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Úvod
DČjiny naší zemČ jsou již od vrcholného stĜedovČku neodmyslitelnČ spjaty s životem
zde usadivšího se nČmeckého obyvatelstva. Staletá nadvláda Habsburského rodu dovolila
nČmecké národnostní skupinČ natrvalo zakotvit na území þeského státu a umožnila její
politický a ekonomický vzestup.
V dĤsledku porážky stavovského povstání na Bílé hoĜe v roce 1620 došlo k zesílení
kulturních vlivĤ z rakouské a nČmecké Ĝíše na nČmecké obyvatelstvo þeského státu. ýasto
se mČnící hranice státu pĜedevším na severu Moravy a ýech (oblast Lužice, Slezsko, Haliþ)
vedly k postupnému prolínání þeského, nČmeckého a na pomezí Moravy a Slezska také
polského obyvatelstva. Na severovýchodČ Moravy tak vznikly hned tĜi kulturní okruhy,
þeský, nČmecký a polský.
Podmínky pro utváĜení Moravské Ostravy jako centra duchovního a kulturního
života regionu se však pĜipravovaly velmi pozvolna. Významnou roli v tom jistČ sehrála
také negramotnost zdejšího obyvatelstva, která na poþátku 70. let 19. století dosahovala
þtyĜicet procent.
Prudký populaþní nárĤst v 19. století související s objevem bohatých ložisek uhlí byl
doprovázen zásadními zmČnami v sociální a národnostní oblasti. Zatímco ještČ ve 30.
letech 19. století byla Moravská Ostrava témČĜ ryze þeské mČsto, o padesát let pozdČji
tvoĜilo þeské obyvatelstvo pouze 63%. PĜíchozí nČmecká populace z Ĝad technické a
administrativní inteligence se ukázala rozhodujícím hybatelem rozvoje kultury mČsta a
regionu, který do té doby oproti ostatním moravským mČstĤm znaþnČ zaostával. Vznik
kulturních center jako byly Národní (þeský), NČmecký a Polský dĤm lze považovat za
vyvrcholení kulturního vývoje jednotlivých národnostních složek obyvatelstva za období
Rakousko-Uherské monarchie.
Rozpad monarchie a vznik samostatné ýeskoslovenské republiky pĜinesly další
pronikavé zmČny v sociálním a demografickém vývoji mČsta. NČmecké obyvatelstvo se
rychle pĜizpĤsobilo novým politickým podmínkám a na rozdíl od pĜedchozího období
navázalo širokou spolupráci s þeským kulturním okruhem. Velký rozkvČt þeské i nČmecké
kultury v demokratickém prostĜedí První republiky byl pĜerušen až politickými událostmi
po roce 1938.

Tato práce se zamČĜuje na nČmecký kulturní okruh, konkrétnČ na jeho hudební život.
Hudebním životem se rozumí veĜejné provozování hudby všech druhĤ a žánrĤ
(profesionální, tak amatérské) a vytváĜení pĜedpokladĤ pro nČj. Ten se do znaþné míry
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odehrával paralelnČ s tím þeským, navzájem na sebe odkazovaly, a proto je práce na
mnoha místech porovnává a všímá si pĜitom podstatných analogií, paralel a diferencí, jimiž
se vyznaþovaly. Nebyl opomenut ani podíl židovského obyvatelstva, které se koncem 19.
století hlásilo pĜevážnČ k nČmeckému obcovacímu jazyku.
Práce je rozdČlena na þtyĜi kapitoly, kterým odpovídají jednotlivá historická období.
První þást se krátce zabývá obecnou historií nČmeckého obyvatelstva na území Ostravy a
jejího regionu. Druhá þást práce je vČnována dČjinám ostravské nČmecké hudební kultury1
od roku 1893 do roku 1918, þili od položení základního kamene NČmeckého domu, až po
vznik První republiky. V tomto období byli NČmci privilegovanou národnostní skupinou,
která vedla pestrý a rozsáhlý kulturní život. Spolková a koncertní þinnost se tČšila
mimoĜádné pĜízni a podpoĜe obyvatelstva, o þemž ostatnČ svČdþí množství dochovaných
pramenĤ. To se také odrazilo do rozsahu této kapitoly, která zaujímá nejvČtší þást práce.
Další kapitola se vČnuje nČmeckému hudebnímu životu v meziváleþném období a na
mnoha místech pĜitom odkazuje na soudobé, anebo rovnou na spoleþné hudební aktivity
þeského obyvatelstva. Ostrava se v té dobČ zásluhou význaþných osobností jako byli napĜ.
A. Aich þi J. Vogel a za pĜispČní hostí z oblasti tehdejšího svČtového hudebního života
stala dČjištČm mnoha významných kulturních akcí. V závČreþné kapitole se zabýváme
mnichovským a protektorátním obdobím, které je ohraniþeno kvČtnem 1945, kdy byl
bezprostĜednČ po skonþení války zbourán NČmecký dĤm, vnímaný v té dobČ jako symbol
nČmectví a již neexistující TĜetí Ĝíše.
Koncepce práce je vystavČna na studiu historie jednotlivých hudebních spolkĤ,
jejichž existence se projevovala zejména koncertní þinností. Protiváhou místy až
kronikáĜského stylu je charakteristika þinnosti jednotlivých spolkĤ z hlediska významu,
rozsahu a þetnosti produkce, typického repertoáru a tematického zamČĜení. Koncertní a
orchestrální þinnosti nČmeckých spolkĤ se vČnujeme o to podrobnČji, oþ je napĜ. v
porovnání s Brnem ostravská hudební scéna skromnČjší, ménČ rozvinutá a až na výjimky
ménČ kvalitní, a právČ proto, že k ní až do roku 1918 neexistoval plnohodnotný protČjšek
na þeské stranČ. Všechny spolky pak mČly velký podíl na uvČdomování si národní identity
prostĜednictvím rozvoje vlastní kultury.

Literatura dostupná ke zvolenému tématu zahrnuje jednak primární prameny, a
jednak sekundární literaturu. V souvislosti s politickými událostmi roku 1945 bylo velké
1

Hudební kultura je pojem hudebnímu životu nadĜazený. Znamená souhrn materiálních a duchovních
výsledkĤ lidské þinnosti souvisejících s hudbou. Jde tedy nejen o vlastní hudební tvorbu, ale vše, co hudební
život bezprostĜednČ ovlivĖuje a podmiĖuje. Uvádí MAZUREK-STEINMETZ a kol. Ostravská hudební
kutlura od konce 19. století do souþasnosti.Ostrava: Ostravská univerzita v OstravČ – Pedagogická fakulta,
2010, s.20.
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množství pramenĤ nenávratnČ zniþeno, pĜesto tento zdroj informací pĜevažuje nad
sekundární literaturou. Jediným zdrojem pro studium této problematiky zĤstaly nČmecké
(Ostrauer

Zeitung,

Mährisch-Schlesischer

Grenzbote,

Mährisch-Schlesische

Landeszeitung) a þeské (Opavský týdenník, Ostravský deník, Moravsko-slezský deník,
Ostravský kraj, ýeské slovo) noviny, popĜ. þasopisy (Ostrauer Theater-, Kunst- und MusikBlätter „Der Schürfer“, Hudební obzor), které se nachází v Archivu mČsta Ostravy,
hudebním oddČlení Ostravského muzea nebo VČdecké knihovnČ v Olomouci.
Dostupné publikace se buć zabývají hudebním životem NČmcĤ v jiných moravských
mČstech, anebo se zamČĜují na hudební život þeského obyvatelstva Ostravy. Z velkého
množství existující literatury uvećme pĜedevším práce Jana Mazurka (Hudební život
þeských obyvatel Ostravy 1880-1918, Ostravský skladatel Arthur Könnemann, Oslavy
jubilejního Smetanova roku 1924 na Ostravsku a ve Slezsku, Ostravská Spoleþnost pĜátel
hudby 1912-14, Hudební aktivity nČmeckých obyvatel Ostravy v období 1939-1934 ad.),
který se þeské kultuĜe vČnuje dlouhodobČ a neopomíjí pĜitom ani pĜínos ostravských
NČmcĤ. Kulturní život Ostravy je tématem práce J. Mazurka, H. Adámkové, J. Kusáka a
K. Steinmetze Ostravský hudební život do roku 1945 a Ivo StolaĜíka UmČlecká hudba
v OstravČ 1918-1938. Mezi publikace, které se zabývají hudební kulturou celé Moravy,
patĜí práce J. Sehnala a J. Vysloužila DČjiny hudby na MoravČ, ve které se autoĜi alespoĖ
okrajovČ zmiĖují o stavu hudebního života ostravských obyvatel. Pro srovnání kulturní
úrovnČ moravských mČst je velmi cennou a podnČtnou práce J. Bajgarové Hudební spolky
v BrnČ nebo DČjiny Olomouce od kolektivu autorĤ. Jediná oblast hudebního života
ostravských NČmcĤ, která je odbornČ zpracována, je divadlo prostĜednictvím nČkolika statí
(J. Štefanides ýeské divadlo v Moravské OstravČ 1908-1919, H. Šústková NČmecké
divadelnictví v Moravské OstravČ do roku 1918, K. JiĜík K poþátkĤm divadelního života
v Moravské OstravČ ad.) a pĜedevším disertaþní prací H. Pregler Die Geschichte de
deutschprachingen Theaters in Mährisch-Ostrau von den Anfängen bis 1944, která se
zabývá NČmeckým divadlem od jeho prvopoþátkĤ až do uvedení posledních pĜedstavení
v roce 1944. Jedná se o jediné souhrnné zpracování dČjin NČmeckého divadla v OstravČ,
kopie práce je uložena v Archivu mČsta Ostravy.

