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FIDUCIA ON-LINE
Pořady najdete na webu Klubu Fiducia klubfiducia.cz 
nebo na internetové vzdělávací televizi Slezské univerzity 
LucernaTV www.lucernatv.cz.

1. 1. v 10.00 Elsa Rauerová — Floordrobe Ceremony
Kurátorské slovo a slovo autorky o výstavě ve Fotografické galerii Fiducia. 

7. 1. ve 20.00 Hlasy města — Jakub Strouhal 
na svém oblíbeném ostravském místě hovoří a čte básník Jakub Strouhal. 

14. 1. ve 20.00 Vladimír Houdek — Hmota a tělo
Kurátorské slovo a slovo autora k výstavě v Galerii Dole. 

21. 1. ve 20.00 Ostravské kulturní stopy — Podchod pod 
Frýdlantskými mosty
Martin Mikolášek o výstavě neoficiální kultury v roce 1989 a formování výtvarné 
skupiny Přirození. 

29. 1. ve 20.00 Hlasy města — Jan Balabán
Speciální díl věnovaný ostravskému spisovateli Janu Balabánovi k jeho 
nedožitým šedesátinám.

Milí přátelé,

opět se ocitáme v náročných časech lockdownu 
kvůli pandemii koronaviru, která přinesla mimořádná 
opatření ze strany státu, omezující mimo jiné běžné 
sociální kontakty mezi lidmi. Naše galerie, klub 
i antikvariát musí zůstat uzavřeny.

To ale neznamená zastavení našich aktivit. Připravili 
jsme pro vás projekty, které nejsou ovlivněny zákazem 
setkávání. Jakmile bude zrušen zákaz akcí, rozběhne 
se klasický program klubu a budou otevřeny galerie 
i antikvariát. O aktuálním stavu vás budeme včas 
informovat na našem webu i facebooku.

   Ilona Rozehnalová

PODPOŘ TISK BULLETINU KRÁSNÁ OSTRAVA NA LETOŠNÍ ROK
Podpoř tisk bulletinu Krásná Ostrava na letošní rok přes největší online darovací 
portál pro neziskové organizace Darujme.cz zde: https://www.darujme.cz/
projekt/1204156.

Bulletin vydáváme už osm let pravidelně čtyřikrát ročně jako dobrovolnickou 
aktivitu na vlastní náklady. Podpoř tisk letošního ročníku, který celkově vyjde 
na 55 tisíc korun (editoři, grafik a autoři příspěvků pracují bez nároku na 
honorář). Portál Darujme.cz sdružuje jen transparentně hospodařící instituce, 
jde o největší platformu pro on-line darování v neziskovém sektoru v ČR, kterou 
spravuje Nadace Via.

Jako poděkování na Tebe bude celý ročník bulletinu 2021 čekat ve Fiducii. 
Jednotlivá čísla vychází pravidelně ve dnech slunovratu a rovnodennosti, 
Vyzvednout si je budeš moci vždy hned po vydání a nebo najednou ke konci 
roku. 

Dosud jsme vydali 31 čísel — v červnu 2013, když vyšlo první číslo, jsme ani 
nedoufali, že bychom časopis dokázali tolik let pravidelně vydávat, a to vlastním 
nákladem formou dobrovolnické práce. Zejména díky tomu, že se autoři textů 
z řad významných osobností regionu vzdávají honorářů za své texty a editoři 
a grafici pracují jako dobrovolníci, se nám to daří a z původně zamýšlené 
guerillové aktivity vznikl pravidelně vycházející kvalitní bulletin zaměřený na 
veřejný prostor, umění, architekturu, krajinu či historii Ostravska. Na tisk se 
skládají členové spolku a další podporovatelé. Děkujeme všem, kdo nám takto 
pomáháte.

Bulletin Krásná Ostrava je k dostání v Antikvariátu a klubu Fiducia, na e-shopu 
https://klubfiducia.cz/e-shop/ a ve všech pobočkách Ostravského informačního 
servisu za symbolických 20 Kč.

Starší čísla z let 2013–2019, jež jsou již rozebrána, lze stáhnout ve formátu pdf na 
naší stránce zde: http://www.krasnaostrava.cz/bulletin-krasna-ostrava/.



NOVÉ NAUČNÉ CEDULE
Milí přátelé, na Vánoce jsme pro Ostravany připravili jako dárek dvě nové naučné 
cedule. Původně jsme plánovali, že cedule pokřtíme v pátek 18. 12. večer spolu 
se zimním číslem bulletinu Krásná Ostrava, nová vládní opatření ale bohužel 
neumožnila akci zorganizovat. Na cedule se však můžete zajít podívat sami, neboť 
se nacházejí v exteriérech.

