vel-
mi problematické. Myslím, že se na textech 
podílel, to určitě. A to jako autor, nebo spo-
luautor. Ale v žádném případě se nedomní-
vám, že by byl autorem jediným. To ne.

když mluvíte o době, ve které slez-
ské písně vznikaly, pak zmiňujete ter-
míny jako alkoholismus, prostituce, 
sebevražda, násilí… Musel to být tady 
na ostravsku opravdu drsný svět.
To jsou určité souřadnice té doby, kulisy. 
A na Ostravsku je problematické to, že mno-
hé z těch kulis byly jen nově natřeny a stá-
le zůstávají. Nějak souvisejí s industriální 
a postindustriální společností. Vztah lidí, 
kteří pracují v těžkém průmyslu, k alkoho-
lu, násilnému a zkratkovitému řešení situa-
cí, domácímu násilí – to všechno mimo jiné 
plodí i průmysl, průmyslová společnost, fy-
zicky namáhavá práce, potřeba okamžitého 
řešení problematických situací.
A pak zde jsou – řečeno Otokarem Březi-
nou – věčné otázky, které mají charakter 
nadregionální. Jde o bolestná témata, kte-
rá se dotýkají tohoto regionu stejně jako 
evropské společnosti dnes. Jsou lidé, kteří 
marně hledají smysl a naplnění lidského 
života. Myslím, že ve sbírce je také dost 
silná frustrace z milostného nebo partner-
ského života. Taková zklamání jsou silně 
přítomna. Je to překvapivé, ale na mne to 
nepůsobilo jako klišé. Nejde o žádnou lite-
rární obezličku, naopak otřese to každým 
zaujatým čtenářem.
Velmi mne zajímá literární reflexe té doby, 
90. léta 19. století byla na širším Ostrav-
sku velmi dramatická. V oblasti sociální 
se region velmi bolestně a rychle přetvá-
řel, spotřebovával velké množství pracov-
ních sil, které požíral a vyplivoval buď 
sociálně, nebo národnostně poznamena-
né, nebo i postižené touto těžkou prací. 
Nebo je prostě samozřejmě vyvrhoval 
i mrtvé. Těžký průmysl stál velké množ-
ství lidských životů. Takže pro mne jsou 
Slezské písně velmi dramatickým textem, 
který velmi obrazně reflektuje velmi dra-
matickou dobu.

tou dobou a regionem se zabýváte 
velmi detailně, o tom svědčí vámi 
napsané knihy o historii dělnických 
kolonií. Co vás k tomuto zájmu, 
zkoumat taková divoká prostředí, 
vůbec přivedlo?  
K tématu jsem byl vlastně postrčen mými 
školiteli na univerzitě. Profesory Dokou-
pilem a Myškou. Původně jsem se chtěl 
věnovat něčemu mnohem romantičtěj-
šímu.  Šlo o téma podnikání novověké 
šlechty. Takže jsem se chtěl zabývat ryb-
níkářstvím a šlechtickými statky. Ale bylo 

mi naznačeno, že jde vlastně o vyčpělá 
témata a navíc hodně komplikovaná. Po 
letech jsem se cítil trošku dotčen, protože 
na tomto tématu se dělalo, ale na jiných 
pracovištích. Mně na univerzitě doporu-
čili průmyslové téma, já kývnul, i když 
s jakýmsi vzdorem, a zřejmě to tak mělo 
být. A vybral jsem si nejrozsáhlejší děl-
nickou lokalitu v někdejší Ostravě, kte-
rou byla kolonie Šalamoun. To byl start 
mých výzkumů, které trvají již přes deset 
let. Jde o cestu, která se nějak spirálovitě 
vyvíjí. A tak tento můj dnešní bezručov-
ský exkurz, nad nímž bych asi před deseti 
lety pokýval pochybovačně hlavou, že se 
k němu nemám jak vyjadřovat, je dnes 
jedním z plodů poměrně široce koncipo-
vané práce na téma nejen ostravského, ale 
vůbec českého dělnictva.