Zpracování tématu práce se potýká s obtížemi v podobČ znaþné nesourodosti
pramenného materiálu. K významnČjším spolkĤm, pĜedevším pak pČveckým, je k dispozici
znaþné množství informací, k jiným naopak naprosté minimum. Navíc þetnost zpráv se
období od období velmi rĤzní. Zatímco do roku 1918, kdy spolky zásadním zpĤsobem
utváĜely život obþanské spoleþnosti, psal dobový tisk velmi podrobnČ o každé významnČjší
7

akci, o hudebních to platí zvlášĢ, po tomto datu se situace mČní a hudební þinnost
nČkterých spolkĤ se dostává na okraj zájmu veĜejnosti i tisku. ZmiĖovaná nesourodost
pramenného materiálu je také dĤvodem, proþ je dĤkladnČji reflektována þinnost jen
významnČjších hudebních spolkĤ.

Cílem disertaþní práce je zachycení historického vývoje hudební kultury nČmeckého
obyvatelstva Ostravy v kontextu ustaviþné rivality, konkurence, ovlivĖování a spolupráce
s þeským a polským kulturním okruhem, který na konci 19. století vyústil ve vznik hned tĜí
samostatných národních reprezentativních stĜedisek.
Hlavním úkolem této práce je na základČ excerpt z pramenného materiálu
z nČmeckých, þeských novin, þasopisĤ zmapovat vývoj hudební kultury ostravských
NČmcĤ od otevĜení NČmeckého domu (1895) jakožto svébytného kulturního centra až po
jeho zboĜení v roce 1945. Jedná se tedy o prvotní zpracování této problematiky v ucelené
podobČ zahrnující všechny složky hudebního života, tedy spolkovou, koncertní a divadelní.
V každé þásti je vČnována zvláštní pozornost také hudebnČ pedagogické problematice,
zvláštČ hudebnímu školství a soukromé výuce hudby.
KromČ spolkĤ, jejichž existenci nezaznamenává žádný z domácích þi zahraniþních
lexikonĤ, je vČnována mimoĜádná pozornost také osobnostem, které významným
zpĤsobem zasáhly do kulturního dČní mČsta a svou þinností, aĢ už dirigentskou,
sbormistrovskou þi skladatelskou znaþnČ obohatily hudební život nejen nČmeckého, ale
také þeského i polského obyvatelstva. Za všechny jmenujme alespoĖ Arthura
Könnemanna, dále Václava Ludwiga, Paula Zwierzinu, Franze Hackera, Ernsta
Immerglücka, Antona Aicha ad.

Na závČr bych chtČla podČkovat všem, kteĜí mi pomohli pĜi zpracování pĜedložené
disertaþní práce. JmenovitČ pak mému školiteli prof. PhDr. Karlu Steinmetzovi, CSc., za
pĜíkladné a odborné vedení práce, þas a zkušenosti, které mi pĜedával. Dále pak prof.
PhDr. Janu Mazurkovi, CSc. za velmi cenné informace z oblasti hudebního života
v OstravČ a v neposlední ĜadČ také celé mé rodinČ.
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1. Historický vývoj mČsta Ostravy
Ostrava, dnes tĜetí nejvČtší mČsto našeho státu, se nachází v severovýchodní þásti
republiky na pomezí historických zemí Slezsko a Morava nedaleko polských hranic (viz
pĜíloha þ. 1).
Na soutoku Ĝek Ostravice, Odra, Opava a Luþina vznikaly již v raném stĜedovČku
malé osady. Jedna z nich se rozkládala nad Ĝekou Ostrá (dnešní název Ostravice2) a byla
nazvána Ostrawa. ěeka, která dala osadČ jméno, dodnes dČlí mČsto na dvČ hlavní þásti –
Moravskou a Slezskou Ostravu. Strategická poloha na jantarové stezce jí ve stĜedovČku
zaruþila velký rozvoj.
BČhem 13. století bylo do té doby Ĝídce obydlené území intenzívnČ osídlováno. Mezi
lety 1268-78 byl Moravské OstravČ udČlen status mČsta.3 Ostrava se stala stĜediskem pro
biskupské vesnice ze severního výbČžku Moravské brány a byl jí pĜikládán znaþný
obchodní i stĜediskový význam.4 Nedaleký Slezsko-ostravský hrad pĜitom plnil dĤležitou
ochrannou funci.5
Zatímco za husitské revoluce, která patrnČ nezanechala ve mČstČ vČtších škod, tvoĜilo
vyšší vrstvu pĜeváženČ obyvatelstvo nČmecké národnosti a ještČ koncem 15. století zĜejmČ
ovládalo mČstskou správu, již v prĤbČhu 2. poloviny 15. století se zaþalo národnostní
složení mČnit v dĤsledku pĜílivu þeského venkovského obyvatelstva, což zapĜíþinilo
zhoršení sociální situace. Na konci století tvoĜili již vČtšinu obyvatelstva ýeši, byĢ
používali poþeštČlá nČmecká pĜíjmení. DĤležitým kulturním centrem té doby byl farní
kostel sv. Václava, kde provozovala hudbu zdejší kapela.6
TĜicetiletá válka mČla pro oblast severovýchodní Moravy i þásti Slezska katastrofální
dopady. PĜíchody stavovského i císaĜského vojska mČly pro místní obyvatelstvo vždy
tentýž výsledek – loupení a hladomor. V roce 1625 navíc postihl Ostravu mor, kdy bČhem
roku zemĜelo 50 % obyvatelstva. Válka mČla za následek naprostý hospodáĜský rozvrat.
V roce 1649 situaci ještČ zhoršila velká povodeĖ. V následujícím roce bylo ve mČstČ
napoþítáno jen 151 obydlených domĤ. Ostrava se z tČchto ran vzpamatovávala velmi
obtížnČ. Poþet obyvatel rostl jen pozvolna, ponČvadž pĜistČhovalectví nebylo v té dobČ moc

2

ěeka Ostravice je pĜírodní hranicí mezi zemČmi Slezsko a Morava, proto také název Ostravy se rozlišuje na
moravskou a slezskou þást.
3
Zakládací listina mČsta se nedochovala, neví se tedy pĜesnČ, kdo status udČlil.
4
BAKALA-STEINER a kol. DČjiny Ostravy. Ostrava, 1993, s. 35.
5
První zmínka o hradu je z r. 1297, stavba je dodnes dochovalá.
6
Podle inventáĜe z r. 1679 mČla tyto nástroje: lesní roh, dvČ klariny, tenorový pozoun, dvČ braþe (pĜedchĤdci
violoncella), altovou gambu (pĜedchĤdce violy) a tenorovou gambu. BAKALA-STEINER. Cit. dílo, s. 78.
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bČžné (pouze z Polska a Horního Slezska). KromČ toho tu existovala neustálá hrozba
tureckého vpádu.
Dalším velkým mezníkem v historii mČsta byly Slezské války. Prusové bČhem nich
nČkolikrát vtrhli do Ostravy. V roce 1763 došlo k rozsáhlému požáru, bČhem kterého lehla
popelem tĜetina mČsta.7 Po prohrané válce se hranice rakouského státu pĜesunuly až
k území Moravské Ostravy, která ze svého postavení velmi ztratila odklonem obchodních
cest. PĜestože v 80. letech 18. století probíhala pomČrnČ rozsáhlá stavební þinnost,
nedosáhla Ostrava své velikosti z dob pĜed tĜicetiletou válkou. Kultura se i v této dobČ
soustĜedila kolem školy a kostela, který byl nejdĤležitČjším spoleþenským stĜediskem té
doby.8
V pĜedindustriálním období mČla Ostrava Ĝemeslnicko-zemČdČlský charakter,
obyvatelstvo se skládalo pĜedevším z velko- a malomČstských rodin. Ve 2. polovinČ 18.
století se jednalo o témČĜ ryze þeské mČsto, pouze s nepatrnou skupinou nČmeckého
obyvatelstva. Aþkoli nebyl vliv NČmcĤ na spoleþenský a kulturní život v té dobČ velký,
snažili se již ve 20. letech 19. století zavést nČmþinu do bohoslužeb.9
S prvním nálezem uhlí v roce 1763 v Polské OstravČ a s druhým nálezem v r. 1780
v Landeku u PetĜkovic zaþalo pro mČsto nové, moderní období jeho dČjin. Rozhodujícím
poþinem pro rozvoji hutnictví bylo založení Rudolfovy hutČ10 ve Vítkovicích v roce 1828,
kterou získali do vlastnictví Rothschildové v roce 1843. Na území Moravské Ostravy
pronikl uhelný prĤmysl poþátkem 40. let,11 pĜiþemž velmi dĤležité bylo pro mČsto
zavedení železnice.12 Rozvíjející se prĤmysl pĜitahoval vysoce kvalifikovanou pracovní
sílu z jiných þástí monarchie, pĜedevším technickou inteligenci, a podnČcoval budování
místního vyššího školství a vznik kulturních institucí, pĜedevším v hlavním centru
industrializace – Moravské OstravČ.13 Imigrace do mČsta mČla tak jednoznaþnČ
ekonomickou motivaci.
V dĤsledku

tohoto

rozvoje

zaznamenala

oblast

prudký populaþní

nárĤst,

doprovázený hlubokými zmČnami v sociálním a národnostním složení obyvatelstva.
Jestliže ještČ ve 30. letech 18. století byla Ostrava obydlena pĜevážnČ þeským

