Výroční zpráva spolku
za rok 2017

Úvod
Není nejmenších pochyb, ţe rok 2017 byl pro Společnost pro kulturu a umění (SPKU) rokem
zcela zásadním. Byl to rok, který mílovými kroky posunul dopředu nejen samotný spolek, ale
také všechny, kteří se na jeho činnosti podílejí. Byl to rok, kdy jsme pokračovali v utuţování
vztahů s našimi dlouhodobými partnery, a zároveň jsme v jeho průběhu poloţili základy
spolupráce s dalšími institucemi. Po většinu času jsme se soustředili na podporu regionálních
organizací, ale současně jsme po velmi dlouhé době uskutečnili akci s doopravdy
mezinárodním přesahem - Dny Kanady v Moravskoslezském kraji vskutku znamenaly
vyvrcholení celoročních snah celého spolku.
Cílem tohoto dokumentu je tedy prezentovat veškeré aktivity spolku v roce 2017 a také nastínit
směr, jakým se budeme v nejbliţší době ubírat. Nejdříve se věnujeme organizacím a
událostem, které jsme v průběhu roku podpořili, a ve zbytku zprávy pak zevrubně popisujeme
akce, jejichţ hlavním organizátorem byla samotná SPKU.
Uvědomujeme si, ţe veškeré aktivity spolku se dějí za významné podpory vnějších subjektů.
Chceme tedy poděkovat všem, kteří napomáhají Společnosti pro kulturu a umění v její činnosti.
Jedná se primárně o statutární město Ostrava a Krajský úřad Moravskoslezského kraje. V
případě Dnů Kanady v Moravskoslezském kraji děkujeme všem partnerům, kteří se rozhodli
celou akci podpořit - jejich výčet se nachází v samostatné kapitole této akce.

Aktivity SPKU v průběhu roku:
Základním stavebním kamenem činnosti SPKU byla jiţ tradičně podpora neziskových spolků a
kulturních událostí menšího rozsahu. Pokračovali jsme ve spolupráci se Základní uměleckou
školou Edvarda Rundy, konkrétně s tamějším tanečním oborem. Tomu jsme poskytli finanční
příspěvek k uskutečnění dvou výjezdních soustředění ţáků - jarní soustředění se uskutečnilo v
Moravskoslezských Beskydech a v létě pak ţáci s pedagogy vycestovali za mořem do
Chorvatska. V rámci mimoškolního uměleckého vzdělávání ţáků jsme také uhradili pronájem
několika tanečních sálů Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Tyto prostory byly ţáky oboru
vyuţity k doplňujícímu nácviku choreografií a také herním aktivitám. Primárně jich vyuţívaly
členky taneční skupiny Unisono, která při ZUŠ Edvarda Runda působí.
Od samého počátku svého působení kladla SPKU důraz na podporu amatérského divadla a v
roce 2017 tomu nebylo jinak. Společně se Svazem českých divadelních ochotníků jsme pořádali
několik soutěţních přehlídek v monolozích, dialozích a jednoaktových hrách. Jedním z
odborných porotců byl také předseda SPKU Ladislav Vrchovský. Na začátku roku za naší
finanční a organizační podpory proběhla repríza představení Vladimír a Marina aneb Zastavený
let, které je tvořeno výběrem textů z knihy Mariny Vlady a písněmi jejího ţivotního partnera
Vladimira Vysockého. V hlavních rolích se představili Lukáš Červenka a Vendula Nováková a
reţie se ujal Josef Novák - Wajda.
Dále SPKU finančně podpořila jubilejní 20. ročník mezinárodního folklorního festivalu Folklor
bez hranic Ostrava. Tato tradiční folklorní událost kaţdým rokem na jeden srpnový týden rozzáří
ulice Ostravy, a to díky prvotřídním tanečním a pěveckým souborům z celého světa. V roce
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2017 se spolu s ostravskými soubory představily také skupiny z Prahy, Brna, Srbska, Ukrajiny,
Francie, Taiwanu a Kostariky. V průběhu celého roku se také vyvíjelo naše partnerství s
ostravským Folklorním klubem Fogáš. Tento menšinový národnostní spolek ve svých
choreografiích zpracovává tance a písně z různých regionů Slovenska, ale také Moravy,
Maďarska či Rumunska. Klubu Fogáš jsme nejen finančně přispěli na činnost, ale v součinnosti
jsme pořádali slavnostní program Na lidovú notečku, který se konal při příleţitosti státního
svátku vzniku samostatného Československa.
Cimbalová muzika FK Fogáš byla také jedním z učinkujících pravidelných večerů s názvem
Moravská pohoda. Tato posezení se konala ve spřáteleném ostravském podniku Vinotéka
Modré Hory, kde jsou k dostání špičková vína z titulního jihomoravského mikroregionu. Těchto
poslechových večerů bylo v průběhu celého roku šest a jejich cílem bylo přiblíţit návštěvníkům
místní hudební tělesa s repertoárem lidových písní. Ve vystoupeních na jednotlivých večerech
se střídaly muzika FK Fogáš a kapela přátel fungujících primárně kolem cimbálové muziky
Tragač.

