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Foto: Radomil Martinec

Text: Nikola Ulčáková

#EDITORIAL

V rukou držíte první výtisk časopisu Underground,
který nese podtitul znovuzrozený, anglicky
REBORN. V nové podobě začíná svoji pouť oděn
v rudý šat — symbol krveprolití. Zrození něčeho
nového je dnes v kontrastu s nepřirozenou smrtí.
Než totiž dozrál tento plod, ve Francii byla prolita
krev za projev svobody slova.

S jistotou bychom si ale nedovolili připodobňovat se k fenoménu generace, na jejíž ramenou
všichni stojíme.

Reborn, protože s příchodem nové šéfredaktor‑
ky se změnila nejen tvář magazínu, ale i tváře členů
redakčního týmu. Zrodila se vizuální a obsahová iden‑
tita tohoto studentského magazínu, včetně dokon‑
čení webového portálu a sestavení nového konceptu.
Web undg.cz spatřil světlo sítě 17. 11. 2014.
Ve svém editorialu bych ráda odpověděla na
jednu z FAQ zainteresovaných čtenářů, možná milovní‑
ků, asi i haterů. Zvídavým díky za pozornost.

Nadšení, které vedlo k prolomení hradeb nená‑
viděného režimu, však chceme skrze umění a svobodu
slova podporovat, i když už se nemusíme schovávat
za pseudonymy. Nebo musíme?! V prvním měsíci nového
roku není média, které by se nevyjádřilo k děsivé fran‑
couzské tragédii, proto jsem článek s odkazem na otře‑
senou redakci Charlie Hebdo spolu s kolegou redaktorem
zapracovala i do listů No. 1. Resumé lednového masakru
najdete na straně 17 a jeho rozšíření v podobě komiksové
ilustrace nalistujete na zadní straně obálky.
— A ne. Nechceme psát jen o černých bezvý‑
znamných zvratcích, omámeném umění beze smyslu
nebo hledat krásu v ošklivosti. Dnes je underground tím,
co dříve bylo ctností, odvahou a zároveň hrdinstvím
ve znamení odboje. A zatímco se underground vyprazd‑
ňuje a přežívá jen jako oblíbená floskule nebo spleť
tunelů londýnského metra, my chceme razit nové cesty
s pomocí starých tradic poctivé novinářské práce.
Kéž se znovuzrodí i žurnalistika! Přeji vám
uvědomělý rok 2015. Budeme pro vás denně publikovat
na webu a každé dva měsíce vyjdeme i v tištěné podobě.
Edice šesti alobalových miláčků. Těšte se s námi!

Vybíráte témata článků s ohledem na název
časáku — Underground?
— Ano. Protože jsme časopis, který se takto
jmenuje, přijímáme odpovědnost za svou prezentaci
a dodržujeme jisté principy. Děláme věci jinak, chceme
vám přinést více než jen počtení. Vy nám můžete pomoct
svým zájmem, reakcemi a klidně i návrhy na témata,
o kterých byste rádi četli. Věnujeme se převážně kultuře
a společnosti, vyhýbáme se bulvarismu, když je potřeba,
jsme kritičtí, sledujeme studentské aktivity, na webu
pravidelně připomínáme živou poezii… Brzy budeme
pořádat sešlost aktivních a pasivních básníků v prosto‑
rách Trojhalí. Tvoříme kulturu a nenecháme se zastrašit
establishmentem. Underground ve své době podobně
popisoval Magor Jirous.

Nikola Ulčáková

SLOVO ŠÉFREDAKTORKY
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Foto: Lucie Nohlová

Text: Marek Nesit

#DE FACTO/život

Toužíte po novodobém kulturním
undergroundu? Navštěvujte
Trojhalí — zastřešené
náměstí v srdci Ostravy,
které je otevřeno všem lidem
i kreativním nápadům na
zaplnění tohoto historického
zrenovovaného skvostu.
Kdy a za jakým účelem bylo Trojhalí postaveno?

Přerod ducha průmyslových staveb v Ostravě.

Komplex Trojhalí se skládá ze dvou totožných
a spojených budov, nazývaných Dvojhalí, a v těsné blíz‑
kosti sousedící třetí budovy, která nese název Ústředna.
Historie této rozsáhlé stavby sahá až do počátku
20. století, kdy byla uvedena v chod Ústředna současně
s první budovou Dvojhalí sloužící jako místo pro výrobu
elektrické energie tehdejší průmyslové oblasti Karolina
(dnes na tomto místě najdeme obří obchodní centrum
Forum Nová Karolina, Nová Karolina Park a bytovou
rezidenci). Nedlouho po zahájení provozu byla v letech
1916 —1921 dokončena přístavba druhé budovy Dvojhalí.
V této podobě je komplex zachován dodnes.

Od 60. let 20. století až do přelomu milénia
docházelo na Ostravsku k masivnímu útlumu průmy‑
slové výroby. Symbolický byl zejména rok 1996, kdy
došlo k ukončení činnosti poslední vysoké pece v oblasti
Vítkovic. Průmyslové srdce Ostravy takřka přestalo tlouci,
v regionu dlouhodobě rostla nezaměstnanost a před
vrcholnými správci regionu stál urbanistický oříšek — jak
efektivně využít nečinné průmyslové komplexy?
Hlavní roli v tomto přerodu sehrál jednoznačně
Ing. Jan Světlík, strojař a byznysmen, který je v současnos‑
ti, po mnohaletých majetkových sporech, jedním z hlav‑
ních akcionářů společnosti Vítkovice Holding, a. s.

TROJHALÍ JAKO SVOBODNÁ
STŘECHA NAD NAŠÍ KULTUROU
4

Trojhalí je prostor všech, pojďme jej přetvořit
k obrazu svému!