7

Tamtéž, s. 100.
Tamtéž, s. 106.
9
Tamtéž, s. 112. O tom také DOKOUPIL, L., MYŠKA, M., SVOBODA, J. a kol. autorĤ. KulturnČhistorická
encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I. Ostrava, 2005, s. 40.
10
Název podle majitele Rudolfa Jana.
11
Postaveny doly Šalamoun, Antonín.
12
Provoz na železnici byl zahájen 1. 5. 1847. Viz BAKALA-STEINER. Cit. dílo, s. 136.
13
DOKOUPIL, L., MYŠKA, M., SVOBODA, J. a kol. autorĤ. KulturnČhistorická encyklopedie Slezska a
severovýchodní Moravy 1. Ostrava, 2005, s. 54.
8

10

obyvatelstvem, v roce 1880 þinil jeho podíl už jen 63%.14 S rozmachem prĤmyslu došlo ke
zformování nové vrstvy obyvatelstva – mČšĢanstva a dČlnictva, z þehož dČlnictvo tvoĜilo
v 60. letech 19. století ¾ obyvatelstva (ve Vítkovicích dokonce 83%). NČmeckou menšinu
tvoĜili pĜedevším zástupci technické, administrativní a hospodáĜské inteligence,
kvalifikovaní dČlníci, dozorci v dolech, dílovedoucí v železárnách a také þást vrstvy
obchodníkĤ a živnostníkĤ.
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V 2. polovinČ 19. století se zaþal v OstravČ zvyšovat také

poþet židovského obyvatelstva, které se do té doby vyskytovalo na území mČsta jen ve
velmi omezeném poþtu.16
Podmínky pro utváĜení Moravské Ostravy jako centra duchovního a kulturního
života regionu se pĜipravovaly velmi pozvolna. Velký vliv na to mČla jistČ skuteþnost, že
ještČ v roce 1869 bylo ve mČstČ jen 59% gramotných obyvatel. Zatímco se Opava
v následujícím roce domáhala zĜízení univerzity, Ostrava nemČla ještČ ani jedinou stĜední
školu.17 Ve mČstČ existovala jen farní škola se dvČma tĜídami. V roce 1844 sice zĜídil
Rothschild závodní školu pĜímo ve Vítkovicích, ovšem s nČmeckým vyuþovacím
jazykem.18 ZĜízení nižší reálky bylo povoleno až r. 1877, avšak opČt s nČmeckým
vyuþovacím jazykem.19
K velkému rozvoji spoleþenského života došlo až po pádu Bachova absolutismu.
V roce 1873 bylo v OstravČ registrováno 18 spolkĤ, z nichž byla vČtšina nČmeckých,
nČkolik jich bylo utrakvistických a pouze þtyĜi byly þeské. Zasloužily se o aktivizaci
spoleþenského života, a i když byla spolková þinnost omezena na úzký okruh mČšĢanstva,
jejich široká základna þítající až dva tisíce osob zapojila do života i þást dČlnické vrstvy.
S rozvojem spoleþenské aktivity se zaþala prosazovat pomalu i národnČ uvČdomovací
þinnost.20 PĜesto byla úroveĖ kulturního života Ostravy v porovnání s jinými mČsty, napĜ. s
Opavou, Olomoucí, Brnem nízká a pomČrnČ omezená. Zatímco jmenovaná mČsta mČla již
sto let své kamenné divadlo, které byla sídlem nejen þinoherních, ale také operních

14

BAKALA-STEINER. Cit. dílo, s. 148. 31% obyvatel se hlásilo k nČmecké obcovací Ĝeþi, zbylou þást
obyvatelstva tvoĜili pĜevážnČ Poláci.
15
BAKALA-STEINER. Cit. dílo, s. 148.
16
VČtšina ostatního obyvatelstva byla pĜevážnČ katolického vyznání, v 2. pol. 19. století sílí také poþet
evangelíkĤ. Do r. 1850 byla ostravská radnice vĤþi židĤm nevstĜícná. Tamtéž, s. 148.
17
DOKOUPIL, L., MYŠKA, M., SVOBODA, J. a kol. autorĤ. KulturnČhistorická encyklopedie Slezska a
severovýchodní Moravy 1. Ostrava, 2005, s. 54.
18
I když ve škole byla vČtšina þeských dČtí, uþilo se nČmecky, þehož se zaþalo zneužívat ke germanizaci
þeských dČtí. BAKALA-STEINER. Cit. dílo, s. 161.
19
Více o tom BAKALA-STEINER. Cit. dílo, s. 171.
20
Velkou roli v kulturním životČ hrálo kromČ spolkových aktivit také divadlo. Od 60. let 19. století se
v OstravČ uskuteþĖovaly pravidelné návštČvy nČmeckých i þeských koþovných spoleþností. O tom více
BÁýE, E. Poþátky divadelního života v OstravČ (1851-1918). In Ostrava 3, PĜíspČvky k dČjinám Ostravy a
Ostravska. Šenov u Ostravy, 1966, s. 219-232. ŠÚSTKOVÁ, H. NČmecké divadelnictví v Moravské OstravČ
do roku 1918. In Ostrava 23, PĜíspČvky k dČjinám Ostravy a Ostravska. Šenov u Ostravy, 2007, s. 296-326.
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souborĤ (Opava 1745-50, Brno 1732, Olomouc 1770), Ostrava na toto centrum kulturního
dČní musela ještČ nČkolik desítek let þekat.21
Také v následujících letech – na konci 19. století a na poþátku 20. století – zažívala
Moravská Ostrava a pĜilehlé obce prudký populaþní nárĤst.22 Oproti pĜedešlému období se
rozrostly Ĝady inteligence a mČsto se zaþalo pĜemČĖovat ve stĜedisko vzdČlání, kulturního a
politického života. ZvČtšil se poþet nČmeckého obyvatelstva v pomČru k þeskému,23 a tím
zesílil germanizaþní tlak. Takovýto velký nepomČr v kdysi þeském mČstČ mČl za následek
þetné tĜenice, zejména mezi tĜemi nejvČtšími národnostními skupinami (ýechy, NČmci,
Poláky), které vyústily na pĜelomu 19. a 20. století ve vybudování jednotlivých kulturních
center (viz níže).
Rozpad monarchie a vznik samostatné ýeskoslovenské republiky vnesly do
demografického vývoje mČsta zásadní zmČny. Germanizaþní tlak pominul a mČsto, které
byl pĜed válkou z poloviny nČmecké, se velmi rychle poþeštilo. Nejvíce nČmeckého
obyvatelstva zĤstalo ve Vítkovicích, Židé byli nejpoþetnČji zastoupeni v Moravské
OstravČ, PĜívoze a HrušovČ. NČmci, kteĜí zpravidla patĜili mezi nejmovitČjší vrstvy,
vstupovali do smíšených manželství. DČti z tČchto svazkĤ byly pĜihlášeny k þeské
národnosti, aby mČly snazší uplatnČní ve spoleþnosti.24
Vznik ýSR pĜinesl velký rozmach kulturního a spolkového života, který se dá
výraznČ dokumentovat na rozvoji školství. V severovýchodních okresech Moravy
fungovaly þeské i nČmecké základní školy a gymnázia, a sice v Moravské OstravČ, Místku,
a Novém JiþínČ. V PĜíboĜe se nacházel uþitelský ústav. Mimoškolní vzdČlávání obstarávala
Ĝada muzeí, vznikaly nové knihovny. Moravská Ostrava dokonce usilovala o vznik vysoké
školy. V meziváleþném období se však nedoþkala se ani jejího založení, ani vybudování
vČdeckých ústavĤ. V roce 1920 byl zĜízen lidovýchovný ústav - Masarykova vyšší škola
lidová.25
Patrný ovšem nebyl jen rozvoj v oblasti kulturního života. V meziváleþném období
byl v OstravČ ze strany mČstské rady prosazován projekt „Velká Ostrava“. Tento projekt
pocházel již z poþátku 20. století a poþítal se spojením Moravské Ostravy s okolními