Ve vitríně budovy Televize Noe za kostelem svatého Václava najdete zajímavé 
informace o kostele, bývalé faře i Farské zahradě. Druhá cedule se nachází na domě, 
ve kterém sídlíme, a najdete na ní informace o této hezké stavbě, kterou v roce 1932 
postavil architekt Arnošt Korner. Dozvíte se z ní více i o tom, co se na Nádražní 30 
nacházelo předtím, než byl dům postaven. Oba texty pro nás připravila historička 
a památkářka Romana Rosová, grafická úprava je z dílny Kristíny Pupákové. Naučné 
cedule vytvořil Antikvariát a klub Fiducia a okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu 
ve spolupráci a díky ochotě Televize Noe, Archivu města Ostravy a Společenství 
vlastníků bytů Nádražní 30.

TRIČKO S TEXTEM JANA BALABÁNA O OSTRAVĚ
Ku příležitosti nedožitých šedesátin spisovatele Jana Balabána si budete 
moci zakoupit speciální tričko s jeho textem věnovaným Ostravě. Tričko bude 
pojednáno v duchu naší série, kterou jsme pro vás připravili v listopadu. Můžete 
se těšit na zajímavé výtvarné zpracování z dílny naší grafičky Kristíny Pupákové. 
Tričko bude stát 300,- Kč a bude k zakoupení na našem e-shopu od 29. 1. 2021. 

za finanční 
podpory:

partneři:

antikvariát  |  klub  |  galerie FIDUCIA LEDEN 2021 znala s posledním žijícím odsouzeným – Zdeňkem Růžičkou (bohužel se vzniku 
pamětní cedule nedožil, zemřel v loňském roce). Jeho příběh se v mnohém 
shoduje s tím, co budete moci podrobněji číst v textech Petra Šimíčka a Ivana 
Motýla. Byl zatčen nedlouho po svém bratrovi Miroslavovi, bývalém vězni 
nacistického koncentračního tábora v Buchenwaldu. „V té době jsem dostal 
žloutenku a byl jsem na nemocenské. Když u nás zazvonili, myslel jsem, že je to 
kontrola, tak jsem hned šel pro nemocenský lístek, ale jeden z nich po mně skočil, 
myslel si, že jdu pro zbraň. Matka zrovna dělala oběd a říkala: ,Tak toho už vám 
nedám!‘ Věděl jsem, že je nemocná na srdce, takže jsem ani tak neměl strach o 
sebe, byť jsem věděl, kam jdu, co tam jsou za poměry, ale měl jsem spíš strach 
ni.“ Následovaly brutální výslechy, jejichž cílem bylo fyzicky a psychicky vyčerpat 
člověka natolik, aby podepsal výslechový protokol. Odpírání spánku, fyzické násilí 
– bytí, mučení elektrickým proudem, drcení varlat –, metody komunistických 
výslechovců si v mnohém nezadaly s metodami gestapa. „Posadili mě a řekli: 
,Vyprávějte o své protistátní činnosti!‘ Já jsem odpověděl: ,Nemám vám co o 
protistátní činnosti říct, protože si nejsem vědom, že bych něco protistátního 
dělal. Dávejte mi otázky a já vám na ně budu odpovídat.‘ A najednou jsem dostal 
ránu zezadu přes ucho, že jsem z té židle spadl, a bylo mi sděleno, že se mnou 
budou jednat jako s třídním nepřítelem. Tak jsem se dozvěděl, jak rychle se z 
normálního člověka stane nepřítel. Bombardovali mě do večera. Vylámali mi 
zuby, plomby mi vypadaly. Protože jsem boxoval, tak jsem byl na rány zvyklý. Když 
viděli, že to nezabírá, začali mě mlátit bejčákem. A pak mě odvezli na krajzák,“ 
vzpomínal Zdeněk Růžička na první výslech. „Ty jejich metody byly strašné. To 
je nepředstavitelné, co s lidmi dělali. Jak jim nadávali, jak je ponižovali, mlátili je. 
Když jim rozbili nohy a ruce tak, že nemohli chodit, tak je vozili v dekách. Byl tam 
jeden bachař, který byl v koncentráku, a ten říkal: ,Synci, co to s vama robi,‘ a měl 
slzy v očích, protože si vzpomněl, co prodělal on a že je to znovu tady.“