Vedle dlouhodobé rekonstrukce a přestavby areálu
Dolní oblasti Vítkovic v atraktivní průmyslovou památku
a dějiště velkolepých kulturních událostí zasáhl také do
budoucnosti Trojhalí. Bylo to v období let 2009—2010, kdy
město Ostrava získalo od soukromého developera kom‑
plex Trojhalí do svého vlastnictví a zařadilo jej do integrova‑
ného plánu rozvoje města podporovaného dotacemi z EU.
„Z pohledu města se jednalo o dobrou koupi,
díky které Trojhalí mohlo být zachráněno a nedopad‑
lojako městská jatka. Město tak získalo jedinečný
prostor a urychleně začalo řešit, jak s ním co nejlépe
naložit. Pan Světlík tehdy přišel s návrhem vytvořit
sdružení mezi městem Ostravou a jeho společností
a přizval ke spolupráci svého dvorního architekta
Ing. arch. Josefa Pleskota, který vtiskl Trojhalí současné‑
ho ducha,“ říká výkonný ředitel Trojhalí Ing. Petr Šnejdar.

„Pan Pleskot přišel s jasnou vizí. Řekl, že Trojhalí
by mělo lidem sloužit jako zastřešené náměstí, ve kterém
budou probíhat různorodé události, od sportovních
aktivit přes umělecké činnosti, koncerty až po farmářské
trhy a další společenská setkání, které si vymyslí samotní
obyvatelé našeho regionu,“ doplňuje Petr Šnejdar.
A tak se taky stalo. V pátek 11. července 2014
otevřel dveře novodobého Trojhalí svým koncertem
ostravský bard Jarek Nohavica. Nyní je vše na nás!
Dostali jsme do rukou jedinečný prostor, který vybízí
ke kreativním podnětům a touze být součástí něčeho
nevšedního. Vezměte si třeba kolečkové brusle nebo
kytaru a pojďte s kamarády zpívat, konečně máme
svobodnou střechu nad hlavou!
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Ilustrace: Ondřej Bělica

Text: Ondřej Bělica

#KULTURA /architektura

Žijeme ve světě přebytku, kdy
zásoby a jistoty byly nahrazeny
dočasností a konzumem. Jsme
připraveni obstát i v situaci, kdy
nadbytek vystřídá nedostatek?
Situace na Ukrajině nám názorně ukazuje,
že tato změna může přijít ze dne na den, z hodiny na
hodinu. Podstata věcí, předmětů a faktů je na vedlejší
koleji. Jsme zahlceni informacemi, které jsou do nás
násilně pumpovány. Podstata se vytrácí a kralovat
začíná iluze. Iluze trvale udržitelného nadbytku. Svět
symbolů a znaků, které jsou nadstavbou elementár‑
ních významů věcí. Tento jev způsobuje ztrátu orien‑
tace, neschopnost vidět a otupění schopnosti kriticky
přistupovat k realitě a jejím hodnotám. Místo toho
jsou nám vštěpovány mylné jistoty a vzory. Nedostatek
úplně neznamená, že patřičný zdroj vůbec neexistuje,
ale zkrátka není možnost se k němu dostat.
Klíčem je cesta k elementárnosti — k základním
neměnným principům opírajícím se o základy přírod‑
ních aspektů. Člověk svým pokrokem vytváří kompli‑
kované procesy, které jsou díky své složitosti náchylné
ke kolapsu. Mechanismy architektury postavené na této
elementárnosti umožňují setrvačnost přežití i v mo‑
mentě krize. Podmínkou je však pochopení a komunika‑
ce s okolní krajinou a její tradicí. Každý systém obsahuje
své vlastní elementární základy. V přírodě se člověk sna‑
ží najít odpovědi na tyto základy v architektuře, která
mu zabezpečuje primární potřeby, jako je především po‑
cit bezpečí. Při rozvoji celých útvarů těchto architektur
a dalším postupným vývojem vzniká město. Současné

město je ale natolik komplikovaný systém, že v případě
kolize se hroutí jako první. Nezbývá tak nic jiného, než
se znova uchýlit do přírody a k jejím zákonům.
Nedostatek může být příčinou válečného
konfliktu, přírodní katastrofy nebo technologického
úpadku. V případě válečného konfliktu je právě archi‑
tektura dějištěm, kde tato násilná idea vzniká, naopak
v lokalitách s hrozbou přírodní katastrofy je architektu‑
ra tvarována formou destrukce.
Jelikož měřítkem architektury je člověk, mů‑
žeme průběh krize taktéž ilustrovat na lidském těle.
Přirovnáme‑li krizi k fyzickému úrazu, dokážeme tak
definovat tři fáze. Tou první je šok, kdy vzniká chaos
a citelné ztráty, druhou hibernace, během které probí‑
há snaha o minimalizaci škod, a třetí fází je rekonva‑
lescence, která má za úkol znovu nastartovat systém,
jenž je schopný produkovat a vytvářet tak nadbytek
k následnému rozvoji.
Jako nezbytnost se jeví decentralizace, tedy
zajištění alespoň částečné udržitelnosti v rámci vytipo‑
vaných sídel s ideálním osídlením okolo 2000 obyva‑
tel. Tato sídla by měla být rozeseta po krajině a být
schopna zabezpečit sebe sama i skupiny postižených
s předpokladem flexibility a následného vývoje.
A co vy, jste připraveni na období případného ne‑
dostatku, anebo jste na tom jako České dráhy v zimě?