21

FUKAý-VYSLOUŽIL. DČjiny hudby na MoravČ. Brno, 2001, s. 162-176.
V letech 1890-1900 þinil pĜírĤstek 83%. V roce 1890 mČla Moravská Ostrava 19 243 obyvatel, v roce 1900
30 116, v roce 1921 už 113 709.
23
V samotné Moravské OstravČ tvoĜilo þeské obyvatelstvo napĜ. v roce 1910 36% a nČmecké 47%.
BAKALA-STEINER. Cit. dílo, s. 207.
24
Tamtéž, s. 309.
25
Jednalo se však o výchovný, ne vzdČlávací ústav. Více o tom ýERNÍKOVÁ, L. Masarykova vyšší škola
lidová v OstravČ. In ýasopis Slezského zemského muzea, série B, roþ. 45, 1996, þ. 3, s. 281-288.
22
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obcemi jak na moravské, tak na slezské stranČ. OficiálnČ byl schválen ministerstvem v roce
1924 26 a byl realizován po následující desetiletí.
Po roce 1918 sílily snahy vytvoĜit v Moravské OstravČ jednotné kulturní stĜedisko
pro celé slouþené mČsto. Vznikla zde dČlnická akademie, která mČla pozvednout kulturní
úroveĖ

ostravského

dČlnictva.

V roce

1919

bylo

založeno

Národní

divadlo

moravskoslezské. Jednalo se o první þeské stálé profesionální divadlo v OstravČ. Velmi
pĜíznivý kulturní a spoleþenský rozvoj v meziváleþném období pĜerušila druhá svČtová
válka.
Na základČ mnichovského diktátu pĜišla Ostrava o všechny obce nacházející se
v þeskoslovenském Slezsku (viz pĜíloha þ. 3), pĜiþemž souþástí Protektorátu ýechy a
Morava se staly pouze obce ležící v okrese Moravská Ostrava. ýeši ze zabraných þástí
mČsta se stČhovali do protektorátní þásti. BáĖský a hutní prĤmysl se stal objektem zájmu
Ĝíšského kapitálu a zdrojem vysokých ziskĤ. CelkovČ pĜeþkala Ostrava druhou svČtovou
válku bez vČtších škod zpĤsobenými aĢ už nacisty, anebo osvobozující Rudou armádou.
Až na ojedinČlé výjimky se zachoval nejen její hospodáĜský potenciál, ale také obytné
þtvrti a velká þást mČstské infrastruktury. To mČstu usnadnilo start do pováleþné etapy
vývoje.27
V prvních pováleþných letech byla aktuální pĜedevším otázka odsunu NČmcĤ,
konfiskace jejich majetku, likvidace váleþných škod a celková obnova. Po ukonþení hlavní
vlny odsunu nČmeckého obyvatelstva zĤstalo v OstravČ pouze 4 237 NČmcĤ.28 Ostrava se
stala témČĜ ryze þeským mČstem, které se jednou provždy razantnČ vypoĜádalo s historií
psanou jejími nČmeckými obyvateli. DĤkazem toho se stalo zbourání velmi významného
kulturního centra 1. poloviny 20. století, podobnČ jako likvidace mnoha velmi cenných
písemných þi obrazových materiálĤ.
V dalších pováleþných letech pokraþoval vývoj mČsta v duchu jeho modernizace a
dalšího kulturního rozvoje.

26

Dne 10. Ĝíjna 1923 zveĜejnilo ministerstvo vnitra výnos o návrhu na slouþení obcí Moravské Ostravy,
PĜívozu, Vítkovic, Mariánských Hor, ZábĜehu nad Odrou, Nové Vsi a HrabĤvky v jedno mČsto – Moravskou
Ostravu. BAKALA-STEINER. Cit. dílo, s. 273.
27
DOKOUPIL, L., MYŠKA, M., SVOBODA, J. a kol. autorĤ. KulturnČhistorická encyklopedie Slezska a
severovýchodní Moravy 1. Ostrava 2005, s. 59-60.
28
Tamtéž, s. 62.
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2. Hudební život nČmeckého obyvatelstva v letech 1895-1918
Hudební život NČmcĤ byl v tomto období velmi bohatý a pestrý. Jedním z hlavních
center kultury této menšiny byl NČmecký dĤm otevĜený v roce 1895. Do té doby se
veškerý kulturní život odehrával v místních hotelech, hostincích, restauracích. Byl to
pĜedevším vítkovický Werkshotel (Závodní hotel),29 restaurace Zur Weintraube (U
Hroznu), Zur Linde (Pod Lipou), Zur Eiche (Pod Dubem),30 pozdČji hotel Zuber,31 hotel
National, hotel Imperial, hostinec Kaiser von Österreich (U CísaĜe rakouského),32 hostinec
Erbrichterei,33 restaurace Zur Kugel.34 Mnohá koncertní pĜedstavení se konala ve Staré
(MČstský sad) a Nové stĜelnici35 atd.

2.1 Vznik NČmeckého domu (Das Deutsches Haus)
V druhé polovinČ 19. století vzrostla þetnost poĜádání kulturních akcí rychle se
rozrĤstajícího velkomČsta natolik, že se záhy zrodila myšlenka postavit reprezentativní
budovu, která by tČmto akcím poskytla odpovídající zázemí. Spoleþný þesko – nČmecký
projekt však ztroskotal na hospodáĜských problémech státu v roce 1873.36 Myšlenka byla
obnovena až poþátkem 80. let, kdy pĜedseda nČmeckého Männergesangvereinu Gustav
Pfleger vystoupil s návrhem na spolkové schĤzi 20. ledna 1884. Spolek však nemČl
dostatek prostĜedkĤ na financování tak nákladné stavby.37 Oslovené þeské i nČmecké
osobnosti a spolky38 se na spoleþné schĤzi dohodly na vybudování spoleþného stĜediska,
ale realizace tentokrát ztroskotala na národnostních tĜenicích.39 Po pČti letech byla
myšlenka spoleþné stavby obnovena. Jejími iniciátory se stali obecní radní Gustav Fiedler
29