Slavnostní komponovaný program Na lidovú notečku
Na státní svátek Den vzniku samostatného československého státu se v ostravském Domu
kultury Akord konalo komponované odpoledne Na lidovú notečku, které zakončil folklorní
galakoncert s vystoupením souborů FK Fogáš a FS Ruthenia. Společnost pro kulturu a umění
tento slavnostní den spolupořádala s našimi přáteli z Folklorního klubu Fogáš. Datum 99. výročí
vzniku společného státu Čechů a Slováků jsme zvolili zcela záměrně a úmyslem celého
odpoledne bylo oslavit jazykovou, historickou, kulturní a samozřejmě lidskou vzájemnost našich
národů. Celý večer se konal pod záštitou Obce Slovákov v Českej republike, kterou
reprezentoval předseda Andrej Dan Bárdoš, a Úradu pre Slovákov ţijúcich v zahraničí, za níţ
dorazil místopředseda Peter Prochácka.
Dalším zásadním tématem celého dne byla migrace a program Na lidovú notečku tak byl
věnován “všem, kteří našli svůj domov v jiné zemi”. Z tohoto důvodu bylo celé odpoledne pojato
jako prolog pro nadcházející Dny Kanady v Moravskoslezském kraji. Díky této provázanosti tak
mohli návštěvníci po celý den zhlédnout expozici s názvem Tradice migrace, kterou připravili
studenti soukromé mezinárodní školy The Ostrava International School spolu se svým
ředitelem, kanadským rodákem Brettem Grayem. Stejně jako Brett Gray se mnoho studentů
této školy přestěhovalo do České republiky ze svých rodných zemí a museli se tak přizpůsobit
zcela jiné kultuře. A právě o záţitky ze ţivota v neznámé zemi, ale také o střípky svých
vlastních kultur, se s hosty podělili skrze připravenou výstavu.
Vedle mladistvého nadšení výstavy Tradice migrace mohli návštěvníci programu obdivovat také
syrovost a odvahu děl československého umělce Miloše Reindla. A to díky navázané spolupráci
s organizací Palbric Art Foundation, jejímţ posláním je šířit přetrvávající odkaz Reindlova díla.
Reindl, ţák Emila Filly, emigroval v roce 1968 do Kanady, kde vyučoval a tvořil aţ do své smrti
v roce 2002. Nicméně ještě před svou emigrací vytvořil sérii graficky velmi inovativních plakátů
jak k domácím, tak zahraniční filmům. Všechny plakáty sdílející motiv vzdoru proti útlaku
komponoval Reindl v období Praţského jara aniţ by většinu z filmů viděl. Zakladateli Palbric Art
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Foundation panu Michaelu Cukierovi se povedlo celou kolekci sesbírat a pojmenoval ji Do Not
Pass By (Neprojdete). Nám bylo velkou ctí, ţe jsme mohli toto unikátní dílo československého
rodáka zprostředkovat návštěvníkům koncertu Na lidovú notečku.
Vystoupení dětí z Holúbku

