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Obálka kniky Kateřiny Videnové O stromech v ulicích

DO KONCE LISTOPADU
I v době vpletené do virtuální reality sociálních sítí 
může technologie přispívat ke kontaktům, které 
mají přirozenou lidskou povahu. Před Francovým 
objektivem se na různých místech světa scházejí 
skupiny lidí rozličných zájmů a společenských rolí, aby 
si vzájemně potvrdily, že k sobě patří, a deklarovaly 
to prostřednictvím fotografického obrazu, který stále 
považujeme za pravdivý. 

ROMAN FRANC: 
POSPOLITOSTI

pokračování výstavy 
ve Fotografické galerii 

Fiducia

KRÁSNÁ OSTRAVA — PODZIM 2022     
V Antikvariátu a klubu Fiducia si můžete za symbolických 20,- Kč koupit nové číslo 
Krásné Ostravy — koupí přispějete na vydání dalších čísel bulletinu okrašlovacíího 
spolku Za krásnou Ostravu. V podzimním čísle se mimo jiné věnujeme novým dílům 
ve veřejném prostoru našeho města i několika ostravským výročím. V červnu jsme 
na budově vítkovické pošty odhalili pamětní desku ostravské rodačce, spisovatelce 
a hudebnici Ilse Weberové. O vznik pamětní desky v minulosti usilovala kronikářka 
Vítkovic Lenka Kocierzová a její přátelé, nyní se nám ji podařilo zrealizovat a Vítkovice 
zdobí pamětní deska z dílny architekta Jiřího Markeviče, který se svým nápaditým 
návrhem vyhrál veřejnou soutěž. V centru Ostravy byl v létě odhalen také Památník 
válečným letcům umělkyně Pavly Scerankové, který považujeme za mimořádný počin. 
Zabýváme se i Galerií Dukla v Porubě, zaměřenou na současné umění. To nemělo 
v minulých desetiletích v Ostravě na růžích ustláno a i dnes se objevují hlasy, že by 
mělo být víc srozumitelné, že to není umění atd. Podobná diskuse aktuálně propukla 
mezi místními politiky právě v souvislosti s výstavním programem zmíněné galerie. 
Přestože jde o ministerstvem kultury vysoce ceněný program (v celostátním měřítku), 
na půdě ostravského zastupitelstva i v politických kuloárech se vede diskuse 
o tom, zda by kurátorský koncept neměl jít víc naproti občanům, kteří si na program 
galerie stěžují. Doufejme, že Galerie Dukla tento tlak ustojí. V bulletinu připomínáme 
také mimořádnou osobnost ostravské kultury Dolores Šavrdovou, od jejíhož úmrtí 
letos uplynulo deset let. Na statečnou ženu, manželku spisovatele Jaromíra Šavrdy, 
která poskytovala svůj byt ostravskému disentu ve chvíli, kdy byl její muž vězněn 
komunistickou mocí, vzppomínají novinář Jan Král a chartista Tomáš Hradílek. Dolores 
Šavrdová podepsala Chartu 77 a angažovala se i po manželově smrti. Přinášíme 
také článek o jediné dochované hornické voliéře na území Moravskoslezského kraje, 
jíž hrozil dvakrát zánik a vždy byla zachráněna díky nezměrnému úsilí chovatelů 
harckých kanárků. V aktuálním čísle najdete také články k životnímu jubileu 
literární historičky Ivy Málkové či prestižnímu ocenění archeologa Zdeňka Moravce. 
A připomínáme také sto let legendárního fotbalového klubu Baník Ostrava. 

DO 23. LISTOPADU
Autor na tematicky soustředěných obrazech intenzivně 
propojuje svůj rukopis s odkazy na tvorbu svého 
otce, předčasně zesnulého sochaře Mária Kotrby. 
Na klížených lněných plátnech akcentuje plošnou 
monochromii, kterou sporadicky doplňuje barevnými 
akcenty. Kresby andělů a démonů, citlivě přenesené na 
plátno pomocí šablon a scelující obrazovou kompozici, 
jsou citacemi otcových sochařsky cítěných kreseb.