Nachází se vedle vítkovické radnice, þp. 160. KromČ ubytování hostĤ zajiĢoval také stravu zamČstnancĤm
a úĜedníkĤm vítkovických železáren (proto název Závodní). Souþástí objektu byl také spoleþenský sál, kde se
konaly koncerty, plesy, zábavy apod. Hotel slouží kulturním úþelĤm dodnes.
30
Nádražní tĜída, PĜívoz
31
Nacházel se na dnešní Radniþní ulici s þíslem 73. V domČ se nacházely láznČ, proto se ujal v povČdomí
širší ostravské veĜejnosti také název Karolínské láznČ. Po 2. svČtové válce byla budova z dĤvodu nČmecké
národnosti majitelky zkonfiskována a v 60. letech 20. století zboĜena.
32
Nacházel se v blízkosti pĜívozské radnice (dnes Archiv mČsta Ostravy), oblíbený byl zejména z poþátku
20. století. Brzy však zaþal ztrácet pĜízeĖ a v roce 1926 byl zbourán.
33
Vítkovice
34
Mariánské Hory
35
Obojí v Moravské OstravČ postaveny místním stĜeleckým spolkem. Stará stĜelnice byla provozována jako
výletní restaurace, k demolici došlo po 2. svČtové válce. Nová stĜelnice, která stála na místČ zvaném „Cingl“
byla zbourána roku 1926 aby byl uþinČn prostor budovČ Nové radnice.
36
Stavební náklady mČly þinit 70 tisíc zlatých. SCHWARZ, A. Das Deutsche Haus in Mährisch Ostrau.
Mährisch-Ostrau 1895, s. 3-4.
37
Návrh Clementa Hladische þinil 100 tis. zl., návrh Franze Böhma 60 tis. zl.
38
NapĜ. nČmecký Lesecasino, Hornický a hutnický spolek, þeský Lumír a ýtenáĜská beseda.
39
My se dnes mĤžeme jen dohadovat, na þí stranČ byl díl viny vČtší, protože þlánky v novinách jsou k této
tematice znaþnČ neobjektivní.
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a starosta mČsta Adalbert Johanny. Starost o vybudování koncertního a divadelního sálu
mČla pĜevzít pĜedevším obec, realizace však tentokrát uvázla na volbČ vhodného pozemku.
V jednání byl pozemek naproti kostelu Božského Spasitele, dále pozemek u jámy Karolína,
na AntonínovČ (SmetanovČ) námČstí a na Nádražní tĜídČ.40
Posledním pokusem o vznik spoleþného kulturního stánku se stala iniciativa
velkoprĤmyslníkĤ. Debata, kterou mezi sebou v období od dubna až do þervna 1892 vedli,
a která je ostatnČ podrobnČ zachycena v dobovém tisku obou národĤ, skonþila odmítnutím
þeské strany. A tak definitivním popudem ke stavbČ kulturního stĜediska jen pro nČmeckou
þást obyvatelstva se stala skuteþnost, že ýeši poþátkem roku 1892 zahájili stavbu svého
vlastního Národního domu, který byl otevĜen v roce 1894.41 OtevĜení kulturních stĜedisek
obou nejpoþetnČjších národnostních skupin pĜinesl zlepšení podmínek samostatného
rozvoje þeské i nČmecké kultury.
Jeden z nejvýznamnČjších nČmeckých spolkĤ – Österreichische Verfassungsverein –
v únoru 1892 rozhodl o nutnosti postavit vlastní spolkovou budovu. V þervnu téhož roku
se pak konstituoval spolek Deutches Haus pod pĜedsednictvím Karla Richtera.
Vlastní stavba pak byla zahájena na již zmínČné Nádražní tĜídČ 12. dubna 1893
slavnostním výkopem, který provedl pĜedseda spolku Karl Richter; k financování byly
použity všemožné prostĜedky, jak pĤjþka od spoĜitelny, tak celá Ĝada podpĤrných akcí a
sbírek, na kterých se podíleli pĜíslušníci zdejších nejvýznamnČjších rodin. V konkurzu byl
vybrán architekt Felix Neumann z Moravské Ostravy.42
NČmecký dĤm byl dostavČn a zkolaudován v kvČtnu 1895 (viz pĜíloha þ. 6) Díky
dochovanému kolaudaþnímu protokolu, známe pĜesný pĤdorys obou podlaží. Budova
navržená ve stylu severního neorenesanþního stylu mČla suterén, ve kterém se nacházela
prádelna, kuleþník, sklepy a kotelna, v pĜízemí bylo schodištČ – hlavní a dvČ boþní vedoucí
do prvního patra, ve kterém se nacházel slavnostní sál s bohatou výzdobou pro 600 osob.
Nedostatkem tohoto sálu bylo jednoduché jevištČ,43 hledištČ bez výškového þlenČní a také
špatná akustika. K sálu pĜiléhala promenáda sloužící jako foyer, jídelna, herna a salon. Sál
mČl také galerie a tĜi lóže, v podkroví se nacházely místnosti pro personál (viz pĜíloha þ. 7)
Zahrada s pavilonem za domem byla uzpĤsobena pro letní provoz restaurace. Finanþní
nároky spolku Deutsches Haus však byly vysoké a ovlivnily výši vstupného natolik, že si
40

Více o tom ŠERKA, J. NČmecký dĤm v Moravské OstravČ 1895 – 1945. Ostrava 21, PĜíspČvky k dČjinám
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ýeské zkušenosti s germanizaþní politikou mČstské správy pĜedevším v oblasti školství nepatĜily
k nejlepším. Viz MAZUREK, J. Ostravský hudební život do r. 1945. Ostrava, 2007, s. 12.
42
Více ŠERKA, J. Cit. dílo, s. 405 - 406.
43
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návštČvu divadla mohly dovolit jen vyšší spoleþenské vrstvy. Sezona v tomto divadle
trvala vČtšinou od Ĝíjna do KvČtné nedČle, pĜiþemž se ale pĜedstavení nekonala dennČ.
Divadelní soubor také þasto hostoval v jiných mČstech regionu.44
Slavnostní otevĜení NČmeckého domu bylo naplánováno na nedČli 3. þervna 1895.
Celá akce však mČla být pojata jako soukromá oslava zdejších NČmcĤ. Slavnostní výbor
dokonce nedoporuþil ani zvláštní výzdobu domĤ. PĜedprodej vstupenek byl zahájen
koncem kvČtna u knihkupcĤ Kittla a Papauschka. Cena vstupenky þinila jeden zlatý a
jejího majitele opravĖovala k úþasti na všech akcích spojených s otevĜením NČmeckého
domu.45
Dne 3. þervna v odpoledních hodinách46 byla za zvukĤ fanfár a za pĜítomnosti þlenĤ
spolkĤ, slavnostního výboru a mnohých þestných hostĤ dr. Karlem Richterem slavnostnČ
odemknuta hlavní brána NČmeckého domu. NáslednČ byla hostĤm umožnČna prohlídka
jednotlivých prostor. Vrcholem nedČlní oslavy byl veþerní slavnostní koncert, který byl
zahájen Ouverturou z opery ýarostĜelec Carla Maria von Webera, kterou zahrála
vítkovická Závodní kapela pod vedením svého kapelníka Franze Lorenze. Následovala
slavnostní Ĝeþ v podání sleþny Josefíny Glatzner, po jejímž zakonþení byla zazpívána
národní hymna. Poté smíšený sbor vítkovického Männergesangvereinu zazpíval árii
z opery Tännhauser od Richarda Wagnera PĜíjezd hostĤ na Wartburg. Závodní kapela
zahrála Korunovaþní pochod z opery Folkunger Edmunda Kretschmera. Následovala další
pČvecká þísla vítkovického a moravsko-ostravského mužského pČveckého spolku a
pČveckých spolkĤ D´Mürzthaler a Einigkeit z Vítkovic. Na závČr slavnostního koncertu
zaznČla v podání mužského sboru Kalivodova Deutsches Lied.47
Oslavy pokraþovaly i následující den, velké množství návštČvníkĤ neodradilo ani
deštivé poþasí, dostavili se také hosté ze vzdálenČjších obcí a mČst. K oficiálnímu ukonþení
oslav došlo téhož dne odpoledne.
1. Ĝíjna 1895 byla v NČmeckém domČ zahájena první sezona NČmeckého spolkového
divadla hrou Felixe Philipise Helfer der Menschheit. PĜedstavení bylo uvedeno
Beethovenovou ouverturou ZasvČcení domu, op. 124, poté následovala slavnostní Ĝeþ
vrchního Ĝeditele spoleþnosti Antona Freytaga. Premiéra byla velice úspČšná, následná
pĜedstavení konající se v NČmeckém domČ byla vesmČs vyprodána. BČhem první sezóny
byly uvedeny hry H. Sudermanna Heimat, Die Ehre, Das Glück im Winkel a
44
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Zur Eröffnung des Deutschen Hauses. In Ostrauer Zeitung (dále jen OZ), 26. 5. 1895, þ. 61, s. 4.
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Schmetterlingsschlach“. Sezóna byla ukonþena 29. a 30. bĜezna 1896 þinoherním
pĜedstavením.
NČmecký dĤm se od zahájení svého provozu potýkal s finanþními problémy. I pĜes
úspČšnou první sezónu se vedení spolku Deutsches Haus nepodaĜilo udržet stálý divadelní
soubor. PozdČji bylo kvĤli dlouhodobČ klesající návštČvnosti pĜistoupeno ke snížení
vstupného o þtyĜicet procent.
NČmecký dĤm se bČhem své existence doþkal nČkolika renovací a pĜestaveb. V roce
1904 byla vybudována zastĜešená dĜevČná veranda, která byla ještČ rozšíĜena v roce 1932.
Tehdy byla také þást sálu upravena na pódium pro hudební akce.48
Poté, co bylo v roce 1907 otevĜeno MČstské divadlo (Stadttheater), pĜesunul se
veškerý nČmecký divadelní život do novČ postavené budovy a NČmecký dĤm sloužil
následujících deset let pouze k poĜádání spolkových akcí, koncertĤ, politických schĤzí
apod. Jeho význam opČt vzrostl v meziváleþném období, jelikož nČmecké obyvatelstvo
muselo po vzniku ýSR opustit budovu MČstského divadla. Ve 20. a 30. letech zde tepal
rušný kulturní a spoleþenský život, který byl pĜerušen ke konci druhé svČtové války.
BČhem ní byla statika domu narušena požáry a v roce 1945 bombardováním. JeštČ v témže
roce padl dĤm definitivnČ za obČĢ protinČmeckých nálad.