Dveře Kulturního domu Akord se otevřely jiţ v pravé poledne. Pro první návštěvníky byla
připravena ukázka tradičních řemesel a v přilehlé restauraci se podávaly české a slovenské
speciality. Ve 14 hodin v hlavním sále vystoupil ostravským návštěvníkům velmi známý
Moravský dětský folklorní soubor Holúbek. Poté následovala škola tance pod vedením
vedoucího souboru Ruthenia Petera Štefaňáka, do níţ se mohli zapojit všichni vystupující a
také hosté. Od 16:30 si hlavní sál rezervovali cimbálové muziky a po nich jiţ nastal čas pro
galaprogram Široko korene.
Účinkujícími večerního koncertu byly soubory Fogáš a Ruthenia, v jejichţ činnosti se zrcadlí jiţ
zmíněná témata celého dne. V Ostravě působící FK Fogáš zaloţil rodák z východoslovenských
Michalovec Ivan Capulič a repertoár souboru je tvořen především písněmi a tanci z různých
regionů Slovenska. FS Ruthenia pochází z Bratislavy a svou činnost zaměřuje na uchovávání
písní, tanců a tradic slovanského etnika Rusínů. Večerem provázel ostravský herec Lukáš
Červenka, kterému zdatně sekundovali vedoucí obou souborů.
Soubory se na pódiu pravidelně střídali, případně se v choreografiích doplňovali. Veškeré písně
a tance předvedené v průběhu večera pocházely z regionů Zemplín, Spíš a Sariš. Zrovna tyto tři
jsou regiony nejchudšími oblastmi Slovenska a historicky z nich nejvíce lidí odcházelo do ciziny
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za prací. Tanečníci, muzikanti a zpěváci nám však v průběhu večera ukázali, ţe z hlediska
folkloru a tradic jsou všechny tři oblasti nesmírně bohaté.
Peter Štefaňák, Ivan Capulič a jejich soubory děkují divákům

Na závěr koncertu si předseda Obce Slovákov v Českej republike pan Andrej Dan Bárdoš spolu
s předsedou Společnosti pro kulturu a umění Ladislavem Vrchovským připravili pro diváky
překvapení. Hned po konci programu, se všemi vystupujícími na pódiu, slavnostně oznámili
ustanovení Regionální obce Slovákov v Ostravě, jejíţ předsedkyní byla jmenována paní Zlatica
Mojţíšková. Oficiální zakládací akt proběhl jiţ v průběhu odpoledne a večerní oznámení mělo
ryze slavnostní formu. Paní Mojţíšková přislíbila, ţe nově ustanovená obec bude svou činností
podporovat Slováky ţijící na Ostravsku a bude napomáhat k udrţení co nejlepších vztahů mezi
oběma národy.
Po absolvování příjemných ceremonií se všichni vystupující a také někteří návštěvníci přesunuli
do malého sálu Akordu, kde aţ do ranních hodin pokračovala zábava u cimbálu. Atmosféra
celého dne a noci předznamenala následující nabité, ale v nesmírně přátelské atmosféře proţité
týdny.
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Brett Gray, Ladislav Vrchovský, Peter Prochácka a Andrej Dán Bardoš