TADEÁŠ KOTRBA: 
ROZLOMENÝ ČAS

pokračování výstavy 
v Galerii Dole

13. 11. Ostravské kulturní stopy — Camillo Sitte v OstravěFIDUCIA ON-LINE

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ 
U PAMĚTNÍ DESKY OBĚTEM 

ZLA
slavnostní setkání

15. 11. / 15.30
Pietní vzpomínka na oběti 
komunistického režimu 
u příležitosti Dne boje za svobodu 
a demokracii. Pozor! Koná se ve 
vestibulu Nové radnice.

VITRÍNKA VOLUME 2 
— EXILOVÉ TISKY  

vernisáž 

8. 11. / 17.00
Vernisáž výstavy knížek, které 
u nás za komunismu nemohly 
vycházet a byly vydávány v exilu.

LITERÁRNÍ OBRAZ REGIONU 
1918—2018 

křest publikací

11. 11. / 17.30
Slavnostní uvedení výstupů 
literárního projektu NAKI II 
— katalogu, mapy a slovníku. 
Pozor! Koná se v univerzitním 
knihkupectví na Mlýnské ulici.

ROZPAD SOVĚTSKÉHO 
SVAZU A POSTSOVĚTSKÝ 

PROSTOR V 90. LETECH 
20. STOLETÍ    

debata

8. 11. / 18.00
Moderovaná diskuse s historiky 
Liborem Svobodou, Milanem 
Bártou, Matějem Bílým 
a Vojtěchem Vlčkem.

PREZIDENT EMIL HÁCHA 
HUDBOU OBKLOPENÝ  

hudebně-popularizační pásmo 

23. 11. / 18.00
Osudy kontroverzně vnímaného 
politika v originálním představení 
souboru Ostravská bandaska.

ROSTISLAV ŠVÁCHA: 
ARCHITEKTKA ALENA 

ŠRÁMKOVÁ
přednáška

24. 11. / 18.00
Přednáška předního českého 
historika umění o významné české 
architektce.

DĚTSKÝ ATELIÉR
kreativní dílna

27. 11. / 10.00
Současné umění hravě a bez nudy 
s Marcelou Lysáčkovou a Martinou 
Janošcovou. 

KATEŘINA VIDENOVÁ: 
O STROMECH V ULICÍCH

přednáška

30. 11. / 18.00
Prezentace na téma stromů 
v urbanizovaném prostředí. 
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za finanční 
podpory:

partneři:

LITERÁRNÍ OBRAZ REGIONU 1918—2018    
Slavnostní uvedení výstupů literárního projektu NAKI II.
Osobnosti, události, instituce, místa a texty severovýchodní Moravy a českého 
Slezska v katalogu, mapě a slovníku. 

Pozor! Koná se v knihkupectví Ostravské univerzity na Mlýnské ulici. 

PÁTEK 11. 11. / 17.30

Z důvodu omezené kapacity v rámci 
epidemiologických opatření doporučujeme 
rezervaci míst 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, Lenka Škutová

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

PROGRAM KLUBU 
FIDUCIA 

PRO VÁS PŘIPRAVUJÍ
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VITRÍNKA VOLUME 2 — EXILOVÉ TISKY  
Vernisáž výstavy knížek, které u nás za komunismu 
nemohly vycházet a byly vydávány v exilu.

V listopadu se v naší nové galerii Vitrínka, jejímž autorem je sochař Petr Szyroki, 
budete moci seznámit se zajímavými exilovými tisky, například z legendárního 
Sixty-Eight Publishers. Všechny knížky budou po ukončení výstavy prodejné.

ÚTERÝ 8. 11. / 17.00 ROSTISLAV ŠVÁCHA: 
ARCHITEKTKA ALENA ŠRÁMKOVÁ  
Přednáška předního českého historika umění o významné české architektce.

