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Úvodní slovo
V roce 2018 bylo hlavním motivem činnosti Společnosti pro kulturu a umění (SPKU) neusnout na 

vavřínech a dále pokračovat v započaté práci a rozvíjení partnerství z předchozích let. Chtěli jsme 

plynule navázat na rok 2017, jenž byl ve vývoji spolku zlomovým - po letech jsme se navrátili ke 

konceptu mezinárodních kulturních dnů v podobě Dnů Kanady v Moravskoslezském kraji (více na 

dnykanady.cz) a také jsme položili základy nové tradice Dne vzájemnosti uspořádáním koncertu Na 

lidovú notečku.

Jelikož na rok 2018 připadla řada “osmičkových” výročí, bylo našim hlavním cílem využít 

získaných zkušeností a důstojně oslavit to nejvýznamnější z nich - sto let od vzniku samostatného 

Československa. Tento záměr jsme uskutečnili hned dvakrát - folklorní koncert STÁLE SPOLU již 

druhý rok připomínal československou vzájemnost, galakoncert Leoš Janáček a Tři Tygři: Stoletá 

komedie kultury pak byl vyvrcholením oslav tohoto výročí v celém Moravskoslezském kraji.
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Podpora spřátelených subjektů
I v tomto roce platilo, že pořádání vlastních koncertů i jiných, menších akcí bylo jen špičkou 

ledovce naší činnosti. Jedním ze zásadních principů SPKU je kontinuální podpora aktérů, jejichž 

hodnoty se shodují s těmi našimi - vzdělávání, vytváření kulturní společnosti, udržování tradic či 

práce s dětmi a mládeží.

Jako zásadní pak vnímáme fungování dětských zájmových kroužků.. Proto nadále spolupracujeme 

se Základní uměleckou školu Edvarda Runda  ze Slezské Ostravy a taneční skupinou Unisono, která 

při škole působí. Konkrétně v průběhu roku zajišťujeme pronájem sálů na Janáčkově konzervatoři, 

kde mohou žáci pilovat choreografie a věnovat se dalším umělecko-pohybovým aktivitám. 

Podporujeme také Moravský dětský folklorní soubor Holúbek,  ve kterém se děti učí písním, 

tancům a hrám z regionů Lašska a Valašska.

Právě uchovávání tradic a jejich předávání dalším generacím přikládáme velkou váhu, proto 

podporujeme hned několik folklorních iniciativ a souborů. Např. Studio Folklór je mladý spolek z 

Brušperka, který se od sdílení folklorních příspěvků, písní a videí na Facebooku posunul v roce 

2017 k organizaci vlastního festivalu Lašské městečko na brušperském náměstí. Jsme moc rádi, že 

můžeme pomáhat nově vznikajícím subjektům realizovat své vysněné projekty. To však nesnižuje 

naše závazky k dlouhodobým partnerům.

Jedním z nich je Soubor lidových písní a tanců Hlubina,   jenž patří mezi nejstarší folklorní kolektivy 

v republice. V roce 2018 oslavil 70. výročí svého založení a 100 let od narození své zakladatelky, 

taneční profesorky Zdeny Kyselé. Krom folkloru z regionů Lašska a Slezska zpracovává Hlubina  

také tradice spjaté s hornickým odkazem Ostravy. Soubor je pořadatelem tradičního Havířského 

bálu a také mezinárodního folklorního festivalu Folklor bez hranic Ostrava, díky němuž se v 

uplynulém roce již po jednadvacáté ulice města na jeden srpnový týden rozzářily kroji z různých 

koutů světa.

Dlouhodobě také podporujeme amatérské divadlo a v roce 2018 jsme ve spolupráci s regionální 

pobočkou Svazu českých divadelních ochotníků a Střediskem volného času Korunka v Ostravě - 

Mariánských Horách uspořádali regionální postupové přehlídky Pohárek SČDO - soutěž v 

monologu a v dialogu a v soutěži jednoaktových her. Obě soutěže byly financovány z finančního 

příspěvku Moravskoslezského kraje na podporu individuálních projektů v oblasti kultury.
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Utužování česko-slovenské
vzájemnosti

Hlubina a Holúbek nejsou jedinými ostravskými soubory, s nimiž spolupracujeme. Folklorní klub 

Fogáš sdružuje tanečníky, muzikanty a zpěváky s láskou ke slovenské kultuře a folkloru. V roce 2017 

jsme dohromady uspořádali koncert Na lidovú notečku, jehož záměrem bylo oslavit vzájemnost 

Čechů a Slováků. V den samotného koncertu byla oficiálně založena Regionální obec Slováků v 

Ostravě s předsedkyní Zlaticí Mojžíškovou. Založení byl přítomen i předseda Obce Slováků v České 

republice Andrej Dan Bárdoš.