Když za Zdeňkem Růžičkou přišli, aby podepsal výslechový protokol, odmítl 
s tím, že žádnou protistátní činnost nedělal. „Říkali mi: ,Sýkora už podepsal, tvůj 
bratr podepsal, tak co chceš? Konfrontaci?‘ Věděl jsem, že konfrontace je mlátit 
jednoho před druhým.“ I proto nakonec protokol podepsal. Věřil v nezávislost 
soudu a myslel si, že se pak v průběhu procesu obhájí, že tam vysvětlí, že 
přiznání bylo vynucené. „Naivně jsme si mysleli, že režim tu nebude déle než 
4 roky. Člověk si říkal: ,Mám se tu nechat na celý život zmrzačit? Tak jsme to 
podepsali a předpokládali jsme, že se u soudu obhájíme,“ vysvětloval. Jenže 
u soudu bylo vše jinak. Veřejné mínění bylo už dlouho před ním masírováno 
agresivními nenávistnými články v médiích, organizovaly se závodní schůze 
na pracovištích, kde straničtí funkcionáři vysvětlovali, kdo jsou souzení, proč 
se soud odehrává, pracovníci psali rezoluce, v nichž požadovali nejvyšší tresty. 
Čapkova sokolovna byla napěchovaná pečlivě vybranými diváky – často úderníky 
a členy komunistických buněk –, kteří v sále vytvářeli atmosféru nenávisti, hrůzy 
a strachu. Vyšetřovatelé zase hrozili tím, že pokud nebudou souzení odříkávat

ZIMNÍ ČÍSLO BULLETINU KRÁSNÁ OSTRAVA 
Vykonstruované politické procesy jsou jednou z nejrozsáhlejších kapitol 
komunistické perzekuce. Nejde přitom jen o mediálně známé monstrprocesy 
s Miladou Horákovou či Rudolfem Slánským. Procesy se konaly i v regionech 
a netýkaly se jen politiků, zasáhly všechny vrstvy obyvatel, včetně dělníků 
a rolníků. Od největšího vykonstruovaného procesu, který se konal v Ostravě, 
tzv. kauzy Buchal a spol., uplynulo v roce 2020 70 let. Padly v něm čtyři tresty 
smrti, pět doživotí a desítky dalších vysokých trestů. Dosud v Ostravě kromě 
cedulky u vazební věznice krajského soudu se jmény popravených neexistovala 
žádná připomínka tohoto procesu. Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu 
spolu s dalšími partnery proto inicioval vznik pamětní desky přímo na budově 
Čapkovy sokolovny, kde se zmíněný proces konal. Právě novému pietnímu místu 
a také obětem procesu je věnována část zimního vydání našeho bulletinu. 
Na dalších řádcích najdete text editorialu, který je  zmíněnému procesu také 
věnován. A chtěla mu věnovat také dnešní editorial, i proto, že jsem se osobně

to, co je v protokolech a co se museli učit nazpaměť, dostanou mnohem 
vyšší tresty. Vzhledem k tomu, že všichni už věděli, jak těžké rozsudky padají, 
rezignovali a nakonec byli šťastní, že nedostali absolutní trest. „To bylo divadlo 
nejhoršího stupně, jaké jsem kdy viděl. U soudu byly naaranžované vlajky 
s hákovým křížem, nějaké granáty, pistole... Přišla řada na mě a já jsem byl tak 
unavený, i ze zánětu zubu, který jsem měl, že jsem nevěděl, jestli vůbec vylezu 
na ten stupínek. A když jsem tam došel, tak už jsem jen řekl, že vše je tak, jak je 
to v protokolu. A potom v rozsudku stálo ,kajícné doznání Zdeňka Růžičky‘.“

Zdeněk Růžička byl odsouzen na 14, jeho bratr Miroslav na 16 let vězení. 
Oba posléze skončili v pekle jáchymovských uranových lágrů. Zdeněk byl 
propuštěn na základě amnestie po více než deseti letech věznění. Stal se 
členem Konfederace politických vězňů a se svým příběhem až do konce života 
seznamoval studenty základních a středních škol. Vždy přitom zdůrazňoval, že 
muži byli po válce zvyklí obětovat leccos, nejhůř to podle něj ale odnesly jejich 
rodiny – ženy a děti. Dokument, který jsme s ním natáčeli pro portál Moderní 
dějiny.cz, uzavřel slovy: „Mám ještě někdy sny, kdy to všechno prožívám. V noci 
se vzbudím a jsem celý zpocený. Člověka to provází do konce života.“


