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Úvod
Motivem roku 2019 byla svoboda a nezávislost.

Zatímco v roce 2018 jsme oslavovali sté výročí vzniku samostatného Československa, v

listopadu 2019 se po celé republice konalo nespočet akcí připomínajících 30 let od

Sametové revoluce, která v roce 1989 vedla k pádu komunistické vlády a návratu

demokracie.

Téma nezávislosti se však u Společnosti pro kulturu a umění (SPKU) neslo napříč celým

rokem. S nadšením jsme pozorovali, jak naši partneři a spřátelené subjekty rostou a jak se

kulturní komunita na Ostravsku rozšiřuje.

Komunita - základní princip SPKU

Aktivní občanská společnost kladoucí důraz na kulturu, tradice, vzdělávání a práci s dětmi

a mládeží - to jsou hlavní hodnoty našeho spolku. Zásadní roli při jejich naplňování hraje

komunita podobně smýšlejících lidí a subjektů. Svou činností se proto snažíme přispívat k

budování takovéto komunity. Proto jsme i v roce 2019 pokračovali v organizační a

finanční podpoře našich dlouhodobých partnerů a navázali spolupráci s novými.

Dlouhodobě spolupracujeme se Základní uměleckou školu Edvarda Runda ze Slezské

Ostravy a podporujeme taneční skupinu Unisono, která při škole působí. SPKU skupině

hradí celoroční pronájem tanečního sálu na Janáčkově konzervatoři a gymnáziu Ostrava,

ve kterém děti nacvičují baletní choreografie a věnují se pohybové průpravě. Další

mládežnický kroužek, který dlouhodobě podporujeme, je Moravský dětský folklorní

soubor Holúbek z Ostravy.
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Právě folklór a lidové tradice vnímáme jako hodnoty, o které je třeba pečovat a dále je

rozvíjet, proto krom dětí z Holúbku podporujeme také další soubory a uskupení. Jsou

jimi FK Fogáš, Studio Folklór z Brušperka (o obou více v další kapitole) a SLPT Hlubina.

Právě Hlubina patří mezi nejstarší soubory v republice a je hlavním organizátorem dvou

významných regionálních akcí - Havířského bálu a mezinárodního festivalu Folklor bez

hranic Ostrava. Obě tyto akce dlouhodobě podporujeme a v roce 2019 tomu nebylo

jinak.

Nově jsme se v roce 2019 stali partnery tradiční regionální pěvecké soutěže pro děti do 15

a mládež do 21 let s názvem Talent Frýdek-Místek. Za historii Talentu hned několik

nadějných zpěváků a zpěvaček přiblížilo svému snu a mnoho dalších účastníků dostalo

skvělou příležitost si vyzkoušet jaké je to stát před odbornou porotou.

Také jsme podpořili mladý ostravský kolektiv Audio Video Bass (AVB), který se věnuje

elektronické a taneční hudbě. Zatímco umělecký žánr se od našich zbylých partnerů liší,

poslání je stejné - AVB usiluje o prezentaci elektronické hudby jako svébytného žánru, je

aktivní v komunitě kulturních subjektů a přispívá k diskuzi. Např. pod názvem Banket

pořádá akce na různých a často opuštěných místech Ostravy, čímž jim aspoň na jeden

večer vrátí život.

V roce 2019 jsme také navázali spolupráci s novým fenoménem na ostravské festivalové

scéně. Jedná se o festival Fantastická Ostrava, který proběhl poslední červnový víkend v

prostorách Trojhalí Karolina. Teprve druhý ročník dosáhl obrovského úspěchu, jelikož

dorazilo téměř 6 000 návštěvníků. Organizátoři pro ně připravili mnoho výstav,

odborných přednášek a filmových projekcí. Vše na téma sci-fi, komiks, fantasy a horor.

Fantastická Ostrava si do dalších let nastavila velmi vysokou laťku, ale my jsme

přesvědčeni, že nebude mít problém ji překonat. Věříme, že s SPKU jako jedním z

partnerů.
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2019 - rok vzájemnosti
Rok 2019 byl pro celou iniciativu Dne vzájemnosti velkým krokem vpřed. Po úspěšném

koncertu STÁLE SPOLU, který jsme v říjnu 2018 uspořádali ke 100. výročí vzniku

Československa, bylo rozhodně na čem stavět.

Ze Dne vzájemnosti se tak staly Dny vzájemnosti, jelikož se do iniciativy zapojil již

zmíněný brušperský spolek Studio Folklór. Spolek od roku 2017 pořádá festival Lašské

městečko, který se koná vždy na začátku května a doprovází jej stavění obecní máje.

Třetího ročníku se zúčastnily tři dětské a tři dospělé soubory, včetně našich kamarádů z

MDFS Holúbek, SLPT Hlubina a FK Fogáš. Doprovodný program zahrnoval také

vystouopení v Domově pro seniory Ondráš, přehlídku automobilových veteránů a

vystoupení sborů v kostele sv. Jiří. Hlavnímu koncertu přihlíželo zaplněné brušperské

náměstí, což nás utvrdilo v přesvědčení, že stojí za to podporovat vzájemnost mezi lidmi,

spolky a iniciativami.

Hlavní koncert Dnů vzájemnosti proběhl 30. listopadu a nesl název Bez hranic, jelikož

letos se poprvé zúčastnily soubory ze třech zemí. Akci jsme již tradičně spolupořádali s

našimi blízkými partnery z Regionálné obce Slovákov v Ostravě (ROS) a za podpory

Moravskoslezského kraje a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Za finanční podporu

od obou institucí srdečně děkujeme.