Samotné ustanovení Regionální obce, jehož byla SPKU iniciátorem, bylo však pouze dílčím 

úspěchem na začínající cestě. Dalším logickým krokem spolupráce s Fogášem a Regionální obcí 

bylo navázat na tradici Dne vzájemnosti z roku 2017. Stoleté výročí vzniku samostatného 

Československa k tomu bylo ideální příležitostí. Tak se zrodila myšlenka koncertu STÁLE SPOLU, 

který se konal v ostravském Domě kultury Akord 27. 10. 2018, tedy v předvečer samotného výročí.

V průběhu celého dne se na přilehlém Náměstí SNP konaly oslavy pořádané městskou částí 

Ostrava-Jih, která souhlasila s doplněním programu o vystoupení námi oslovených dětských 

folklorních souborů. Konkrétně se divákům představily místní MDFS Holúbek a Malý Grunik z 

Ostravice. Denní program završil majestátní ohňostroj, symbolicky odpálen v 19:18,  a následně se 

mohli diváci přesunout do kulturního sálu.
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V pořadu Na Horehroní tak… vystoupily FK Fogáš a slovenský Fsk Bacúšan z Horehroní. Režie 

večera se ujal vedoucí Fogáše a rodák z Michalovec Ivan Capulič, při přípravě mu asistovala 

vedoucí Bacúšanu Soňa Bridišová, která pochází z Ostravy. Oba soubory se na jevišti střídaly a 

samotné finále pak roztančily a rozezpívaly ve společné choreografii. Dramaturgie koncertu se 

připravovala měsíce dopředu a důležitou roli sehrála také Regionální obec Slováků v Ostravě, která 

byla Fogáši nápomocná při jeho dvou výjezdech za vystoupeními na Slovensko.

Koncert STÁLE SPOLU byl oslavou stého výročí vzniku Československa, našim záměrem však bylo 

připomenout si tu pravou podstatu vztahu Čechů a Slováků. Ten nebyl nikdy primárně definován 

tím, zdali jsme zrovna byli součástí společného státu. Jeho pevné základy jsou v rovině osobní -jsme 

přátelé, partneři, tvoříme rodiny. Právě tuto vzájemnost jsme v Domě kultury Akord slavili a právě 

proto se následující den členové obou souborů vydali na Horní Bečvu. Na Zubčené v místě 

frekventované turistické stezky společně zasadili lípu svobody symbolizující víru, že vztah Čechů a 

Slováků se bude vždy odvíjet od spolupráce a přátelství mezi jednotlivci, organizacemi a 

komunitami se společným zájmem.

Velké poděkování za podporu naší akci patří Obci Slováků v České republice a Úřadu pro Slováky 

žijící v zahraničí. Předsedové obou organizací Andrej Dan Bárdoš a Ján Varšo dorazili osobně do 

Ostravy a na závěr slavnostního koncertu společně s předsedou SPKU Ladislavem Vrchovským a 

předsedkyní Regionální obce Slováků v Ostravě Zlaticí Mojžíškovou poděkovali divákům za jejich 

přízeň a vyjádřili přání k pokračování této zatím velmi úspěšné česko-slovenské spolupráce.
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Krajské oslavy stoletého výročí
Koncert Leoš Janáček a Tři Tygři: Stoletá komedie kultury se uskutečnil 4. 12. v krásných 

prostorách multifunkční auly Gong a důstojně připomenul a oslavil kulturní milníky 

severomoravského regionu za uplynulé století. Tuto událost jsme uspořádali ve spolupráci s 

Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a produkční společností NewWind Production. Režie 

večera se zhostila umělecká šéfka Divadla Petra Bezruče Janka Ryšánek Schmiedtová, autorem 

scénáře byl Ladislav Vrchovský.

Předseda SPKU měl vskutku nabitý rok. Spolu s divadelním souborem Na štaci zdramatizoval svůj 

román Z podzemí ke Slunci a ve výsledné hře Převýchova v díře ztvárnil i jednu z hlavních rolí. 

Obě reprízy se odehrály v ostravské Staré aréně a těšily se zájmu diváků. V říjnu pak Vrchovský 

díky pohostinnosti Petra Pánka a Centra PANT pozval k debatě bývalého poslance a senátora ČR, 

vysokoškolského pedagoga Daniela Kroupu a profesora filosofie Miroslava Kusého. Pánové, oba 

signatáři Charty 77, se potkali u večera s názvem Idea československého státu a během 90 minut 

probrali mnoho společenských témat spojených se vznikem a také s rozpadem společného státu.