2.2 Podíl židovského obyvatelstva na kulturním životČ
Židovské obyvatelstvo vytváĜelo svĤj vlastní kulturní okruh. Tato již od stĜedovČku
tČžce zkoušená národnostní skupina se doþkala poþátku své emancipace za vlády Josefa II.,
kdy byla Toleranþním patentem zrušena povinnost nosit zvláštní židovské znamení a
umožnČn pĜístup do škol, dokonce i na akademickou pĤdu. KromČ toho smČli Židé
vykonávat dĜíve zakázaná povolání. Židovské obce pak mČly za povinnost zakládat
židovské školy se svČtskými vyuþovacími pĜedmČty. To všechno znamenalo, že Židé
podléhali silné germanizaci, které se však nebránili. NČmþina se stala povinným
vyuþovacím jazykem a úĜedním jazykem židovských obcí. V roce 1787 dokonce Židé
museli pĜijmout k dosavadním hebrejským jménĤm nová jména osobní a nČmecká
pĜíjmení.49 PĜevážnČ ve mČstech tak došlo k rychlé asimilaci ŽidĤ s nČmecky mluvícím
obyvatelstvem a k jejich vČtšinovému pĜíklonu k nČmþinČ. Bezpochyby dĤležitým
momentem pro další vývoj jejich postavení ve spoleþnosti bylo v roce 1848 získání
obþanské rovnoprávnosti s ostatními obyvateli habsburské monarchie.
48
49
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SilnČ germanizované židovské obyvatelstvo zaþalo projevovat zájem o þeskou
kulturu a þeštinu pomČrnČ pozdČ, až ve 40. letech 19. století. I pĜes snahu nČkterých
židovských autorĤ tvoĜit v þeském jazyce, tvorba v nČmeckém jazyce mČla jednoznaþnČ
navrch. OstatnČ Ĝada židovských autorĤ pĜispívala do nČmeckých periodik.
Rozvoj židovského kulturního okruhu byl bezesporu podpoĜen vznikem mnoha
spolkĤ v závČru 19. a na poþátku 20. Století. Za všechny jmenujme alespoĖ studentský
spolek Makkabea, Akademický spolek Kapper,50 Svaz þeských pokrokových ŽidĤ, a spolek
Or-Tomid, který prosazoval þeštinu do reformované židovské bohoslužby.
Základ autonomní židovské hudby tvoĜil responsoriální zpČv, uplatĖovaný pĜi
bohoslužbách. StĜedisky liturgické rituální hebrejské hudby a zpČvu se staly synagogy,
které byly v OstravČ postaveny v 19. století v Moravské OstravČ, PĜívoze a Vítkovicích.
Bohužel ze zdejší židovské hudební kultury se nezachovalo témČĜ vĤbec nic, protože
vČtšina synagog byla vypálena a zboĜena bČhem nacistické okupace.
StejnČ jako þeské þi nČmecké spolky, také ty židovské poĜádaly nejrĤznČjší akce pro
obyvatele, mj. také kulturní. V nČmeckém tisku se každým rokem objevují zmínky o
uspoĜádání zábavy v rámci masopustního veselí, kterou organizoval židovský cviþební
spolek. VýznamnČjší kulturní veþer se konával pravidelnČ v období adventu. Jednalo se o
dobroþinnou slavnost Svátek Chanuky,51 jejíž výtČžek byl vČnován na potĜeby chudých
židovských dČtí. Slavnost byla poĜádána vČtšinou ve Vítkovicích, napĜ. v restauraci pana
Haberfeelda þi hostinci pana Kulky. V synagoze se pak konávala slavnostní bohoslužba.
Nejednalo se o þistČ koncertní veþer, ale spíše o spoleþenskou zábavu. Na programu bývala
humoristická a hudební þísla (hrála zde vítkovická Závodní kapela), byly hrány frašky,
veselohry, popĜ. byli pozváni významní hosté. NapĜ. v roce 1903 byla vrcholem tohoto
veþera velká árie pro baryton z opery Maškarní ples, Ja du warst der mir das Herz
entwedent Giuseppe Verdiho, kterou velmi profesionálnČ zazpíval vrchní uþitel Markus
Zempliner. NávštČvníci slavnosti zaslechli také skladby zahrané vítkovickou Závodní
kapelou (byla hrána ouvertura, dále potpourri ze známé vídeĖské frašky Eine Vorlesung
bei der Hausmeistern), uvedena byla také veselohra apod. Veþery se tČšily velmi hojné
úþasti a slavily u publika vždy velký úspČch.52
V roce 1905 se v sále NČmeckého domu uskuteþnil „Dobroþinný rodinný veþer“.
Nejednalo se tedy pĜímo o Slavnost Chanuky, jak byly dobroþinné koncerty dĜíve v tisku
nazývány. VýtČžek byl tentokráte vČnován nejen chudým židovským dČtem, ale také
obČtem ruského povstání. Velmi bohatý program obsahoval kromČ dvou blíže neznámých
50
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jednoaktových frašek písnČ uþitele Moritze Löwyho53 rĤzná hmoristická þísla. Vrcholným
þíslem slavnostního veþera bylo koncertní sólo na kontrabas s orchestrálním doprovodem,
které zahrál profesor Paskovský, Ĝeditel hudební školy v PĜívoze. Hudební doprovody
obstarala vojenská kapela c. k. pČšího pluku þ. 1 Kaiser Franz Josef I. z Opavy. Tentokráte
se tedy nejednalo o ryze židovskou akci, nicménČ s židovskými úþinkujícími a pro
židovské dobroþinné úþely. O tom, že se NČmci tehdy ŽidĤ nikterak nestranili, svČdþí úþast
špiþek ostravské spoleþnosti, jako napĜ. dr. Aloise Hilfa, dr. Karla Richtera, Ĝeditele
Schwarze, Liny Krásné, prezidentky židovského Ženského dobroþinného spolku
v Moravské OstravČ atd.54 V jiných letech byla Slavnost Chanuky spojena s koncertem
vítkovické Závodní kapely.55
Další slavnost, která se každoroþnČ konala nejen v Moravské OstravČ, ale pozdČji
také v pĜilehlých obcích, byl svátek Purim,56 který vČtšinou pĜipadal na první polovinu
bĜezna a byl dĜívČ slaven pouze v Mariánských Horách (v hotelu Zur Kugel). PozdČji se
slavil také v sále Erbrichterei ve Vítkovicích þi jiných restauracích. Program slavnostního
veþera byl složen z rozmanitých þísel doprovázených hudbou.
Židovská kultura pravidelnČ pĜispívala do hudebního života mČsta, pĜiþemž její vklad
spoþíval zejména v konání pravidelných hudebních vystoupení dle židovského kalendáĜe,
tĜebaže vČtšinou urþených pouze þleny židovské obce.
Mnohem bohatší a pestĜejší kulturní a spoleþenský život vedlo židovské obyvatelstvo
v meziváleþném období (viz níže).

2.3 Spolková þinnost
BČhem druhé poloviny 19. století se v OstravČ hojnČ rozvíjela spolková þinnost jak
þeského, tak také nČmeckého, popĜ. židovského obyvatelstva. Vznikaly spolky odborné
(Hornicko-hutnický spolek, Horník), kulturnČ-vzdČlávací (ýtenáĜská beseda (1862),
Kasinoverein(1859)), od 70. let 19. století sportovní a tČlovýchovné (StĜelecký spolek,
BruslaĜský spolek atd.), pozdČji spolky politicky orientované a samozĜejmČ také hudební a
pČvecké. V roce 1861 byl založen Männergesangverein für Mährisch-Ostrau, 1878 vznikl
obdobný spolek pro Vítkovice, v roce 1881 byl založen þeský pČvecký spolek Lumír,
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1893 pČvecký spolek ve Slezské OstravČ Záboj atd.57 Z hudebních spolkĤ to byl napĜ.
Spolek moravsko-ostravského ochotnického orchestru, 1. mezinárodní moravskoslezský
hudební spolek ve Vítkovicích (Erste internationale Mährisch-schlesische Musiker-Verein
in Witkowitz), Orchestrální spolek ve Vítkovicích, Moravsko-ostravský orchestrální spolek
(Mährisch-Ostrauer Orchester-verein, Orchestrální spolek (Orchester Verein für
classische Musik) atd. Všechny tyto organizace mČly pak velký podíl na rozvoji hudebního
života v OstravČ.

2.3.1 Männergesangverein
V roce 1861 byl založen první pČvecký spolek v Moravské OstravČ – Mužský
pČvecký spolek, který byl v roce 1879 rozšíĜen o ženský sbor.58 V roce 1878 vznikl
obdobný pČvecký spolek ve Vítkovicích,59 ženský sbor byl založen až v roce 1892.60 Oba
dva spolky byly aktivní až do konce druhé svČtové války. V posledních dvaceti letech 19.
století vzniklo mnohem více nČmeckých pČveckých spolkĤ (viz níže61), které ovšem
nepĜesáhly význam prvních dvou zmiĖovaných.
Oba spolky byly velice aktivní, bČhem roku poĜádaly pravidelnČ tĜi až þtyĜi tzv.
Liedertafely,62 úþastnily se rĤzných koncertĤ, slavností a poĜádaly také spoleþenské veþery,
na kterých byly uvádČny kromČ pČveckých také koncertní, humoristická þísla. Dále byly
poĜádány dobroþinné koncerty, jejichž výtČžek byl vČnován na podporu buć jinému
spolku, nebo ve prospČch nČjaké stavby, která mČla sloužit všeobecným úþelĤm, popĜ. byl
výtČžek vČnován pozĤstalým po zemĜelých þlenech spolku apod.
ýlenové spolkĤ se setkávali pĜi jednotlivých kulturních nebo spoleþenských akcích,
shromáždČních þi pravidelných zkouškách. Jednotlivé spolky se také snažily o pĜátelský
kontakt s ostatními podobnČ orientovanými organizacemi aĢ už v OstravČ, nebo
v nedalekých mČstech severní Moravy a Slezska. V rámci pravidelných výletĤ se þlenové
navštČvovali nebo byli pozváni k podpoĜení produkce místního spolku.
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Jelikož nČmecký tisk informoval nČmecké obyvatelstvo o jednotlivých akcích
pČveckých spolkĤ v tomto období pomČrnČ podrobnČ, budeme se každému z nich vČnovat
zvlášĢ.

