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Jozef Mrva

Vítězem veřejné soutěže na pamětní desku věnovanou 
čtyřem ostravským vykonstruovaným komunistickým 
procesům navazujícím na monstrproces s Miladou 
Horákovou (tzv. procesy Buchal a spol.) se stal sochař 
Petr Szyroki. Odborná porota hodnotila 7 soutěžních 
návrhů od šesti autorů, vítězný návrh získal sedm hlasů 
z osmi. 

Se všemi návrhy se veřejnost může seznámit na výstavě 
ve vstupních prostorách Antikvariátu a klubu Fiducia. 
Soutěž vypsal ostravský Antikvariát a klub Fiducia 
v květnu tohoto roku ve spolupráci s okrašlovacím 
spolkem Za krásnou Ostravu, zástupci politických vězňů 
50. let, Tělocvičnou jednotou Sokol Moravská Ostrava 1, 
Gymnáziem Olgy Havlové a Filozoficko-přírodovědeckou 
fakultou Slezské univerzity.  

PAMĚTNÍ 
DESKA OBĚTEM 

KOMUNISTICKÝCH 
PROCESŮ V OSTRAVĚ 

pokračování výstavy

VEČER VĚNOVANÝ OBĚTEM 
OSTRAVSKÝCH KOMUNISTICKÝCH 
MONSTRPROCESŮ
17. 00 PIETNÍ VYCHÁZKA ZA POPRAVENÉ
Dopis sedmadvacetiletého Miroslava Sýkory z cely smrti byl datován k 1. srpnu 
1951, třicet pět minut po půlnoci. Poprava se odehrála v šest hodin ráno ve dvoře 
krajské věznice v Ostravě na dnešním Havlíčkově nábřeží. Společně se Sýkorou byl 
ve stejný den popraven i Josef Polomský, Ladislav Cée a Miloš Morávek. Obětem 
největšího ostravského komunistického monstrprocesu, který se v červenci 1950 
odehrál v tělocvičně Čapkovy sokolovny, je věnována vycházka spolku Fiducia 
s historikem a pedagogem Petrem Šimíčkem a básníkem a publicistou Ivanem 
Motýlem. Symbolicky začíná právě u dnešního krajského soudu a pokračuje například 
k někdejšímu krajskému výboru KSČ, krajské správě StB, dnešnímu sídlu KSČM, Nové 
radnici, ředitelství OKD, památníku PTP a dále k Čapkově sokolovně. 
Sraz před vchodem do budovy Krajského soudu na Havlíčkově nábřeží 34 v centru 
Ostravy. 

19.00 SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY VĚNOVANÉ OBĚTEM 
OSTRAVSKÝCH KOMUNISTICKÝCH MONSTRPROCESŮ a křest bulletinu 
Krásná Ostrava 

Slavnostní odhalení pamětní desky z dílny sochaře Petra Szyrokého, jež vzešla 
z veřejné soutěže. Současně pokřtíme zářijové číslo bulletinu Krásná Ostrava. Koná 
se před vchodem do Čapkovy sokolovny na Sokolské ulici v centru Ostravy za účasti 
autora, vypisovatelů soutěže a dalších hostů. 

19.30 PROCES — JEVIŠTNÍ SCÉNICKÁ KOLÁŽ
Jevištní scénická textová koláž v podání několika studentů a dějepravců Gymnázia 
Olgy Havlové vtáhne diváky do atmosféry krutých 50. let a poodkryje pozadí 
ostravského monstrprocesu Buchal a spol. Čtení dobových textů nabídne jazyk 
záznamů státní bezpečnosti, soudních spisů, novin a rezolucí, fragmenty povídky 
Přívozský penzista, vše doprovázeno působivou projekcí dobových historických 
snímků a hudební improvizací. Akce proběhne přímo na místě, kde ostravské 
vykonstruované soudní divadlo v létě roku 1950 probíhalo — v Čapkově sokolovně.

STŘEDA 23. 8. / 17.00—21.00 

HUDEBNÍ FESTIVAL
HLUKOVÁ MYSTÉRIA 

koncerty

PÁTEK—SOBOTA 18.—19. 9. 
Pátek 18. 9. od 18.30 cyklus 
improvizačních koncertů 
Wakushoppu.

Sobota 19. 9. 13.00–14.30 Strakův 
pojízdný cirkus: Arzenál.

VEČER VĚNOVANÝ 
OBĚTEM OSTRAVSKÝCH 

KOMUNISTICKÝCH 
MONSTRPROCESŮ  

komentovaná vycházka, odhalení 
pamětní desky, scénické čtení

STŘEDA 23. 9. / 17.00—21.00 
17.00 Pietní vycházka za 
popravené, Sraz před vchodem do 
budovy Krajského soudu. 