Sto let od vzniku Československa bylo vskutku historickým výročím,  po celé republice se konalo 

nespočet akcí. Koncert Leoš Janáček a Tři Tygři: Stoletá komedie kultury byl největší oslavou 

tohoto výročí v celém Moravskoslezském kraji. Dramaturgická linie koncertu se táhla od slavných 

umělců minulosti až po výkvět současné krajské kulturní scény, večerem pak diváky provedla 

kabaretní skupina Tři Tygři složená z herců Divadla Mír v čele s ředitelem Albertem Čubou.
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Role Třech Tygrů však nekončila u představování jednotlivých interpretů. Přítomné vzali na 

historický výlet se zastaveními u politických a kulturních milníků posledních sta let a vše prokládali 

sérií vtipů a scének, které místy přerostly v nekompromisní komedii. To však bylo záměrem tvůrců 

večera. Cílem koncertu totiž nebylo pouze vzdát hold umělcům současným i těm z dob minulých, 

ale také si připomenout, že posláním kultury je probudit v člověku jeho ducha a vzbuzovat v něm 

emoce. No a smích je jedním z nejsilnějších, ryze pozitivních emočních projevů. Humor bez 

servítek v podání Třech Tygrů tak dokazoval, že ani ta nejvýznamnější výročí bychom neměli brát 

příliš vážně.

Program koncertu byl nabitý a žánrově velmi pestrý. Na jevišti se střídali zástupci populární hudby, 

jazzu, klasické hudby, opery ale také folkloru. Nejpočetnější zastoupení na jevišti měla Janáčkova 

filharmonie Ostrava, která doprovázela hned několik interpretů. Jedním z nich byl Soubor lidových 

písní a tanců Hlubina, který předvedl choreografie Zdeny Kyselé z cyklu Lašských tanců Leoše 

Janáčka. Na závěr celého večera pak orchestr zahrál část Venkovské vánoční mše Edvarda 

Schiffauera, kterou spolu se sólisty zazpíval výběr pěveckých sborů v čele se Svatomichelským 

sborem Řepiště. Filharmonie také doprovodila dvě z hlavních hvězd koncertu. Těmi byly 

sopranistky Eva Dřízgová-Jirušová a její žačka Patricie Janečková, které divákům předvedly sílu 

svých úžasných hlasů. Zkušenější interpretka přednesla Monolog a Modlitbu Jenůfy z Janáčkovy 

opery Její pastorkyňa, stále teprve dvacetiletá Patricie Janečková zazpívala dvě písně ze sbírky Láska 

a smrt Eduarda Dřízgy a poté se chopila ústřední melodie z filmu Tenkrát na západě režiséra Sergia 

Leoneho a slavného skladatele Ennia Morriconeho. Tento okamžik byl zároveň poctou zesnulé 

Věře Špinarové, která před více než čtyřiceti lety nazpívala píseň Jednoho dne se vrátíš.
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To, že v Moravskoslezském kraji vznikají i úspěšné a autorsky zajímavé projekty na poli populární 

hudby, divákům dokázali ostravská kapela Places a frýdecko-místečtí David Stypka & Bandjeez. 

Další zástupkyní mladé generace byla zpěvačka a hráčka na ukulele Elis Mraz, kterou doprovodil 

Boris Urbánek se svou kapelou Boris Band Combination. Tito jazzoví matadoři předvedli také svou 

vlastní tvorbu a ohromným nasazením a nesporným umem přivedli celý Gong do varu.

Jak již bylo zmíněno, o poslední vystoupení večera se společnými silami postarali sólisté a výběr 

krajských pěveckých sborů za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava. Sté výročí 

nejvýznamnějšího dne společné historie Čechů a Slováků jsme důstojně oslavili a na závěr koncertu 

se vystupující i diváci naladili na atmosféru blížících se Vánoc.