a) Männergesangverein in Mährisch-Ostrau (und Damenchor) –
Mužský pČvecký spolek v Moravské OstravČ
Moravsko-ostravský mužský pČvecký spolek byl nejaktivnČjším pČveckým tČlesem na
území dnešního mČsta Ostravy a nejen proto mu byla v nČmeckém tisku vČnována patĜiþná
pozornost. Zprávy o jeho vystoupeních jsou dnes dĤležitým pramenným materiálem, který
pomohl rekontruovat jednotlivé aktivity pČveckého sboru.
V devadesátých letech 19. století mČl za sebou již tĜicet let existence. Jak již bylo
výše uvedeno, bČhem roku byly konány pravidelné pČvecké veþírky, v pozdČjších letech
(od pĜelomu století a dále) byly stále þastČji poĜádány spoleþenské veþery, které nebyly
zamČĜeny výhradnČ pČvecky. V období letních prázdnin mČl také spolek „pČvecké
prázdniny“, bČhem kterých se pouze zcela výjimeþnČ úþastnil jen nČkterých velkých akcí.
VČtšinou v lednu každého roku se konalo valné shromáždČní, na kterém byl
zhodnocen rok pĜedchozí a dohodnut další program.63 Provedena byla také nová volba
pĜedstavenstva – tedy pĜedsedy, sbormistrĤ, zapisovatele, archiváĜe a jejich zástupcĤ.
Ženský sbor poĜádal svou vlastní valnou hromadu. ýlenská základna celého spolku se
pohybovala okolo tĜí stovek þlenĤ.64 Ve sledovaném období, tj. v letech 1895-1918 byli
nejdĤležitČjšími þleny pĜedstavenstva tyto významné osobnosti z Ĝad nČmeckých obyvatel:
sbormistr a pĜedseda Wilhelm Hoschek, sbormistr, dirigent, skladatel Paul Zwierzina,
zapisovatel Julius Kittl,65 dalšími sbormistry byli Hans Kober, Adolf Wlzcek,66 Eduard
Kremser.
Vedení spolku bylo þasovČ velmi nároþné. To dokládají þetné abdikace na místa
þlenĤ pĜedstavenstva, popĜ. pĜedsedy spolku. V bĜeznu 1894 složil funkci þlena
pĜedstavenstva, dirigent a živnostník P. Zwierzina, nicménČ díky velkému zájmu aktivních
þlenĤ se po nČkolika jednáních rozhodl svou žádost stáhnout. V pĜedešlých letech tak
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NapĜ. na valném shromáždČní v roce 1894 bylo usneseno, že se uskuteþní 32 zkouškových veþerĤ, 4
pČvecké veþírky a 1 spoleþenský veþer. V témže roce þítal spolek 4 þestné þleny, 58 zpČvákĤ, 45 pČvkyĖ, 23
þlenĤ orchestru a 175 pĜispívajících þlenĤ. V souþtu mČl tedy pĜes 300 þlenĤ. OZ, 14. 1. 1894, þ. 5, s. 3-4.
64
OZ, 21. 11. 1903, þ. 187, s. 3.V roce 1900 zĤstal poþetní stav témČĜ nezmČnČn – mužská þást tvoĜila 71
aktivních a 178 pĜispívajících þlenĤ, ženský sbor mČl 47 aktivních pČvkyĖ. OZ, 20. 1. 1900, þ. 10, s. 2.
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Knihkupec, který obstarával pĜedprodej vstupenek na koncerty, divadelní pĜedstavení a také vydával
Ostrauer Zeitung.
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V tisku je uvádČno polské pĜíjmení jako Wilczek. Tvar Wlczek však pĜevažuje, navíc je uveden v þasopise,
který vyšel k padesátiletému výroþí existence spolku, proto jsme se rozhodli používat tuto variantu.
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uþinil napĜ. jeho pĜedchĤdce sbormistr W. Hoschek, v následujícím roce 1895 nepĜijala své
znovuzvolení pĜedsedkyní ženského sboru Emma Glatzner.
V období pĜed otevĜením NČmeckého domu nemČl spolek svĤj vlastní zkouškový ani
koncertní sál. Do roku 1895 se konaly jeho setkání v moravsko-ostravských restauracích.
Jednalo se pĜedevším o restauraci Pod Lipou, kde byl využíván pro poĜádání zkoušek
tamní zimní salón, v letním salónČ se pak uskuteþnily koncerty,67 popĜ. byla užívána
budova Lese-casino v Moravské OstravČ. Po otevĜení NČmeckého domu se zkoušky i
pČvecké koncerty konaly pĜevážnČ v této budovČ.
PČvecké veþírky poĜádal spolek s urþitou pravidelností – jarní (v období bĜezenduben), letní (pĜelom kvČtna/þervna), podzimní (v dĤsledku prázdninové pauzy až
v listopadu) a pak zimní/silvestrovský pČvecký veþer. Koncerty byly orámovány a
prokládány orchestrálními þísly, pozdČji také pČveckými a orchestrálními výstupy sólistĤ.
Instrumentální doprovod obstaral vlastní orchestr spolku, vítkovická Závodní kapela,
pozdČji (od r. 1904) hrála na tČchto koncertech pĜedevším spojená Moravsko-ostravská
hornická kapela (Bergkapelle), Ĝízená Václavem Ludwigem.
ýinnost spolku se však neomezovala pouze na tyto pČvecké veþírky. Do jeho aktivit
zapoþítejme také uskuteþĖování pČveckých výletĤ. Ty se konaly vČtšinou v letním období
a cílem byla buć nČkterá z okolních vesnic nebo mČsto v Podbeskydí. Výlety byly vždy
spojeny se zpČvem, nČkdy konþily pČveckým vystoupením v cílovém místČ (v restauraci,
v parku, lesíku). Z dalších aktivit byly poĜádány instrumentální a dobroþinné koncerty,
jménem pČveckého spolku byly do Ostravy zvány významné umČlecké osobnosti, v období
masopustu byl poĜádán maškarní ples, taneþní zábava, mikulášká zábava, oblíbené byly
také spoleþenské veþery, které mČly posílit vztahy mezi jednotlivými þleny,68 žádný
z ostravských spolkĤ nemohl chybČt také na významné mimoĜádné akci69 ad.
Z výþtu jednotlivých aktivit je patrné, že nČmecký Mužský pČvecký spolek
v Moravské OstravČ pĜispČl znaþnou mČrou ke kulturnímu obohacení hudebního života
obyvatel Ostravy. Jednotlivá pĜedstavení byla spoleþností velmi vítaná a pĜedevším
v zimní koncertní sezónČ hojnČ navštČvovaná i pĜes to, že pĜedevším pČvecké veþery se
konávaly v bČžných pracovních dnech. Naopak letní pČvecké koncerty se z dĤvodu
velkého poþtu jiných vystoupení nebo z dĤvodu poþasí obþas potýkaly s nedostateþnou
návštČvností. Výše vstupného (pohybovala se zpoþátku kolem 50 krejcarĤ (25hal), pozdČji
60-80 haléĜĤ, v druhé þásti období pĜesahovalo vstupné výši 1 koruny) znemožĖovala
67