ARCHITEKTURA NEDOSTATKU
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Foto: Archiv České televize

Text: Andreas Papadopulos

#KULTURA/film

Zajímáte se o historii, ale
nechcete svůj čas utápět
v objemných knihách? Víte
o určitých historických milnících,
ale unikají vám okolní souvislosti?
O českém seriálu, který líčí
vybrané stěžejní historické
situace z jiného úhlu pohledu.
Česká televize se pustila do odvážného projektu.
S vyšší přidanou hodnotou chtěla odvyprávět události
dvacátého století tak, aby byly ve své náročnosti stra‑
vitelnější. Jde prakticky o první vážně myšlený pokus
českého seriálu stát se seriózní součástí výuky dějepisu.
Za scénářem stojí nejznámější tuzemský
historik současnosti Pavel Kosatík, který tvoří ojedi‑
nělý tandem s oceňovaným a uznávaným režisérem
Robertem Sedláčkem. Nejdůležitější postavy novodobé
české historie ztvárnili známí, ale i méně známí herci
— Daniel Landa jako Emanuel Moravec, Martin Finger
jako Edvard Beneš, Marek Daniel jako Václav Havel,
Jiří Vyorálek jako Klement Gottwald, Martin Huba
jako Tomáš Masaryk a mnoho dalších.
Celá devítidílná série byla poněkud nestandard‑
ně vysílána ve dvou etapách. Prvních pět dílů přinesla

Česká televize na podzim roku 2013, další čtyři díly
měly premiéru letos. To je odvážná strategie, která ne‑
zaručuje diváckou kontinuitu a staví producenty před
nelehký úkol. Důvěru, kterou si vybudovali prvními díly,
musí znovu obnovovat o rok později.
Celistvý historický seriál, ke kterému dokonce
existuje doprovodná knižní řada, je zbytečné rozdělovat
na dvě poloviny. Nedokážu si představit, kdo má z to‑
hoto půlení užitek. Homogenita seriálu by lépe vynikla
v devíti na sebe navazujících dílech.
Na vstřebání epizod Veliké bourání (1918),
Den po Mnichovu (1938), Kulka pro Heydricha (1941),
Všechnu moc Stalinovi (1948) a Zabíjení soudruha
(1951) jsme tak dostali rok. Po celou tu dobu se ve
všech relevantních médiích objevovaly nové a nové
kritiky, které se snažily o interpretaci svérázného stylu,

VELKÉ FINÁLE ČESKÉHO STOLETÍ
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jakým je celá série vyprávěna. Stejně dlouhou dobu
ale dostal i realizační tým a výtky, které se nejčastěji
skloňovaly, tak měl čas zapracovat do výsledné podoby
posledních čtyř dílů.
Ani symbolické milníky jako sborový zpěv lidové
písně „Ach synku, synku“ po příjezdu tatíčka Masaryka
na hlavní nádraží v Praze nebo slavný Gottwaldův
projev „Právě se vracím z hradu“ si nevysloužily větší
výpravnou scénu. To jen podtrhává rezignaci na akčnost
a vnější dojem. Kritici po prvních dílech ale nejčastěji
zmiňovali právě nedostatek akce a dějovou statiku.
Poučený český divák, kterého se primárně snaží
České století oslovit, nepotřebuje vidět vybuchující granát
v autě říšského protektora nebo komunistickou mani‑
festaci na Václavském náměstí. To vše už v hodině dějepi‑
su viděl. Robert Sedláček se nesnaží převyprávět všeobec‑
ně známé příběhy, ale pomáhá nám objevit to neznámé,
co za nimi je. Emanuel Moravec rozráží dveře kanceláře
prezidenta republiky a agresivní rétorikou se ho snaží
přimět k vyhlášení války nacistickému Německu. Sahá
po příruční pistoli a pokládá ji na stůl. Edvard Beneš ner‑
vózním pohledem na zbraň hodnotí situaci a s patrným
chvěním odpovídá: „Jediný smysl má život.“
Téměř dvacetiminutová scéna končí. Co se
stane poté, je známo. V učebnicích dějepisu je to
prezident, který souhlasil s Mnichovem a odjel do exilu.
V Českém století zase nepochopený osamělý hráč
dlouhé šachové partie, ve které znal oproti ostatním
desítky tahů dopředu a zábor Sudet, Protektorát a nej‑
větší válku v lidských dějinách chladně předpovídal.

To vše Robert Sedláček sděluje staticky a bez
jakékoli větší akce. Z vytýkaných nedostatků ale
v posledních čtyřech dílech dělá obrovskou přednost.
Musíme se dohodnout (1968), Je to jen rock'n'roll
(1976), Poslední hurá (1989) a Ať si jdou (1992) vyža‑
dují naprostou koncentraci diváka. Rozhovory mezi
hlavními protagonisty jsou pilířem, na kterém stojí
hodnota celého díla. Nepatrně jiná stavba vět a souvě‑
tí může z Václava Havla udělat reformního komunistu
stejně rychle, jako se z Mariána Čalfy stane pragmatik
největšího kalibru. Za konkrétními idejemi a slovy stojí
konkrétní lidé a motivace. Děj jednotlivých dílů je tak
jen pozadím hluboké analýzy podnětů, které vedly
například Alexandra Dubčeka k podpisu Moskevského
protokolu nebo Václava Klause k podpisu dohody
o rozdělení Československa. Všechny doteď zmíněné
postavy ukazuje jako obyčejné lidi s obyčejnými stra‑
chy. Neprobíhá třídění na dobro a zlo.
Seriál je ideově nezabarvený a nepřiklání se
na ničí stranu. Byla sametová revoluce jen plánovaným
předáním moci řízeným silami shora, nebo šlo o nátlak
společnosti po brutálním zásahu na Národní třídě,
na který už režim nenašel odpověď? Každému se jeho
domněnka potvrdí.
České století se tak moc odlišuje od všeho ostat‑
ního, co Česká televize v posledních letech produkovala,
že nezbývá nic jiného, než zatleskat a věřit v příslib do
budoucna. Kultivovanost, se kterou Sedláček popisuje
dramata našeho 20. století, je nadčasová a nekončí
jednou flísovou mikinou.
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Foto: Clockkworkk Photography

Text: Eliška Kvíčalová

#ROZHOVORY

Narodil se v roce 1969 a téměř třetinu svého
života seděl v chládku. Ve vězení byl celkem
dvakrát a podruhé vylezl řádně ozdobený.
Nechal se pro nás nafotit a pár slov řekl
ke kérkám, které nosí. Jeho jméno prý téměř
nikdo nezná, a tak ho nezveřejníme ani my.
Mnohem více nás na setkání s tímto mužem
zajímalo jeho tetování, mlhavá minulost a to,
jak se má dnes.