Předsedkyně nově ustanovené regionální obce Slovákov v Ostravě paní Zlatica Mojžíšková
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Dny Kanady v Moravskoslezském kraji:
Blíţící se konec roku s sebou přinesl i vyvrcholení dlouhodobé práce všech členů spolku. Dny
Kanady v Moravskoslezském kraji po dlouhé době navázaly na tradici mezinárodně-tématických
akcí, které SPKU pořádala v 90. letech, jmenovitě například Dny Izraele, Dny španělské kultury,
či Dny britského filmu. Na konci roku 2016 jsme usoudili, ţe nastal ten pravý čas obnovit
mezinárodní přesah námi pořádaných akcí. Volba padla na Kanadu.
Během roku 2017 probíhaly po celém světě oslavy 150. let od sjednocení několika provincií a
vzniku samostatné Kanady. Naše rozhodnutí přidat se k oslavám ovlivnila hlavně nesmírná
rozmanitost této země. Kanada v sobě skloubí divokou avšak uhrančivou přírodu s vysoce
moderními městy, velmi pokrokovou vědu s avantgardním uměním nebo také otevřenou
společnost s důrazem na vyrovnání se s nelehkou minulostí. Jak píšeme na webu
www.dnykanady.cz, ambicí festivalu bylo “představit Kanadu ve všech jejich odstínech”. Toho
jsme chtěli docílit sérií různorodých přednášek, uměleckých výstav, filmových projekcí nebo
také uspořádáním podnikatelského fóra.
Pří přípravě programové náplně celého festivalu jsme vyuţili přátelských rad Velvyslanectví
Kanady v České republice, které nám bylo velmi nápomocno. Na následujících řádcích chceme
poděkovat všem, kteří svým dílem přispěli k tomu, ţe se povedlo myšlenku festivalu převést v
realitu.
Bylo nám nesmírnou ctí, ţe záštitu nad celou akcí převzali následující osobnosti:
Velvyslankyně Kanady v České republice její excelence Barbara C. Richardson
Ministr zahraničí České republiky Lubomír Zaorálek
Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák
Primátor města Ostravy Tomáš Macura
Primátor města Opavy Radim Křupala
Starostka města Třince Věra Palkovská
Akce se uskutečnila díky finanční podpoře následujících subjektů:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Statutární město Ostrava
Statutární město Opava
PGP Terminal a.s.
Sothys Paris - vizáţistické centrum Elegance s.r.o.
Partnery a podporovateli festivalu byli také:
Kanadská obchodní komora v České republice
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Ostravská univerzita
Slezská univerzita Opava
CzechInvest
CzechTrade
Hospodářská komora Moravskoslezského kraje
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Agentura pro regionální rozvoj
Místní akční skupina Opavsko
Imcuber z.s.
Palbric Art Foundation
The Ostrava International School
Best of British Cars s.r.o.
Rozmanitý program akce byl rozloţen do několika týdnů a na následujících stránkách se jej
pokusíme co nejvíce přiblíţit.
První festivalový týden
Prvními vystupujícími doprovodného programu Dnů Kanady byli Jaroslav „JaRon‟ Tomaštík,
Ladislav Loukota a Tomáš Komárek. Všichni pánové jsou členy spolku přátel vědy jménem UP
Crowd, jehoţ základna je při Univerzitě Palackého v Olomouci. V Ostravě se během jednoho
dne, konkrétně 8.11, představili hned několikrát. Dopoledne navštívili mezinárodní školu The
Ostrava International School, kde se studenty 3. ročníku diskutovali o astrofyzice a přiblíţili jim
práci s největší soustavou urychlovačů částic v CERN. Jedním z mnoha vědců, kteří v této
mezinárodní organizaci se sídlem v Ţenevě pracují, je právě i Tomáš Komárek, a tak měli
studenti informace doslova z první ruky. Odpoledne pak z ostravského Cooltouru pánové ţivě
streamovali svou přednášku na téma Věda vs. fikce nejen v kanadské sci-fi produkci a závěr
celého dne patřil diskuzi o novinkách ze světa vědy. Ta proběhla v restauraci Sádrový jeţek v
rámci cyklu Vědátoři na pivu.
Program Dnů Kanady pokračoval hned další den vystoupením cestovatele Martina Lipiny v
Klubu Atlantik, kde tento ostravský rodák uvedl svou přednášku s názvem Strastiplná cesta
kanadskými pobřeţními horami. Toto putování liduprázdnou divočinou absolvoval spolu se svou
ţenou v létě 2016, kdy se vydali na dlouhý přechod horami nejzápadnější kanadské provincie
Britské Kolumbie. Díky přenosným nafukovacím člunům, které pouţili k překonání rozlehlých
jezer, sice ušetřili spoustu času a energie, ale i tak si v Pobřeţních horách sáhli na dno svých
sil. Martin své vyprávění samozřejmě doplnil fotkami a videem, díky čemuţ měli hosté přímé
důkazy o mnohdy extrémních situacích, které Martin a jeho ţena zaţili.