Stoletá komedie kultury nám všem připomněla, jak bohatou kulturní historii má za sebou 

Moravskoslezský kraj. Podstatné však je to, že koncert nám a hlavně přítomným divákům dokázal, 

že současnost a budoucnost kultury tohoto regionu jsou přinejmenším stejně zářivé.
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Současnost a budoucnost SPKU
Jak jsme zmínili na začátku tohoto dokumentu, do roku 2018 jsme vstupovali s cílem dále rozvíjet 

dříve navázaná partnerství. Jsme přesvědčeni, že spolupráce na komunitní úrovni je základem 

prosperující občanské společnosti, proto i nadále budeme podporovat subjekty, jejichž vize se 

shodují s tou naší. Níže uvedené částky dokazují, že naše podpora spřátelených neziskových 

organizací v průběhu let roste. Tyto hodnoty jsou sumou přerozdělené podpory v daném roce:

Tuto činnost vykonáváme díky pomoci ze strany našich partnerů. Finanční ale také organizační 

podpora, kterou nám poskytl Krajský úřad Moravskoslezského kraje, byla pro naši organizaci velmi 

důležitá. Konkrétně v roce 2018 nás podpořil dohromady částkou 1 020 000 Kč v rámci těchto 

projektů:

Leoš Janáček a Tři Tygři: Stoletá komedie kultury 

Den vzájemnosti: koncert STÁLE SPOLU  

Podpora amaterského divadla v MSK 

800 000 Kč 

 200 000 Kč

20 000 Kč

• 

•

•

2016 - cca 300 000 Kč

2017 - cca 900 000 Kč 

2018 - cca 1 600 000 Kč

• 

•

•

V roce 2018 nás podpořili také Nadace ČEZ a Imcuber, z.s. Všem děkujeme, že nám umožňují 

realizovat naše projekty a plnit sny našich partnerů.

Na začátku roku 2019 jsme vstoupili do jednání s mladým kolektivem, který v loňském červnu 

uspořádal první ročník festivalu sci-fi, fantasy a komiksu pod názvem Fantastická Ostrava. Jejich 

záměr pořádat v Ostravě akci nejen pro nadšence zmíněných žánrů, ale také pro rodiny s dětmi a 

návštěvníky, kteří jsou touto tématikou nedotčeni, je nám velmi sympatický, proto v tomto roce 

akci podpoříme. Věříme, že tak položíme základ dlouhodobé spolupráce.
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Spolu s FK Fogáš a Regionální obcí Slováků v Ostravě pak připravujeme další večer Dnů 

vzájemnosti. Do tohoto stále rostoucího partnerství jsme přizvali také Studio Folklór, čímž jsme 

festival Lašské městečko zahrnuli do iniciativy utužující vzájemné soužití národnostních menšin. Již 

připravujeme program podzimního koncertu a jednáme o účasti folklorního souboru z Polska. Pro 

rok 2020 pak plánujeme pozvat maďarský kolektiv a iniciativu Dnů vzájemnosti tak rozšířit na 

všechny země Visegrádské skupiny.

Portfolio našich partnerů se neustále rozšiřuje a s ním také publikum - počet diváků na akcích 

pořádaných přímo SPKU nebo partnery se v roce 2018 pohyboval v řádech tisíců. Toto číslo letos 

dále poroste hlavně díky spolupráci s festivalem Fantastická Ostrava, jehož první ročník navštívilo 

více než 3 000 lidí. Tvrzení, že akce s podporou SPKU navštíví v roce 2019 více než 10 000 diváků, 

není vůbec přehnané.

Je nám ctí, že během uplynulých let se Společnost pro kulturu a umění dostala do role, kdy se 

významně podílí na utváření kulturního života v Moravskoslezském kraji a zároveň pomáhá dalším 

subjektům v jejich rozvoji. Tuto pozici vnímáme jako privilegium a jsme si vědomi zodpovědnosti, 

kterou přináší. Naše odhodlání nadále pokračovat v práci se tím jen utvrzuje.

Dalším uskupením, které v roce 2019 podpoříme, je spolek Audio Video Bass pořádající v Ostravě 

akce elektronické hudby. Svým zaměřením se sice vymykají našim ostatním partnerům, nicméně 

motivy a širší souvislosti jejich práce souzní s našim posláním. Audio Video Bass totiž pracuje s 

unikátním historickým odkazem a náladou Ostravy a své akce pořádá na různých, často 

opuštěných místech, čímž do nich znovu přivádí život. Členové zároveň spolupracují s podobně 

smýšlejícím mladými spolky a budují tak důležitou komunitu usilující o oživení kulturní scény na 

Ostravsku.
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S přáním všeho dobrého za Společnost pro kulturu a umění

Ladislav Vrchovský

Společnost pro kulturu a umění děkuje Moravskoslezskému kraji a Nadaci ČEZ za finanční 

podporu. Děkujeme všem našim partnerům, spřáteleným organizacím, a zejména dobrovolníkům, 

kteří věnují snahám o rozvoj kultury a kulturního života nejen v našem kraji svůj čas, energii i 

vlastní finanční prostředky.

Poděkování