Jak dlouho a za co jsi seděl?
Třináct let… A za co to bylo,
to není důležitý. V mládí
jsem se pouštěl do akcí,
které mě po jisté době
dovedly až do lochu.
Kdy ses rozhodl, že se chceš
nechat ve vězení potetovat?
Když jsem seděl podruhý,
v tý době to pro mě nebylo
moc dlouhý rozhodování,
šel jsem do toho okamžitě,
jak se naskytla příležitost.
Neměl jsi strach z rizika infekce
v nesterilním prostředí?
Samozřejmě, že tam ta obava
byla, ale každý, kdo mě teto‑
val, mi ukazoval, jak připra‑
vuje jehly na tetování, takže
jsem byl relativně v klidu.

Jaké máš na sobě kérky?
Prakticky jsem potetovaný
od hlavy až k patě. To, co
se mi líbilo, jsem si nechá‑
val dělat a postupem času
to dalo dohromady celek,
který jsem si v té době před‑
stavoval. Kdybych se nechal
tetovat dneska, řešil bych
to úplně jinak.
Mají tvá tetování specifický
význam související s vězeňským
prostředím, například znamení
nějakého gangu či skupiny?
U nás ve vězení jsem se s tím
nesetkal, ale vím, že ve větši‑
ně světa to tak funguje. Když
má Rus vytetovaný hvězdy na
kolenou, tak to znamená, že
nikdy před nikým nepoklekne.

Musel jsi mít po opuštění vězení
velký problém se vzhledem. Kdo
a jak reagoval na tvoje tetování?
Když jsem se vrátil, neměl
jsem peníze, nemohl jsem
sehnat práci a nějakou dobu
jsem bydlel v prostorách
bývalé Vlněny, tady v Brně.
A vzhled, to je něco, s čím
bojuju neustále, ale už jsem
si na ty negativní reakce
zvykl. Nic jiného mi totiž
nezbylo. Jsou lidi, kteří s tím
mají problém, s tím já nic
nezmůžu. Vím, že jsem
tu práci tak dlouho nemohl
najít i kvůli svýmu zjevu.
Později jsem přes známého
začal dělat automechanika
a potom jsem se konečně
přestěhoval do bytu.

JAK ZDOBÍ MLHAVÁ MINULOST
BÝVALÉHO VĚZNĚ?
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Foto: Jakub Kadlec

Text: Andreas Papadopulos

#ROZHOVORY

Před dvěma lety začal pořádat první
koncerty studentských kapel, tehdy
téměř nevěděl, co je to kombo nebo
zesilovač. Jeho první větší akce, kterou
uspořádal s kamarádem, však překonala
všechna očekávání a místo 70 kama‑
rádů, přišlo do Cooltouru 450 lidí. Tato
akce zahájila tažení projektu Ostravské
filmové noci, který se snažil hledat nová
propojení mezi jednotlivými žánry umění
a zejména mezi hudbou a filmem. Díky
tomuto projektu se prohloubila spolu‑
práce mezi Filipem a dalšími kulturní‑
mi institucemi a kromě jeho vlastních
počinů se otevřely možnosti podílet se
na přípravách dalších akcí. Momentálně
je zapojen jak do organizace alternativ‑
ních projektů, jakými jsou Slam Poetry,
Elektro, či Pecha Kucha Night, tak do
větších záležitostí typu Electro Swing
Fever nebo Cinema Royal a podobně.
Spolupracuje také na přípravách festi‑
valu elektronické hudby Beats for Love
a ostravském Majálesu.
„Hlavní je chtít, mít filozofii, proč něco
dělat, a prostě to dělat. Když tě to baví
a děláš to pořádně, úspěchy se dostaví.
Underground je podle mě správná
platforma pro to, jak nahlížet na dění
kolem sebe jiným pohledem a dělit
se o to s dalšími lidmi,“ říká Filip.

Má jít umění za lidmi, nebo lidé za uměním?

Využívání zapomenutých prostor. To je podle tebe
cesta, která má v Ostravě budoucnost?

Kromě využívání současných platforem, jako jsou
kluby, divadla a kavárny, je nutné dostat kulturu
i do ulic a na náměstí. Kulturní prožitek nezname‑
ná jen zavřít se do objektu a čekat, co mi orga‑
nizátor naservíruje na zlatém podnose. Je třeba
využít zajímavá místa, která jsou momentálně
opuštěná, nevyužitá nebo ztratila svůj význam.
V konečném důsledku to pak pomáhá i okolí.
Jako třeba poslední PechaKucha Night, která se
odehrála v unikátním architektonickém skvostu,
na vítkovickém nádraží. Celé místo rázem ožilo.

Rozhodně ano. Některým místům je třeba
vdechnout trochu života a nabourat jejich
umírání. Jen se podívej, kolik je prázdných výloh
v centru města. Stávající kulturní instituce,
do kterých jsou lidé navyklí chodit, mají být jen
záchytnými body, ale podle mě je jejich posláním
nezavírat se a exportovat kus svého umění i ven.
Třeba do těch výloh. A docela se jim to daří.
Velmi pozitivně hodnotím projekt Noc divadel
nebo třeba Festival v ulicích.