19.00 Slavnostní odhalení pamětní 
desky na budově Čapkovy 
sokolovny.

19.30 Proces — jevištní textová 
koláž, koná se v Čapkově sokolovně. 

PETR LIGOCKÝ: DIAGNÓZA  
literární pořad

ÚTERÝ 15. 9. / 18.00
Křest debutové sbírky, hosty 
budou Ondřej Hložek, Kristýna 
Svidroňová a Vasilios Chaleplis.

JOZEF MRVA: 
CONVOLUTED HUB NETWORK  

vernisáž

PONDĚLÍ 7. 9. / 18.30
Zahájení výstavy v Galerii Dole.

LENKA L. LUKAČOVIČOVÁ:
 (NE)ROZHODUJÍCÍ OKAMŽIKY 

vernisáž

PONDĚLÍ 7. 9. / 18.00
Zahájení výstavy ve Fotografické 
galerii Fiducia

NÁDRAŽNÍ ULICE, 
LITERÁRNÍ TEPNA OSTRAVY 

komentovaná vycházka

ČTVRTEK 24. 9. / 18.00 
Terénní přednáška básníka 
a publicisty Ivana Motýla. . 

VÝTVARNÝ ATELIÉR PRO DĚTI 
A JEJICH RODIČE  

kreativní dílna

NEDĚLE 27. 9. / 10.00 
Současné umění hravě a bez 
nudy. Za pěkného počasí se koná 
v Husově sadu. Sraz před Fiducií. 

NEDĚLE 27. 9. / 10.00
Současné umění hravě a bez nudy – ateliér vedou 
Marcela a Max Lysáčkovi. Vstup volný, materiál zajištěn, 
doporučujeme oblečení na malování (stará košile, plášť 
a podobně).

Za pěkného počasí se koná v Husově sadu! Sraz před 
Fiducií. 

VÝTVARNÝ ATELIÉR 
PRO DĚTI A JEJICH 

RODIČE 



Místo si můžete rezervovat na tel.: 596 117 312 
nebo osobně v antikvariátu (Nádražní 30 
— vchod z ulice Mlýnské Ostrava 1) vždy 
v pracovní dny od 10 do 18 hodin.

Ilona Rozehnalová, Monika Horsáková, Martin 
Mikolášek, Roman Polášek, Martin Popelář, 
Kristína Pupáková, Jiří Šigut, Martin Režný, 
Petr Stach, Marcela Lysáčková, Max Lysáček, 
Iva Málková, Libor Magdoň, Milena Vitoulová, 
Martin Strakoš, Pavel Hruška

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

PROGRAM KLUBU 
FIDUCIA 

PRO VÁS PŘIPRAVUJÍ

za finanční 
podpory:

partneři:

antikvariát  |  klub  |  galerie FIDUCIA ZÁŘÍ 2020 

LENKA L. LUKAČOVIČOVÁ: 
(NE)ROZHODUJÍCÍ OKAMŽIKY
Vernisáž výstavy ve Fotografické galerii Fiducia. 

Výstava Lenky L. Lukačovičové pojmenovaná (Ne)rozhodující okamžiky se zabývá 
zkoumáním ikonického pojmu „rozhodující okamžik / decesive moment“, ten 
popisuje neopakovatelný moment, kterého dosáhneme stisknutím spouště ve 
správný čas. Autorčina stisknutí spouště naopak zobrazují banální každodenní 
situace, které prožívá jako umělkyně, matka. Jsou na pomezí záznamu 
performance a dokumentárního záznamu, jež jsou prezentovány pomocí 
klasických dataprojektorů v krátkých intervalech, tak jak jsou dnes vytvářeny 
příběhy na instagramu či jiných sociálních sítích. Na výstavě ve Fotografické 
galerii Fiducia bude představen i aktuálně vydaný katalog k tomuto projektu. 
Lenka L. Lukačovičová (1987, Trnava) se věnuje zejména konceptuální fotografii. 
Vystudovala kulturologii na Konstantinově univerzitě v Nitře a fotografii na Vysoké 
škole výtvarných umění v Bratislavě. Od roku 2014 je na Katedře fotografie a nových 
médií VŠVU doktorandkou. Výstava potrvá do 6.10. 2020.

PONDĚLÍ 7. 9. / 18.00 

JOZEF MRVA: CONVOLUTED HUB NETWORK 
Vernisáž výstavy v Galerii Dole. 

Jozef Mrva se dlouhodobě zabývá prostorem jakožto matematickou veličinou, kterou 
zkoumal pomocí teorie uzlů a topologie. Ve svém posledním projektu Convoluted 
Hub Network se obrací víc na zem a svoji pozornost zaměřuje k světu logistiky a 
přepravy, jež vidí jako jeden z gordických uzlů tvořících předivo současného světa. 
Vychází z materiálů, nákresů a propriet, z nichž staví spekulativní pokroucenou síť, 
kde zboží nepřichází včas. Jozef Mrva dokončuje doktorské studium na FaVU VUT 
v Brně, žije a tvoří v Praze. 