7

Martin Lipina a návštěvníci jeho přednášky

Martin Lipina a vědci z UP Crowd se tak zaslouţili o první obohacující přednášky Dnů Kanady.
Hned následující týden se doprovodný program rozjel na plné obrátky.

Druhý festivalový týden
Pondělí 13. 11. bylo určeno dvěma rozdílným věkovým kategoriím studentů. Na The Ostrava
International School vystoupil kanadský odborník dlouhodobě ţijící v České republice a
přednášející na brněnské Masarykově univerzitě Thomas Donaldson Sparling. Před studenty
předstoupil s přednáškou na téma multikulturalismus. Mluvil o úspěšném modelu multikulturní
společnosti v Kanadě a srovnával jej se situací v Evropě a konkrétně také v České republice.
Ve stejný čas, kdy Thomas Sparling mluvil v Ostravě, přednášela v Karviné na Obchodně
podnikatelské fakultě Slezské univerzity paní Magdalena Fiřtová z Katedry amerických studií
Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Ačkoli byla primárním tématem přednášky aktuální
obchodní dohoda mezi EU a Kanadou známá jako CETA, paní Fiřtová pojala svůj výstup velmi
komplexně a mluvila o minulosti, současnosti a budoucnosti transatlantických obchodních
vztahů.
Velmi nás potěšilo, ţe paní Fiřtová zůstala v kraji o den déle a na vlastní ţádost zavítala v úterý
mezi studenty The Ostrava International School. Mluvila o podobném tématu jako o den dříve v
Karviné, vhodně jej však přizpůsobila mladšímu věku posluchačů, se kterými diskutovala o
důleţitosti dobrých vztahů mezi Evropskou Unií, Kanadou a také Spojenými státy.
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Navázaná spolupráce s The Ostrava International School, kde krom Magdaleny Fiřtové a
Thomase Sparlinga zavítali také panové z UP Crowd, nás velmi těší a je úmyslem Společnosti
pro kulturu a umění dále tento vztah rozvíjet.
I další programový bod Dnů Kanady cílil hlavně na studenty. Ve čtvrtek 16.11. se totiţ v Klubu
Atlantik konal dvojblok přednášek zaměřených na studium a práci v této zemi. Nabité odpoledne
zahájila paní Barbora Florková působící jako odborná asistentka obchodního oddělení na
Velvyslanectví Kanady v České republice. Ta hostům odprezentovala moţnosti, jak do Kanady
vycestovat za studiem na jedné z tamějších prestiţních univerzit. Mluvila o krocích nezbytných k
samotnému přijetí na kanadské vysoké školy, nezapomněla však detailně popsat veškeré
administrativní vyřizování spojené se samotným pobytem v této zemi. Svůj odborný výklad také
doplnila mnohými statistickými údaji a nakonec přidala povídání o samotných reáliích
kanadského studentského ţivota.
Hned po paní Florkové před návštěvníky programu předstoupil mladý pár Jana Dyškantová a
Martin Rosulek. Tito nadšení cestovatelé provozují populární webový portál Jakdokanady.cz a
veškeré sociální sítě s ním propojené. Skrze tento web nabízejí mladým Čechům a Slovákům
poradenství ve vztahu k vízovému programu Working Holiday, díky němuţ můţe kaţdoročně
tisíc Čechů a stejný počet Slováků na jeden rok vyrazit do Kanady za prací, krátkodobým
studiem či čistě za záţitky. Jana a Martin Working Holiday sami absolvovali a na základě svých
zkušeností se rozhodli pomáhat dalším zájemcům nejen překonat nástrahy podání vízových
ţádostí, ale také zařídit veškeré nezbytnosti před vycestováním a zorientovat se v okamţiku,
kdy se ocitnou na kanadské půdě. V Klubu Atlantik například porovnávali jednotlivá města dle
ţivotních nákladů, dostupnosti práce, či výše mezd a předali své tipy s pracovními povoleními,
zařízením bankovního účtu a podobnými, mnohdy nepříjemný záleţitostmi. Samozřejmě se
nezapomněli podělit o zkušenosti s cestováním po této rozlehlé zemi, v jejímţ srdci najdeme
dechberoucí horské treky, zrcadlící se jezera a ţivotem tepoucí města.
Reálný přínos tohoto přednáškového dvojbloku můţeme měřit nejenom plným sálem v Klubu
Atlantik, ale hlavně samotným sloţením publika, jeţ bylo z drtivé většiny tvořeno skutečnými
zájemci o vycestování do Kanady. Například Jana s Martinem odpovídali na celou škálu dotazů.
Od lidí teprve uvaţujících o účasti v programu Working Holiday, přes ty, kteří právě čekali na
rozhodnutí o přidělení víz, aţ po několik úspěšných ţadatelek, které přišly do Atlantiku posbírat
velmi cenné informace před odletem.
Tento předvoj hlavního festivalového týdne završil unikátní koncert kanadského muzikanta a
výrobce nástrojů Edwarda Powella, který se odehrál v sobotu 18.11. v Absintovém klubu Les.
Edward jiţ několik let ţije na Opavsku, a tak s sebou jako překvapení přivedl hosta, svého
kamaráda Daniela Plecháčka. Daniel, podobně zdatný multiinstrumentalista a muzikoterapeut,
Edwarda během celého večera doprovázel na bubny. Sám Edward pak zahrál na vlastnoručně
vyrobený nástroj ragmakamtar. Tato úchvatná dvoukrká loutna je sestrojena tak, aby mohl
muzikant plynule přecházet mezi orientálními a indickými melodiemi. Během místy aţ
meditativního koncertu vzala tato kanadsko-česká dvojice návštěvníky na výlet přes Blízký
východ aţ do Indie a hlavnímu festivalovému týdnu tak nasadila laťku velmi vysoko.
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Edward Powell a Daniel Plecháček