MLADÝ, ALE ŠIKOVNÝ FILIP KOŠŤÁLEK
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Nezabírají tím ale místo malým projektům a alternativnímu umění?

tím zaplavuje město. To, kam má současná
ostravská kultura aspirovat, představuje napří‑
klad projekt Zažít Ostravu jinak.

Narážíš přesně na problém, který tady v Ostravě
máme. Malá alternativní scéna, říkejme jí spíše
současná, je suplována tou masovou. Jsou tady
lidé, mezi něž počítám i sebe, kteří mají zájem
dělat i kulturu v menším měřítku. Neoslovujeme
tisíce, ale stovky lidí. Snažíme se do Ostravy
dovézt úspěšné akce, které jinde fungují. Mnoho
věcí se nám povedlo přeformátovat tak, aby se
v našem regionu uchytily. Je to ale těžké a nad‑
šenci se neustále potýkají s nedo statkem peněz.

Takže by se podle tebe zdejší kulturní centrum nemělo přesouvat do Dolních Vítkovic, jak se skloňuje
v posledních letech?
Rozhodně ne. Tam ať se soustředí ta masová
kultura. Od Karoliny směrem k vysokým pecím
začíná svět konzumu a ten nemá s kulturou,
na kterou aspirujeme, nic moc společného. Jde
o to všechno rychle proletět, nakoupit, odejít.
V historickém centru Ostravy mají ale lidé stále
čas se zastavit a po odchodu kus sebe na místě
také zanechat.

Takže celá současná ostravská scéna funguje
na principu „nadšenci pro nadšence“?
Vlastně ano, pokud jdeš po principu, tak je to
v podstatě tak. Jeden by si řekl, že finanční ne‑
závislost poskytuje tvůrčí svobodu, ale mnohdy
je to přesně naopak. Čím dál častěji narážíme
na finanční mantinely. Navíc systém grantů je
podle mě nepřehledný a není dobře nastavený.

Jinými slovy se historické jádro města stane okupované menšinovou subkulturou.
Vůbec ne. Subkultura nenaplní Starou Arénu
stejně spolehlivě, jako dokáže vyprodat metalový
koncert v ČEZ Aréně. Chci tím říct, že centrum
má zůstat věrné takovým věcem, které chápou
ducha města a pomáhají ho utvářet. Věcem,
které jsou nezaměnitelné. Které nejdou zažít jin‑
de. Na metalový koncert můžu v Ostravě i všude
jinde po světě. Ale kde si zajdu do Bezruče nebo
Divadla loutek, vypiju si kávu ve Staré a po kon‑
certě si sednu na bar a popovídám si s účinkující‑
mi o tom, jaké je to tady a jaké je to jinde?

Vstupné nepokryje náklady?
Platí jednoduchá rovnice: nevybereš dost peněz
na vstupném, neuspořádáš akci. Nebo uspořádáš,
ale doplatíš ji z vlastní kapsy. A tady narážíme na
další problém. Je jednoduché zvyknout si na bez‑
platné stahování filmů a hudby z internetu, těžší
je naučit se za kvalitu platit. Veškeré náklady na
pořádání akcí se zvyšují, jen vstupné zůstává po‑
řád stejné, protože jakmile je o pár korun dražší,
lidé z finančních důvodů nepřijdou.

Je to filosofií PENDL festivalu? Jde o vůbec první
takový projekt na území města Ostravy, kdy
se šest klubů napříč centrem spojilo a vytvořilo
sérii mini festivalů, mezi kterými budou lidé
za cenu jedné vstupenky „pendlovat“.

V Ostravě je přece několik tisíc vysokoškolských studentů a předpokládám, že vaší ambicí je oslovovat
celkově mladší generaci, tedy také středoškoláky.
To je pořád málo?

Přesně tak. Je to o neustálém hledání něčeho
nového. My to děláme pro lidi, kteří čekají víc.
Snažíme se je inspirovat a probudit v nich zájem.
Například s projektem Ostravské filmové noci
se nám to docela dobře dařilo. Dali jsme filmu
jinou dimenzi a donutili jsme návštěvníky dokonce
i přemýšlet. Teď přicházíme s PENDL festivalem.
Když lidé pendlují, korzují městem, tak ho vlastně
žijí v té nejvyšší formě. Cestou z jednotlivých klubů
budou mít možnost projít těmi nejzajímavějšími
částmi centra města a spojit svůj zážitek z kvalitní
hudby s dojmem noční, temné a záhadné Ostravy.

Ano. My máme smůlu, že největší školou v regi‑
onu je technická univerzita. Na rovinu, většinou
se nám jen potvrzuje zažitý stereotyp budoucího
inženýra z Báňské jako milovníka přesně té kul‑
tury konzumu, na které se nechceme podílet.
A zase jsme na začátku. Mají jít lidé za uměním, nebo naopak? Nabízí se zde ta varianta,
aby Ostrava také vyvezla některé projekty ven.
Například by šlo navázat na úspěšný projekt
Ostrava v Praze.
Ano, v rámci Ostravy v Praze jsme uspořádali
Pražsko‑Ostravskou filmovou noc, měli jsme
docela úspěch. Jenže zase narážíme na finanční
limity. Bez podpory města se podobný projekt
zopakovat nedá. Je to začarovaný kruh a budu
rád za každou radu, jak z něho ven. Pozitivní
příklad toho, že z takového kruhu lze občas
vystoupit, je například Multižánrové centrum
Cooltour. Působí jako základna pro kreativní
lidi, ve které se kumulují nápady i nadšení,
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Foto: Matěj Doležel

Text: Magdalena Kovárová

Niklas Ekholm, finský typograf, grafický
designér a spoluzakladatel Helsinki Type Studio,
navštívil v rámci vedení typografického
workshopu Fakultu umění Ostravské univerzity.