Celé odpoledne odstartovaly dětské soubory, konkrétně Holúbek, Hlubinka a Salicháček.

Poté se diváci přesunuli do hlavního sálu, nicméně ne na slavnostní koncert, ale na

společenskou debatu. Vedli ji předseda SPKU, novinář a divadelní kritik Ladislav

Vrchovský a slovenský prozaik Jozef Banáš. Tématem byl vztah Čechů a Slováků napříč

20. stoletím. Debata se tak rozpínala od osobnosti Milana Rastislava Štefánika, kterého

oba pánové velebili, až po rozpad společného státu a dále. Jelikož Vrchovský i Banáš

působili v politice, dotýkala se diskuze jak společenského, tak politického vztahu obou

národů.
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V hlavním koncertě vystoupily soubory FK Fogáš, účastník všech Dnů vzájemnosti, FS

Svojina ze slovenských Michaloviec a FS Klasy, který zastupuje slovenskou menšinu žijící

ve Stare Pazove v Srbsku. Celý koncert stál na unikátní dramaturgii, která byla dílem

vedoucího ostravského FK Fogáš, rodáka z Michaloviec Ivana Capuliče.

SPKU zorganizovala první Den vzájemnosti v roce 2017 a ve stejném roce stála také u

založení Regionálne obce Slovákov v Ostravě. Další dva ročníky jsme tak pořádali bok po

boku, zatímco se náš partner stával svébytnou a samostatně fungující organizací. Po

koncertu na podzim 2019 jsme se vzdali dalšího pořádání Dnů vzájemnosti ve prospěch

ROS s přesvědčením, že je akce v dobrých rukou. Předseda SPKU Ladislav Vrchovský tak

symbolicky předal otěže iniciativy předsedkyni ROS Zlatici Mojžíškové.

Náš předseda se osobně zapojil také do projektu sametOVA!!!, který svedl dohromady

krajské kulturní osobnosti s cílem oslavit 30. výročí Sametové revoluce. Jelikož stál

Vrchovský v roce 1989 v čele stávkového výboru Ostravsko-karvinských dolů, bylo to pro

něj významné datum i z osobního hlediska. Oslavy probíhaly formou čtyřdenního

programu na Masarykově náměstí, kde se Ladislav Vrchovský zúčastnil několika

programových bodů.
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2020 a 2021
V roce 2020 i dále je pro nás zásadní pokračovat v organizační i finanční podpoře

spřátelených spolků. Naše hodnoty zůstávají stejné - aktivní občanská společnost,

svébytná kultura, komunitní spolupráce a výchova dětí a mládeže. Ať už se jedná o malou

dětskou taneční skupinu Unisono, nebo o populární festival Fantastická Ostrava,

spolupráce s našimi partnery je základem fungování SPKU.

Pro tento rok chceme navázat spolupráci se spolkem Provoz Hlubina, který je jedním z

nejaktivnějších aktérů ostravské kulturní scény. Samotný spolek prochází

transformačním obdobím, kdy na konci loňského roku opustil prostory v Dolní oblasti

Vítkovice (DOV). Provoz byl jedním z úplně prvních aktérů v tomto areálu a zasadil se o

přerod DOVu na jedno z nejnavštěvovanějších míst v republice. V druhé polovině roku

2020 plánuje Provoz otevřít nové prostory na Havlíčkově nábřeží. Zástupci SPKU a

Provozu již předběžně jednali o spojení sil v rámci dramaturgie tohoto nového

kulturního centra.

Našim dlouhodobým záměrem je také navázat na tradici mezinárodních kulturních dní.

Již v devadesátých letech SPKU organizovala např. Dny Izraele v Ostravě, Dny španělské

kultury v Ostravě, či Dny Francouzského filmu. V roce 2017 jsme po dlouhých letech

uspořádali další mezinárodní dny, konkrétně Dny Kanady v Moravskoslezském kraji.

Pod záštitou Velvyslankyně Kanady Její excelence Barbary C. Richardson, či ministra

zahraničních věcí ČR Lubomíra Zaorálka jsme v průběhu listopadu 2017 v Ostravě,

Opavě a Karviné uspořádali řadu přednášek, filmových projekcí a výstav. I díky osobní

účasti paní velvyslankyně, která vystoupila na slavnostním zahájení a také před studenty

Ostravské univerzity, se nám podařilo představit tuto zemi ve všech jejích krásách.

V roce 2021 bychom chtěli veškeré naše zkušenosti zužitkovat k uspořádání další

celokrajské akce. Přípravy jsou zatím v rané fázi, ale věříme, že na Dnech Evropské Unie

v Moravskoslezském kraji budeme mít příležitost diskutovat nad důležitostí našeho

členství v této mezinárodní organizaci.
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Závěr
Naše podpora spřátelených subjektů je dvojí: organizační a finanční. S ostatními sdílíme

naše know-how a zkušenosti, zároveň pomáháme při samotné organizaci akcí a festivalů.

Co se týče finanční podpory, v uplynulém roce jsme formou provozních a personálních

příspěvků rozdělili celkem 250 000 Kč.

Věnujeme se také vlastním projektům, do kterých chceme v následujících několika letech

vložit více energie. Ať už se jedná o přípravu krajských Dnů Evropské Unie, nebo o

společný projekt s Provozem Hlubina. I v tomto ohledu platí, že komunita a spolupráce

podobně smýšlejících subjektů a osob je zásadní pro kultivaci aktivní občanské

společnosti s důrazem na svébytnou kulturu.