Třetí, hlavní festivalový týden
Během týdne od 20. do 24.11. měli obyvatelé Ostravy a Opavy moţnost zhlédnout vskutku
velmi nabitý program. Navíc jsme v tomto týdnu v našem kraji přivítali i nejvzácnějšího hosta
celého festivalu - velvyslankyni Kanady v České republice Její excelenci Barbaru C.
Richardson. Ta se spolu s dalšími partnery a vzácnými hosty zúčastnila pondělního
slavnostního zahájení Dnů Kanady v Imperial Hotelu Ostrava. Hudební doprovod celého večera
pak zajistil komorní smyčcový kvartet K-Quartet
Její excelence při svém vystoupení promluvila o oslavách 150 let vzniku Kanady, které během
roku probíhaly doslova po celé zeměkouli, také však vyzdvihla přátelské vzájemné vztahy
Kanady a EU a konkrétně také České republiky. Ve spojitosti s transatlantickými vztahy zmínila
nově uzavřenou obchodní dohodu CETA, jejímţ cílem je odstranit tarifní bariéry bránící
volnému obchodu. Co se týká česko-kanadských vztahů, paní velvyslankyně s lehkým
úsměvem zdůraznila zlomový okamţik, kdy Jaromír Jágr po více neţ 25 letech v NHL konečně
podepsal smlouvu s kanadským muţstvem, konkrétně s Calgary Flames.
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Kanadská velvyslankyně její excelence Barbara C. Richardson při svém proslovu