Mám rád bílou barvu, je lehká a svatá. Umělci
bílé oblečení používají jako dress code, mě osobně
vždy fascinuje, když mám na sobě barevné skvrny.
Ale většinou se snažím neumazat. Bílé oblečení tvoří
část mého šatníku, rád tuto barvu kombinuji s čepice‑
mi.Mám jich doma opravdu hodně. Barevné rozhraní
je taky široké. S oblibou nakupuji R‑Collection, tahle
značka se mi osvědčila a mám ji rád. Skvěle se nosí,
cítím se v ní dobře. Dnes mám na sobě: bílou mikinu —
R‑Collection, bílou košili — Cos (švédská značka), bílé
kalhoty — R‑Collection, čepici — Thinsulate Insulation,
boty — Gore-Tex a klasické sportovní ponožky. A pokud
bych měl něco vzkázat fanouškům bílé barvy, tak si do‑
volím zmínit, že i Ježíš se vrátil z ráje v bílém.
Nosím převážně výše zmíněnou finskou znač‑
ku R‑Collection, jde o vysoce kvalitní věci z kvalitních
materiálů. Za oponou této značky stojí osmadvacetiletá
Lilli Norio. Je absolventkou vysoké školy Lapin yliopisto
ve finském Laponsku. Jak říká: „Krásné oblečení mě
vždy inspirovalo a už jako malá jsem věděla, jak začnu
se svou kariérou.“ Její ateliér je v Helsinkách. Centrum
R‑Collection pak sídlí v Kajaani, kde pracuje jako hlavní
projektantka a řídí celkový design společnosti.

MÁM RÁD BÍLOU BARVU
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#OVA FASHION/ze světa

Ilustrace: Jana Orlova

Text: Nikola Ulčáková, Andreas Papadopulos

#KOMIKS/news

#JeSuisCharlie #JeSuisAhmed
Charlie Hebdo. Název, který jitří
emoce po celém světě.
Ještě loni dráždil název satirického týdeníku
převážně bránice čtenářů a ego francouzských úřadů…
Malá redakce plná anarchisticky orientovaných milov‑
níků satiry a břitkého humoru. Tak jsou vykreslováni
mrtví novináři, za které drží jejich kolegové po celém
světě pietu. Přestože při útoku ze 7. ledna zahynulo
12 lidí, z toho 10 zaměstnanců redakce francouzského
týdeníku, další výtisk vychází v rekordním milionovém
nákladu a podílí se na něm kreslíři z celého světa. Na
tom se největší jména světové karikatury shodla v mo‑
mentě, kdy byli vrazi ještě na útěku. Téměř tři dny trvalo
Francii dopadnout pachatele. Největší policejní operace
v historii Evropy, do které bylo zapojeno na devadesát
tisíc příslušníků francouzského četnictva, skončila smrtí
obou útočníků — bratrů Chérifa a Saida Kouachiových.

a konkrétně kvůli humorným výstřelkům na adresu islá‑
mu, na redakci před čtyřmi lety zaútočil žhář. Tentokrát
však teroristický útok zašel mnohem dále. Realita
emocemi cloumá ještě více v juxtapozici s výrokem ze‑
snulého šéfredaktora Stéphana Charbonniera, známé‑
ho také pod přezdívkou Charb, který deníku Le Monde
v interview z roku 2012 řekl:

„Radši zemřu vestoje, než klečící na kolenou.“
Velmi příznačný byl příspěvek francouzského tý‑
deníku na sociální síti Twitter. Obrázek šéfa radikálního
Islámského státu al‑Bagdádího s fiktivním přáním k no‑
vému roku a textem „…a hlavně hodně zdraví!“ Hořkou
ironii osudu můžeme pozorovat i na dalších okolnostech
teroristického útoku. Při vpádu do redakce týdeníku
křičeli útočníci známou modlitbu Allahu Akbar a při
útěku z místa činu zabili Ahmeda Merabeta, francouz‑
ského muslima ve službách státní policie, který stejnou
formuli jako útočníci opakoval každý pátek v mešitě.
Po smrti Ahmeda se na sociální síti Twitter objevil
příspěvek, který se dočkal rekordních třiceti tisíc sdílení
během dvou hodin.

Autocenzura a strach z džihádistů ale nevítězí.
Oběti na oltáři svobody a demokracie, tvrdí
jedni. My jsme přesvědčeni, s hlubokou úctou a respek‑
tem k mrtvým, že se v tomto případě o oběti nejedná.
Obětí je ten, kdo nebojuje. Oběťmi jsou civilisté ve vál‑
ce. Oběťmi jsou zvířata. Obětí je ten pověstný beránek,
nikoli redakce Charlie Hebdo.
Nazývejme mrtvé novináře bojovníky padlými za
projev svobody slova. Tužka není zbraní, avšak ve Francii
se proti ní skutečné zbraně postavily. A nekompromisně
zabíjely. Sami novináři v minulosti říkali:

„Nejsem Charlie, jsem Ahmed, mrtvý policista.
Charlie Hebdo zesměšňoval mou víru a kulturu
a já jsem zemřel, když jsem bránil jeho právo
to dělat. #JeSuisAhmed“
Co vlastně Charlie Hebdo znamená? V rámci vzpo‑
mínky na několik padlých vojáků za svobodu si můžeme
připomenout, pod jakou vlajkou bojovali. Název satiric‑
kého časopisu s sebou nese odkaz na Charlese Schulze,
konkrétně na jeho komiksovou postavu Charlieho Browna.
Vedle bílého psa Snoopyho je Schulzovou nejznámější po‑
stavou. Jeho příběhy vycházející od roku 1947 znají gene‑
race před námi. Komiks Peanuts se zařadil mezi světovou
klasiku. Všichni mrtví novináři se netajili inspirací tímto
slavným komiksem. Hebdo je potom pouhou zkratkou
francouzského „hebdomadaire“, což znamená „týdeník“.
Odpočívejte v pokoji.