když mluvíte s lidmi, kteří ještě na 
dělnické kolonie vzpomínají, vyno-
řuje se v těch hovorech bezručovská 
realita?  Četly se slezské písně, měli 
je lidé ve svých dělnických domác-
nostech?
Určitě. Mnohokrát jsem se při svých výzku-
mech setkával s klišé nebo heslem, kdy lidé 
běžně říkali – to máte jako u Bezruče. I pro 
lidi narozené ve 30. a 40. letech 20. století 
jsou bezručovské fenomény živé. A bylo by 
jistě zajímavé rekonstruovat podobu prů-
měrné knihovničky ostravského mezivá-
lečného dělnictva. Nepochybuji, že vedle 
nějakých pofiderních kalendářů lidového 
čtení i náboženských a také stranických 
textů tam ve značné míře byly zastoupeny 
i Bezručovy texty. Myslím, že už mezi vál-
kami byl Bezruč na Ostravsku standard. 
Prostě něco, co lidé dobře znali.

Musel jste jistě při četbě přemýš-
let o vladimíru vaškovi. Jaký mu-

sel vést asi život, pokud skutečně 
nebyl autorem jemu přisuzovaných 
básní. nejspíše nešlo o nic závidě-
níhodného…
Ten člověk vedl samozřejmě dvojí život. 
Což si dovedu představit. Dnes vede dvo-
jí život hodně lidí. Znám mnoho vědců, 
kteří mají o víkendu nutkavou potřebu 
zahrádkařit, lézt po skalách, věnovat se 
extrémním sportům. To mě nepřekva-
puje. A pak je mi toho člověka nesmírně 
líto, protože si také dokážu představit, že 
byl vystaven celoživotnímu stresu. A to 
hlavně v takových kataklyzmatických 
dobách, jakými byly první nebo druhá 
světová válka, nebo kdykoli, kdy se nějak 
politicky smrákalo. Pro mě je ten člověk 
hoden lítosti i obdivu současně. Dokážu 
si představit život člověka, který žije tak 
stereotypní prací, jakou je práce nějaké-
ho státního zaměstnance v poštovnictví. 
Přitom disponuje nějakými uměleckými 
vlohami, ambicemi a chce je realizovat. 
A nakonec je může realizovat jen pro-
střednictvím právě dvojího života. Tako-
vé téma se nabízí jako vynikající námět 
na film. Prezentovat se celoživotně dílem 
někoho jiného, to je přece přitažlivý fil-
mový námět. 

phDr. Martin Jemelka ph.D.
ostravský historik •	
a publicista
působí na Vysoké škole •	
báňské – Technické 
univerzitě, spolupracuje 
s Ostravskou univerzitou
lákaly jej dějiny •	
rybníkářství

V galerii PLATO © Jan Král
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Nástavba Vysoké pece č. 1 v Os-
travě, známá jako Bolt Tower, si 
odnesla titul Stavba roku 2015 ze 
stejnojmenné národní soutěže. 
Stavbou roku je také ostravský Důl 
Hlubina.

Výsledky vyhlásila 13. října Nadace pro 
rozvoj architektury a stavitelství, která 
soutěž organizuje. Obě ostravské stavby 
situované v Dolních Vítkovicích si vyslou-
žily uznání spolu s dalšími třemi objekty 
(Komenského most v Jaroměři, dostavba 
základní školy v Dobřichovicích, podzem-
ní komplex na Staroměstském náměstí 
v Mladé Boleslavi). Ostrava ale jako jediná 
bodovala dvakrát.
Investorem obou ostravských vítězných 
projektů je sdružení Dolní oblast Vítkovi-
ce (DOV). Architektem Bolt Tower je Josef 
Pleskot a jeho AP Atelier. Autory rekon-
strukce Hlubiny jsou Milan Šraml, Jan 
Malík a A-LT Architekti.
Do letošního 23. ročníku soutěže přišlo re-
kordních 72 přihlášek. Z nich porota v září 
vybrala 15 finalistů a nyní i vítěze. Bez oce-
nění nakonec zůstaly například pražský 
Trojský most nebo multifunkční centrum 
Quadrio. Výsledný verdikt vynesla pěti-
členná porota.
„To, že jsme získali dvě z pěti hlavních cen, 
je skvělou zprávou pro Dolní Vítkovice, 
ale hlavně pro celý náš region. Je to pro 
nás ujištění, že prostředky, ať už soukro-
mé, nebo dotační, směřují na smysluplné 
projekty budování vzdělávací infrastruk-
tury a využití národní kulturní památky,“ 