Alena Šrámková (1929—2022) byla první českou architektkou, jejíž tvorba dosáhla 
téhož významu jako tvorba architektů-mužů. K přední pozici v domácí architektuře se 
dlouho probojovávala. Dosáhla jí s domem ČKD (dnes New Yorker) v Praze na Můstku, 
na který tehdejší kritici hleděli jako na nejdůležitější dílo českého postmodernismu. 
Aleně Šrámkové však spíše šlo o vyjádření představy normálnosti, obyčejnosti 
a pravdivosti; přála si, aby její práce nepodléhala módám a abychom u jejích staveb 
rychle nepoznali, v jaké době vznikly a v jakém stylu jsou pojaté. Nedívala se se 
sympatiemi na konzumní společnost, chtěla raději lidi vychovávat ke správným 
hodnotám. Přednáška upozorní na nejdůležitější projekty a stavby Aleny Šrámkové 
s jistým důrazem na její práce pro severní a střední Moravu.

ČTVRTEK 24. 11. / 18.00

ROZPAD SOVĚTSKÉHO SVAZU A POSTSOVĚTSKÝ 
PROSTOR V 90. LETECH 20. STOLETÍ    
Moderovaná diskuse s historiky Liborem Svobodou, Milanem Bártou, Matějem 
Bílým a Vojtěchem Vlčkem.

Spolu s historiky z Ústavu pro studium totalitních režimů se budeme věnovat 
těmto tématům: Gorbačov, perestrojka, zánik sovětského impéria a nástup Borise 
Jelcina, osamostatnění Ukrajiny, Běloruska, Pobaltí a středoasijských republik, válka 
v Čečensku. Večer moderuje historik Vojtěch Vlček. 

ÚTERÝ 8. 11. / 18.00

DĚTSKÝ ATELIÉR    
Současné umění hravě a bez nudy.

Ateliér pro děti a jejich rodiče/prarodiče vedou Marcela Lysáčková a Martina 
Janošcová. V ateliéru tvoří děti spolu s rodiči/prarodiči. Vstup volný, materiál 
a výtvarné potřeby pro děti máme. Ateliéry jsou vhodné pro děti od 2 let, ale klidně 
můžete přijít i s menšími, určitě pro ně vymyslíme nějakou aktivitu. Doporučujeme 
převlečení — košili, plášť a podobně. 

NEDĚLE 27. 11. / 10.00

KATEŘINA VIDENOVÁ: O STROMECH V ULICÍCH  
Přednáška a prezentace knihy rozhovorů, jež otevírá 
důležité téma stromů v urbanizovaném prostředí a odkrývá jeho kontexty.

Manuálů, jak správně sázet v ulicích stromy, existuje celá řada. Problémem je ale 
podle řady odborníků špatná, nebo vůbec žádná, zastřešující koncepce a nedostatek 
koordinace a komunikace. Stromy ve městech nepřibývají. Stromy mizí. Kde je 
nepřítel? Jsou to auta? Jsou to inženýrské sítě? Anebo posedlost ekonomickým růstem 
jako jedinou představitelnou budoucností? Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět 
autorka oceňované knihy O stromech v ulicích, architektka Kateřina Videnová. 
V publikaci shromáždila osmnáct úhlů pohledu k dané problematice, ke každému 
vyzpovídala ochotného a kompetentního odborníka a pokusila se všechny odpovědi 
propojit a kontextualizovat.

STŘEDA 30. 11. / 18.00SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ U PAMĚTNÍ DESKY OBĚTEM ZLA    
Pietní vzpomínka na oběti komunistického režimu.

Tradiční setkání u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii. Pořádají 
Gymnázium Olgy Havlové, Fiducia a političtí vězni České republiky. Vystoupí Pěvecký 
sbor Chorus Ostrava pod vedeníím Mgr. Petry Rašíkové. 

Pozor! Koná se ve vstupní hale ostravské Nové radnice. 

ÚTERÝ 15. 11. / 15.30

PREZIDENT EMIL HÁCHA HUDBOU OBKLOPENÝ     
Hudebně-popularizační pásmo 
k 150. výročí narození Emila Háchy.

Osudy kontroverzně vnímaného politika v originálním představení souboru 
Ostravská bandaska. Komorní hudební těleso Fakulty umění Ostravské univerzity 
vede muzikolog Viktor Velek. 

STŘEDA 23. 11. / 18.00