„Tužka není zbraní, je jen nástrojem naší touhy
vyjádřit se.“
Zbraní v rukou padlých žurnalistů bylo slovo,
ideál svobody a pevný názor na svět, který dokázali
světu podat s humorem a nadsázkou.
Stéphane Charbonnier, Bernard Velhac,
Georges Wolinski a Jean Cabut. Mají za sebou dlouhou
historii provokativních karikatur, nebáli se několikrát
ztvárnit i proroka Mohameda. Odvážný redakční tým
publikoval žertovné výstupy na účet náboženských
skupin, politiků a společnosti jako celku. I proto,

CHARLIE HEBDO ZOOM
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Foto: archiv ITIS wool

Text: Magdalena Kovárová

#ROZHOVORY

Pro záchranu havířovského
nádraží vznikl koncept Nechceme
zbourat vlakové nádraží
v Havířově.* Akce proběhla
ve dnech 7.— 9. listopadu
a doprovázela ji výstava
fotografií nebo například knižní
bar. V rámci této akce jsme
objevili prezentaci značky
ITIS wool. Zaujali nás natolik,
že jsme se zeptali na pár otázek
přímo zakladatele značky
Honzy Kotláře.
ITIS WOOL V HALE HAVÍŘOVSKÉHO NÁDRAŽÍ
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Kdo jste?
Jsme firma, která dělá stylové
funkční oblečení.
Jak to jako myslíte? Jakože
ostatní dělají škaredé
a nefunkční oblečení?
No, na tohle bychom mohli
odpovědět kladně i záporně.
Jasně, že je na trhu hromada
značek, které dělají krásné
kousky nebo které splňují
základní nároky na funkč‑
nost. My jsme chtěli tyhle
dva aspekty spojit a zamě‑
řit se na věci, které snesou
opravdu velkou zátěž, drsné
užívání, a přitom budou
pořád vypadat dobře.
Jako třeba u sportu?
Přesně! Hlavní myšlenkou
je vyrábět věci, ve kterých
můžete jít na hory nebo
na lyže, ale zároveň si je lze
obléct „na slušňáka“ — do
práce, do školy nebo rovnou
na promoci.
Jak vás to napadlo?
Jsme docela aktivní lidi.
Chodíme hodně po horách,
a když třeba vylezeš na Lysou,
stejné tričko z Decathlonu tam
má 15 lidí. Nebo třeba tady
Honza jezdí prakticky denně
na kole. Zhruba 15 km střídavě
na OSU a do práce, kde nepo‑
třebuje vypadat jako potápěč
v cyklistickém dresu s kapsami
na banány na zádech. A tak
jsme si řekli, že v tomhle
směru je tu celkem pěkná díra
na trhu — všichni dělají buď
věci hezké, nebo zase vyloženě
na sport. Chtěli jsme to spojit,
dát sportovnímu oblečení
trošku elegance.

Pěkné. Co je to za matroš?
Je to něco speciálního?
V tomhle materiálu se roz‑
hodně odlišujeme od ostat‑
ních. Není to žádná umělina,
ale 100% ovčí vlna. Možná
v pár lidech trošku hrklo,
že to musí hrozně kousat,
ale opak je pravdou. Jedná
se totiž o vlnu z plemene
ovcí merino. To jsou vyso‑
kohorské ovce z Austrálie
a Nového Zélandu, které
mají superjemný kožíšek!
Zachovává si to všechny před
nosti vlny a zároveň to pocito‑
vě prakticky nekouše. A taky
to nesmrdí.
To moje tričko z bavlny taky ne.
No jo, ale ne když v něm
14 dní v kuse lítáš po horách
nebo jezdíš MTB maraton.
Pak tu antibakteriálnost
oceníš nejen ty, ale hlavně
tví spolubydlící, popřípadě
spolusedící v kanclu nebo
ve škole. Bavlna začne smr‑
dět za 3 dny, polyester a jemu
podobné materiály hned.
Určitě je nějak vědecky prokázáno, proč je tomu tak, že?

A jak dlouho že to vlastně
fungujete?
Začali jsme s tím přibližně
před rokem, kdy jsme vymy‑
sleli první podzimní kolekci.
Pak přišlo léto, a tak jsme
začali „kopírovat“ zave‑
dené oděvní značky, které
to vždycky střídají — pod‑
zim / jaro / podzim / jaro…
No a není to dávno, co se
dostala do prodeje zase
nová podzimní kolekce.
Nějaké plány do budoucna?
Hlavně udržet poptávku, pra‑
videlnost kolekcí a samozřej‑
mě ten odbyt! Chceme po‑
kračovat ve výrobě funkčních
vlněných kousků, které budou
spíše klasičtějších střihů,
ale máme ambice se pustit
i do něčeho odvážnějšího.
Kde si mohou naši čtenáři proklepnout ITIS wool, popřípadě
si od vás něco koupit?
Máme vlastní e‑shop na webu
www.itiswool.cz a taky
začínáme obrážet všelijaké
fashion markety. Soudě dle
ohlasů se to lidem líbí. Kupují,
takže máme radost.