uvedl ředitel sdružení DOV Petr Koudela.
Důl Hlubina si podle něj zaslouží oceně-
ní i proto, že je centrem kreativních lidí. 
„Z objektů, kde činnost skončila v roce 
1985 a které do začátku projektu chátra-
ly, jsou dnes zaplněné hudební zkušebny, 
kino, ateliéry a multifunkční sály,“ doplnil 
hlavní projektant obnovy pěti budov v are-
álu Dolu Hlubina Milan Šraml.
Nástavba Vysoké pece č. 1 byla pro veřej-
nost otevřena 1. května 2015, areál ostrav-
ského Dolu Hlubina 5. května 2015. 

Bolt Tower a hlubina 
v Dolních Vítkovicích 
Stavbami roku 2015

ARCHITeKTuRA
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1. Kam rádi v Ostravě chodíte?
2. Jaký je Váš letošní největší 

kulturní zážitek?

Barbora filipová, produkční
1. Podle toho za čím. 
Ráda třeba navštěvu-
ji antikvariát a klub 
Fiducia, nebo mul-
tižánrové centrum 
Cooltour, těch obou 
si v Ostravě hodně 
cením a moc jim fan-
dím. Miluju také ob-

last Dolních Vítkovic, jmenovitě nově 
rekonstruovaný Důl Hlubina.
2. Něčím výjimečným je pro mne diva-
delní festival Dream Factory. Kéž bych 
měla možnost zvládnout více z jeho skvě-
lého programu. Vyhnání Gerty Schnirch, 
Klub rváčů, Možná, že odcházíme... to je 
jen špička ledovce. A pak ještě musím 
zmínit první ročník OstravaPhoto 2015, 
který skvěle oživil nevyužité komerční 
prostory v centru města a přivezl nám 
do Ostravy World press photo.

Jan ražnok, dramaturg Dk akord
1. Nejsem přímo 
z Ostravy, takže zde 
žádný z kulturních 
stánků pravidelně ne-
navštěvuji, ale mám 
rád z hudebních klubů 
Barrák, Hudební ba-
zar, z divadel Divadlo 
loutek a Bezruče a za 

opravdu významný kulturní prostor po-
važuji celou Dolní oblast Vítkovic.
2. Divadelní festival Dream Factory, kde 
člověk mohl vidět aktuální tvorbu jed-
noho z našich nejlepších divadel – Na 
Zábradlí. A asi největší peckou bylo před-
stavení Vyhnání Gerty Schnirch brněn-
ského HaDivadla, právě v industriálním 
prostoru DOV. Kdo tohle představení 
zmeškal, nemusí litovat, snad se nám ho 
podaří zrealizovat i v DK Akord.

Jiří szus, elektrikář
1. Protože jsem z Výš-
kovic, často navštěvuji 
Bělský les. Když se vy-
dám do centra města, 
vždy se rád zastavím 
na Slezskoostravském 
hradě a vydám se na 
příjemnou procházku 
na haldu Emu. Po ces-

tě zpět nesmí chybět zastávka v mé oblí-
bené kavárně jménem Stará Aréna nebo 
v Babiččině cukrárně.
2. Mými největšími kulturními zážitky 
jsou festivaly Beats for Love a Colours of 
Ostrava. Konaly se v Dolních Vítkovicích.

Bolt Tower © Jan Král



Vyhlídková věž 
připravuje...
13. března obchodní domy

27. března velikonoce na věži

3. dubna starý zábřeh

16. dubna po schodech na věž

17. dubna Život v ostravě v 19. století

7. května ostravská divadla

29. května Cykloprohlídka Hornické kolonie

5. června po stopách vůně kávy

19. června ze sportovní historie

25. června ostrava v barvách noci

30. července ostrava v barvách noci

27. srpna ostrava v barvách noci

10. září po schodech na věž

25. září pustkovcem pro tlapky

9. října středověká ostrava

23. října Mariánské Hory

26. a 27. října podzimní prázdniny

5. prosince Mikuláš na věži

24. prosince vánoční tradice na věži

1. ledna 2017 nový rok na věži
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