PONDĚLÍ 7. 9. / 18.30  

HUDEBNÍ FESTIVAL HLUKOVÁ MYSTÉRIA
Festival se odehraje během tří dnů na několika místech. 
Začne ve Fiducii cyklem improvizačních koncertů Wakushoppu.

Pátek 18. 9. od 18.30 Wakushoppu
18.30—19.00 Violence Junkie
19.00—19.40 Michal Rataj + Ivan Boreš + Jan Trojan
19.50—20.15 USNU?
20.20—20.50 Utku Tavil + Ken Ganfield + ?
21.00—22.00 Dave Phillips   field recordings

VIOLENCE JUNKIE je mladá krev českého harsh noise, USNU? jeho málem utajený 
klenot. Švýcarský sonický mág DAVE PHILLIPS se na scéně pohybuje více než 25 let, 
spojován je s rituální protestní hudbou, zvukovým aktivismem, komponováním, audio 
uměním, psychoakustikou, experimentálním hlukem, musique concrète, performancí, 
sonickými objekty, elektronikou, terénními nahrávkami, videem. „Zvukové situace“ 
bude název vystoupení tria ve hvězdném složení MICHAL RATAJ (live electronics), 
IVAN BOREŠ (kytara a preparace) a JAN TROJAN (live electronics & metal sheet nr.3). 
Společným jmenovatelem jejich tvorby je neotřelý přístup k zvuku — bez rigidních 
dogmat, se zvědavostí a citem pro situaci „tady a teď“. Speciálně pro festival vznikne 
improvizující trio hráčů, kteří se zatím neměli příležitost setkat: UTKU TAVIL je v Berlíně 
usazený hráč na bicí a elektroniku, KEN GANFIELD je hráč na staré modulární systémy 
(The Mond...), TŘETÍ HRÁČ bude případně ještě doplněn.

Sobota 19. 9. 13.00—14.30 Strakův pojízdný cirkus: Arzenál
K Dovženkovu slavnému filmu Arzenál z roku 1929 improvizují členové Strakova 
pojízdného cirkusu a hosté: Aida Mujačič (klávesy), Jozef Láska (kontrabas), Štěpán 
Hruška (trumpeta), Alex Nassi (industriální aparát), Anna Neuwirthová (housle), 
Vladimír Adamíra (kontraaltový klarinet), Martin Režný (elektronika) a další.

PÁTEK—SOBOTA 18.—19. 9.   

NÁDRAŽNÍ ULICE, LITERÁRNÍ TEPNA OSTRAVY
Terénní přednáška básníka a publicisty Ivana Motýla.

Dnešní Nádražní ulici (Bahnhof Straße, Ostrauer Straße, Franz Josef Straße, 
Dimitrovova aj.) lze směle považovat i za hlavní tepnu ostravských literárních 
dějin. Kteří spisovatelé autenticky vylíčili atmosféru na Hlavním nádraží? Proč byl 
Přívoz jedním z polygrafických center Moravy? Které redakce sídlily v Nádražní 
ulici a kdo z ostravské literární scény v této třídě bydlel? Kdo psal o Dole Jindřich, 
internačním táboře Hanke, kinu Svoboda anebo vinárně Burgas? Kde stál první 
soukromý antikvariát v éře socialismu, kde sídlila Sovětská kniha a kde pobočka 
národně sociálního Melantrichu? Kteří autoři či kritici chodívali do kavárny Corso, 
hotelu Moravia, do vinárny a později pivnice U Křižánků, do restaurace Společenstvo, 
do herny Šatlava, kavárny Elektra, Bzenecké vinárny a dalších podniků? A jak líčí 
Nádražní ulici mimoostravští autoři (od Janise Ritsose přes Rudolfa Slobodu a Milana 
Kunderu po Marka Šindelku)? Sraz u Elektry.

ČTVRTEK 24. 9. / 18.00 

Lenka L. Lukačovičová

PETR LIGOCKÝ: DIAGNÓZA
Křest debutové sbírky, hosty budou Ondřej Hložek, 
Kristýna Svidroňová a Vasilios Chaleplis.

„Svět básnické prvotiny bohumínsko-ostravského básníka, polonisty, redaktora a 
knihovníka Petra Ligockého nazvané Diagnóza (Protimluv, 2020) se na první pohled 
muže jevit jako netečný a nespravedlivý. Diagnózu společnosti představuje autor 
sice jako ustrnulý verdikt, pohled do zrcadla, kterému nelze utéct, je to ale člověk, 
s veškerým důrazem na jeho tělesnost a zranitelnost, kdo před ním stojí. V odrazu 
tedy můžeme spatřit něco, co prosvítá z nás, vzpomínky, které formovaly naši 
osobnost, ze kterých můžeme vycházet, ke kterým se můžeme vracet, když je vše 
kolem vratké,“ píše o sbírce její redaktor Petr Stach, který bude večerem provázet.

ÚTERÝ 15. 9. / 18.00  