Jasně. Lidi se hýbou a u toho
se potí. Právě kvůli potu pak
smrdí. V zásadě jde o to,
odvést co nejvíce potu od těla
pomocí oblečení, což vlna
fakt umí. Je hygroskopická
— dobře absorbuje vlhkost.
Dokáže vcucnout až 30 %
své vlastní váhy oproti třeba
4,5 % u nylonu nebo 0,4 %
u polyesteru. V tomhle je vlna
pořád neporažený materiál.

*Architekt Josef Hrejsemnou se už podruhé
v Moravskoslezském kraji setkal se záměrem zbourat
jeho dílo. První šrám utrpěl architekt v roce 2009,
kdy zastupitelé města Frýdek-Místek podpořili ná‑
pad zbourat víceúčelovou sportovní halu, tzv. domi
nantu města u řeky Ostravice. Na jejím místě již
dnes stojí nákupní centrum a nová víceúčelová
hala, která byla otevřena během prosince 2014.
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Hrejsemnou se proslavil zejména zmíněným pro‑
jektem vlakového nádraží v Havířově. Budova byla
vystavěna v letech 1964 až 1969 jako vítězný návrh
v soutěži. Před třemi lety sdružení Důl architektury
začalo bojovat za záchranu haly železniční stanice
havířovského nádraží. Budova má historickou, ale
také emoční hodnotu (parafráze z: literarky.cz —
Literární noviny).

Foto: Jan Kuča

Text: Lenka Stošková

Jeho tip:

#HUDEBNÍ ZÓNA

O něm:

No, mám‑li dát hudební tip na jednu kapelu,
pak to budou Bring Me The Horizon. Je teda
takový hloupý dávat tip na kapelu, která teď
hned dvakrát vyprodala Wembley a kterou
asi každý zná. Ale chtěl jsem dát něco, s čím
se hodně ztotožňuju v poslední době. Jejich
nejnovější desku Sempiternal mám v uších
v podstatě od jejího vydání… až do dneška.
Je fakt geniální. Možná by ode mě někdo mohl
čekat úplně jinou kapelu, protože tohle je na
hony vzdálený tomu, co dělám sám, ale řeknu
ti, proč jako tip uvádím právě tuhle. Jak se
neustále plácám v nějakých indie a popových
vodách, tak samozřejmě hrozně moc poslou‑
chám kapely, co dělají podobný věci jako my.
Ale často si od toho potřebuju odpočinout
a nabrat nějakou novou inspiraci, abych se ne‑
zacyklil. A to pak poslouchám takovou tvrdší
muziku. Dost mě to uvolňuje a takřka vždycky
nakopne novou energií. To je hrozně potřeba.

Martyn Starý je jednadvacetiletý kytarista a zpě‑
vák, frontman pražské kapely Holden Caulfield,
se kterou nedávno vydal u kritiků velice úspěšnou
debutovou desku Hopetown. Působí také jako
kytarista elektropopových LUNO, se kterými
v současné době připravují unplugged desku
s best of výběrem.

Na webu undg.cz dále doporučovali:
Mikoláš Růžička:
alt‑J — Every Other Freckle
RickoLus:
Pixies — Doolittle
David Stypka:
Pomplamoose — Mister Sandman
James Harries:
Wilco — Kicking Television

MARTYN STARÝ DOPORUČUJE
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Myslíte si, že by se
underground mohl znovuzrodit,
anebo je stále živý?
Andreas Papadopulos:
Ano, Underground existuje.
Prolíná se tmavým světem
tunelů pod londýnským city.
Dole lidi na krátký okamžik
spojuje, aby je pak zase
vyplivl do džungle velkoměs‑
ta. Zákony, které v hlubinách
platí, jsou neúprosné. Bez
platné jízdenky nenastupuj.

Ondřej Bělica:
Díky Bohu underground exis‑
tuje. I dnes. Dává tak alter‑
nativu k mainstreamovému
dění a vytváří tak podhoubí
ke změnám systémů a hod‑
not. A to především díky umě‑
lecké aktivitě. Po čtvrtstoletí
by dnešní underground mohl
dát podnět k další cestě.

Marek Ondruch:
Underground tady stále je,
i když v daleko menší míře
a v jiném významu, než tomu
bylo kdysi. Možná za to může
dnešní kultura a její směřová‑
ní,možná je to jen přirozený
vývoj. Každopádně se ale dá
říct, že underground proza‑
tím přežívá a čeká…

Eva Urbančíková:
Pod tímto slovem si vždy
vybavím lidi, kteří se nebojí
vystoupit z davu, jít mimo
proud a ukázat světu,
co v nich je. Takových lidí,
kteří se odhodlají pro svůj
cíl vystoupit ze své „kom‑
fortní zóny“ bylo, je i bude
málo. Ale rozhodně nemů‑
žeme říct, že by neexisto‑
vali. Jenom nejsou hlavním
terčem zájmu davových
oveček. Kdyby byli, tak by
to pak nebyl underground.

Ondřej Marek:
Myslím si, že pravý under‑
ground už je pryč, myslím tím
ten, kdy autoři vydávali knihy
samizdatově a divadelníci
hráli potají. Avšak vzniká zde
něco, co by se za under‑
ground dalo taky považovat,
jde o skupiny nekomerčních
umělců, tedy těch, kteří ne‑
chtějí vystupovat před tisíci
lidmi a brát za to statisíce,
ale pěkně si zpívat někde
v klubech a „schovávat se“
před komercí. My chceme být
součástí undergroundu. Jsme
Underground.

Lenka Stošková:
Underground tady bude
vždycky. Jde o odmítání
nátlaku, zdůrazňovaní osob‑
nosti a realismu, autentič‑
nosti a zdravého rozumu,
vždy ho bude někde potřeba
a lidé jej budou vyhledávat
a zastávat.

REDAKČNÍ ANKETA
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#JESUISCHARLIE