Na slavnostním večeru dále promluvili: primátor statutárního města Ostrava a další patron
festivalu pan Tomáš Macura, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje a drţitele záštity
pan Lukáš Curylo a předseda Společnosti pro Kulturu a umění pan Ladislav Vrchovský. Celý
večer proběhl ve velmi uvolněné, přátelské atmosféře a předznamenal tak následující bohaté
dny.
Druhý den zavítala paní velvyslankyně na akademickou půdu, a to hned obou ostravských
vysokých škol. Hned ráno na Ostravské univerzitě promluvila na téma Historická a současná
pozice Kanady ve světových geopolitických vztazích. Po této přednášce a následné debatě se
studenty se okamţitě vydala na opačnou stranu Ostravy na Vysokou školu báňskou, kde jiţ
probíhalo obchodně-podnikatelské a investiční fórum. Jeho cílem bylo ukázat firmám
Moravskoslezského kraje kanadské investiční moţnosti a otevřít nové kanály potenciální
spolupráce. Součásti byla také prezentace výzkumné spolupráce VŠB a kanadských institucí a
komentovaná exkurze místních laboratoří, které se zúčastnila i paní velvyslankyně.
Jediným bodem středečního programu byl jiţ třetí z řady kanadských dokumentů, které se v
Klubu Atlantik promítaly kaţdý večer hlavního týdne. Tato přehlídka s názvem Ozvěny AFO na
Dnech Kanady se konala ve spolupráci se známým olomouckým festivalem populárněvědeckých dokumentárních filmů Academia Film Olomouc. Díky tomuto partnerství jsme mohli v
Atlantiku promítnout pět kanadských filmů, které se v průběhu několika let zúčastnily olomoucké
soutěţní přehlídky. Tematický záběr promítaných dokumentů byl opravdu široký. Největší ohlas
vzbudil film Vital Bonds věnující se kaţdodennímu ţivotu dárců a příjemců orgánů na
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transplantačním oddělení nemocnice v Torontu a také snímek Decoding Desire, jenţ zkoumá
sexuální praktiky různých příslušníků zvířecí říše a srovnává je s těmi lidskými. Klub Atlantik se
tak poté, co nám poskytl zázemí pro cestovatelské přednášky, na pět večerů stal ostravským
domovem kanadské kinematografie.
Ve čtvrtek 23.11. zavítal program Dnů Kanady také do Opavy, která na následujících několik
týdnů hostila Tváře Vancouveru. Tak se jmenuje série fotografií Natálie A. Rollko, kterou
původem slovenská umělkyně přijela osobně do opavského Kina KUPE představit. Ještě před
samotnou vernisáţí Natálie hostům v “Kupéčku” nastínila svůj vlastní pohled na historický vývoj
fotografie jako řemesla a následně jiţ slavnostním přípitkem zahájila výstavu, která v krásném
industriálním prostředí galerie zůstala aţ do začátku ledna. Tváře Vancouveru nafotila v ulicích
tohoto kosmopolitního města při svém několikatýdenním pobytu. Při focení se povětšinou
vyhýbala známým turistickým místům a objektivem se snaţila zachytit kaţdodenní realitu ţivota
v metropoli Britské Kolumbie. Jak při své přednášce o historii fotografie, tak během doby, kdy si
hosté prohlíţeli vystavené snímky Vancouveru, Natalie vstřícně odpovídala na dotazy o své
kariéře, názorech, inspiracích (jejím mentorem je známý fotograf Robert Vano) a plánech do
budoucna.
Návštěvníci vernisáže výstavy Faces of Vancouver autorky Natálie Rollko

I poslední den hlavního festivalového týdne si rezervovala Opava. V pátek 24.11. tam proběhl
slavnostní závěrečný koncert, jehoţ se zúčastnil i další drţitel záštity nad festivalem primátor
statutárního města Opava pan Radim Křupala. V kostele sv. Ducha přináleţijícímu Konvertu
minoritů vystoupil ţenský pěvecký sbor Cancioneta Praga pod vedením sbormistra Lukáše
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Jindřicha. Do Opavy přijel sbor obohacen o muţské hlasy a krom svého tradičního repertoáru
předvedl i sérii lidových skladeb z různých koutů světa zpívaných v původních jazycích. Svým
vytříbeným pěveckým projevem sbor udělal více neţ důstojnou tečku za hlavním festivalovým
týdnem, program samotný však ještě nekončil.

Čtvrtý festivalový týden
Poslední listopadový týden byl zároveň finálním týdnem doprovodného programu Dnů Kanady,
samozřejmě s výjimkou výstavy Tváře Vancouveru, kterou mohli návštěvníci Kina KUPE
obdivovat aţ do 10.1. Právě opavské “Kupéčko” mělo v posledních dvou dnech festivalu
prominentní roli. Ve středu 29.11. jsme v něm nejprve promítli cyklus dokumentárních filmů z
dílny kanadské neziskové organizace Wapikoni Mobile a ve čtvrtek pak do Opavy zavítal
popularizátor vědy Josef Pazdera.
Wapikoni Mobile si klade za cíl pomocí audiovizuálního umění pracovat s nejmladší generací
potomků původních obyvatel. Ve svých řadách sdruţuje talentované indiánské reţiséry, grafiky,
scénáristy a další. Skrze filmové médium organizace usiluje o zachování původních indiánských
tradic, ale zároveň o jejich propojení s moderním světem. V rámci Dnů Kanady jsme uvedli
dokument “Indián, orel a krocan”, v němţ se mladí tvůrci vyznávají, jaké je to v dnešní době být
potomkem původních obyvatel kontinentu. Spolu s tímto filmem jsme promítli i několik
krátkometráţních snímků. Témata těchto filmů byla různorodá, všechny však pojilo to, ţe byly
natočeny dospívajícími indiány. Den poté, co byly všechny snímky uvedeny v Kině KUPE, jsme
je promítli také v ostravském Minikině kavárna.
Privilegium poslední přednášky celých Dnů Kanady připadlo panu Josefu Pazderovi. Tento
popularizátor vědy je zároveň vůdčí osobnosti projektu Objective Source E-Learning,
internetového magazínu známého jako www.osel.cz. V Kině KUPE mluvil nejen o převratných
objevech ve výzkumu přírodních věd, srovnával také přístup ke vědě u laické veřejnosti ve
Střední Evropě a ve zbytku světa s důrazem na Severní Ameriku.
Kompletní program Dnů Kanady v Moravskoslezském kraji trval déle neţ měsíc. Přesto jsme se
první prosincový den probrali s pocitem, ţe jsme ještě před pár hodinami slavili vznik
Československa a bavili se Na lidovú notečku. Moţná to byl důsledek velkého mnoţství
osobností, které během několika týdnů navštívili Ostravu a Opavu, moţná jsme vytěsnili
veškeré starosti s přípravou akce a přetrvala jen přátelská atmosféra panující na všech
vystoupeních. A ţe spektrum akcí konajících se v rámci Dnů Kanady bylo velmi barevné.
Bavili jsme se u vyprávění sci-fi nadšenců o tom, co vše se za bijáky se natáčely na sever od
Hollywoodu. Diskutovali jsme o budoucnosti obchodních vztahů Evropské unie a Kanady a na
podnikatelském fóru jsme usilovali o faktické vytváření nových obchodních vazeb mezi našimi
zeměmi. Srovnávali jsme, jak se kanadská občanská společnost liší od té naší, evropské. Mlčky
jsme naslouchali dechberoucímu koncertu orientální hudby v podání kanadského virtuóza. Také
jsme hodně času strávili v Britské Kolumbii, ať uţ prostřednictvím fotografií z ulic Vancouveru,
nebo putováním divokými Pobřeţními horami. No a díky filmovým projekcím jsme se podívali do
torontské nemocnice, kanadských výzkumných center nebo za dospívajícími indiány ve státě
Quebec.
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Věříme, ţe Dny Kanady tak naplnily své motto a divákům tuto krásnou zem představily ve všech
jejich odstínech. V nitru pak doufáme, ţe některé z kanadských barev poslouţí jako inspirace i
nám.

Rok 2018 a dále:
Jak jsme psali hned v první větě tohoto dokumentu, rok 2017 byl pro Společnost pro kulturu a
umění zcela zásadním. Rok 2018 má takovýto význam pro celou českou a slovenskou
společnost. 28.10.2018 si totiţ připomeneme 100 let od vzniku samostatného Československa,
události představující výchozí bod novodobých dějin našich národů. Úmyslem spolku je
uspořádat k této nesmírně významné příleţitosti slavnostní koncert a doprovodný program
sloţený z výstavy a panelové diskuze.
V průběhu celého roku pak samozřejmě hodláme pokračovat v podpoře našich partnerů a
prohlubování vztahů mezi organizacemi, které usilují o rozvoj kulturního ţivota v kraji. Do našich
plánů také spadá započetí přípravných prací na další akci s mezinárodním přesahem, která se
uskuteční v roce 2019.
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