OZ, 16. 3. 1893, þ. 32, s. 3.
Program se skládal z klavírních, pČveckých þísel a humoristických scének, jednalo se o zábavný veþer
výhradnČ pro þleny spolku. Spoleþenské veþery se konávaly v malém sále NČmeckého domu.
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PČvecký spolek se tak napĜ. úþastnil slavnostního výkopu na místČ budoucího NČmeckého domu 12. dubna
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obyþejným lidem pravidelnČ navštČvovat tyto koncerty, pĜedstavení se tak úþastnily
zejména stĜední, popĜ. vyšší vrstvy obyvatelstva.
Každý spolek potĜeboval pro svou existenci jisté finanþní prostĜedky. Z dochovaných
informací není však patrné, zda-li mČl Mužský pČvecký spolek nČjaké sponzory z Ĝad
bohatých nČmeckých obyvatel. KromČ výdČlku na vstupném si tak zajišĢoval gáži na
zaplacení hostĤ, zkušebních a koncertních prostor pomocí dobroþinných koncertĤ, které
poĜádal nejen pro vlastní potĜeby, ale také jako pomoc jiným organizacím.70
Repertoár pČveckých spolkĤ, tedy zvláštČ Moravsko-ostravského mužského
pČveckého spolku a také Vítkovického mužského pČveckého spolku byl velmi podobný,
v nČkterých pĜípadech obsahovaly programy pČveckých veþírkĤ stejná díla. Vystoupení
sboru bylo orámováno orchestrálními skladbami, na každém koncertČ provedl nČkolik þísel
mužský sbor, poté ženský a v závČru pĜedstavení zaznČly dvČ tĜi skladby v podání
smíšeného sboru. Celý program byl zakonþen orchestrální skladbou v podání jedné z kapel.
Mezi nejþastČji obsazované autory patĜili E. S. Engelsberg (Meine Muttersprache,
Weisst du noch?, Poëten auf der Alm, Am obern Langbathsee, Waldesweise),71 Th.
Podbertský (Sonnenaufgang), F. Abt (Vineta), R. Wagner (Apoteosa z MistrĤ pČvcĤ
norimberských, Sbor poutníkĤ), C. M von Weber (Schwertlied), F. Mendelssohn-Bartholdy
(Ein frisches Waldlied, Entiflieh mit mir!, Es fiel ein Reis, Auf ihnem Grabe, Hexenlied),
M. Weinwurm (Alpenstimmen), M. Weinzierl (Wenn der Lenz erwacht, Winterfreuden), J.
Brahms (O Fischer auf den Fluten, Von allen Bergen nieder, Am Wildbach die Weiden), R.
Schumann, F. Schubert (Gesang der Geister über den Wässern) H. Hofmann
(Nornengesang), T. Koschat, C. Goldmark (Frühlingsnetz), A. Rubinstein (Asra a
Räthsel), M. Meyer-Olbersleben (Das blinde Elfstein), J. Besschnitt (Ossian) nebo Victor
Hollaender (Elfí tanec) ad. Jednalo se tedy pĜedevším o sólové písnČ nebo sborové
skladby, vČtšinou lidového charakteru, popĜ. byly uvádČny rĤzné výĖatky z oper. PĜi
porovnání s programy napĜ. brnČnských nČmeckých spolkĤ72 zjistíme, že repertoár byl
velmi podobný. Tematicky se v písních shodnČ objevuje láska k vlasti, nČmecké Ĝeþi, také
motivy námoĜníkĤ, moĜe, pirátĤ, lesa, poutníkĤ, lovcĤ, váleþníkĤ atd. Ve srovnání
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V nČkterých letech se koncerty konaly i vícekrát za rok, také þlenové pĜispívali spolku kromČ roþního
zápisného vstupným na tyto dobroþinné koncerty. Souþástí byla kromČ hudebních þísel také tombola a
taneþní zábava pro pobavení zúþastnČného publika.
28. 3. 1898 se konal koncert jehož výtČžek byl vČnován lidovému knihkupectví. Spolkový orchestr byl Ĝízen
P. Zwierzinou a podal opČt vynikající výkon. Velké ovace sklidila zejména Deutsches Lied a Wacht am Rein.
Na požádání publika byl zahrán pĜídavek – Bismarcklied. Jelikož atraktivní akce zaplnila úplnČ celý sál, byl
výtČžek velký. OZ, 27. 3. 1898, þ. 37, s. 3.
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s produkcí pČveckých spolkĤ jiných velkých mČst, napĜ. s Brnem,73 Olomoucí, zdejší
soubory neprovádČly monumentální oratorní díla popĜ. jiné rozsáhlé skladby, které kladly
vysoké požadavky na techniku zpČvu a celkovou umČleckou úroveĖ.
Z orchestrálních produkcí zaznívaly v rámci pČveckých koncertĤ nejþastČji pochody
(napĜ. v roce 1897 byla provedena Grosses Marschpotpourri domácího skladatele P.
Zwierziny) a pĜedehry k operetám a operám (napĜ. v roce 1893 pĜedehra k opeĜe Die
Felsenmühle C. G. Reissigera, Nová pizzicato polka J. Strausse z operety KnČžna Ninetta,
Pochod z opery Tännhauser R. Wagnera, v roce 1895 pĜedehra k operetČ Netopýr,
pĜedehra J. N. Hummla Ernst und Scherz, v roce 1897 Eine mit Talent L. Rotha, pĜedehra
k pátému jednání opery Král Manfred Carla Reinecka, 1898 pĜedehra k opeĜe Oberon C.
M. von Webera a Matrosenchor z opery Bludný Holanćan, roku 1900 Beethovenova
pĜedehra k baletu StvoĜení Prométhea a smČs z Lohengrina R. Wagnera74).
Podrobné popsání veškerých aktivit spolku se dá velmi spolehlivČ rekonstruovat
z dobových pramenĤ, aĢ už Mährisch-schlessische Grenzbote nebo Ostrauer Zeitung.
Z dĤvodu þasového omezení sledovaného období na roky 1895-1918 jsme sledovali
þinnost sboru ne od jeho poþátku, ale dvČ sezóny pĜed otevĜením NČmeckého domu,
nejvýznamnČjší kulturní událostí ve spolkovém a spoleþenském životČ soudobého
nČmeckého obyvatelstva.

Léta 1893-1901
V letech 1893-1914 zaznamenáváme velmi aktivní spolkovou þinnost, v podobČ
každoroþnČ se konajících tĜí až þtyĜ Liedertafelí, spoleþenských veþerĤ, dobroþinných
koncertĤ a výletĤ. Sbor mČl od poþátku obrovskou snahu dosáhnout pĜi provádČní skladeb
co nejvyšší reprodukþní úrovnČ. Z pramenĤ z roku 1893 vyplývá, že došlo k navýšení
poþtu zpČvákĤ a ke zlepšení výkonĤ. Mužský i ženský sbor dokázal dosud þelit vysokým
nárokĤm jen s velkými obtížemi, ale po obdržení nových sil ve zpČvu i v hudbČ se mu to
povedlo.75 Dokladem toho, že Mužský pČvecký spolek se tČšil velké oblíbenosti nejen
v Moravské OstravČ, ale také velkému zájmu jiných okolních spolkĤ, jsou zprávy z recenzí
koncertĤ: „ In besonders stattlicher Zahl waren die Sangesbrüder und Sangesschwestern
aus Witkowitz…, ferner die Mürtzthaler aus Witkowitz erschienen. Auch der junge
czechische Gesangverein Záboj aus Poln.-Ostrau war durch eine Deputation
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vertreten…“76 I v dalším roce tedy (1894) popularita Mužského pČveckého spolku stále
více rostla. PĜedsedové a zástupci jiných spolkĤ se zúþastnili pĜedstavení i v dalších letech.
Jak už bylo výše zmínČno, pČvecké veþírky, výlety a spoleþenské veþery nebyly
jedinými akcemi poĜádanými spolkem. PČvecký sbor se angažoval k pĜípravČ koncertĤ, aĢ
už k výroþí nČjakého jubilea þi prostČ jen k obohacení hudební kultury mČsta. Jednou
z takových slavnostních akcí bylo zorganizování Schubertova veþera, který se konal
v restauraci Pod Lipou 8. prosince 1894. Spolek mČl v úmyslu uspoĜádat více takových
veþerĤ, který by se pokaždé vČnoval jinému hudebnímu skladateli, bohužel uskuteþnČní
této myšlenky nebylo naplnČno. Hudební veþer vČnovaný tomuto známému skladateli byl
soukromou akcí spolku, kterého se mohli zúþastnit pouze þlenové a rodinní pĜíslušníci.
BČhem koncertu zaznČly výhradnČ písnČ tohoto autora, pĜiþemž hlavní pozornost byla
vČnována sólovým skladbám – Am Meer, Gretchen am Spinnrade, Der Wanderer, The
Bild, v závČru veþera zaznČl Menuet h moll a PíseĖ beze slov z Moments musicaux.77
Vedení spolku se snažilo obohatit program i jiným zpĤsobem. KromČ sborových a
instrumentálních þísel se zaþínají na pĜedstaveních objevovat také komorní vystoupní.
První z nich se vyskytlo na podzimním pČveckém veþírku 22. listopadu 1893. V podání
Heleny Munk, Karla Krause, dr. Kehla, W. Hoschka a uþitele Piltzka byl proveden
Smyþcový kvartet Es dur K. D. von Dittersdorfa a Klavírní kvintet Es dur R. Schumanna.78
Komorní vystoupení byla zaĜazována stále þastČji a obohatila i další koncerty, napĜ. na
jaĜe 1896 zaznČlo kvarteto lesních rohĤ,79 bČhem Schubertova veþera 27. ledna 1897 byl
uveden jeho Smyþcový kvartet Es dur, þasté bylo vystoupení pČveckého kvarteta.80
Vrcholem rozmanitého programu jarního koncertu v roce 1899 bylo smyþcové kvarteto,81
které mistrnČ zahrálo HaydnĤv Smyþcový kvartet op. 52. 82 Také MendelssohnĤv Smyþcový
kvartet patĜil k jedné z vrcholných skladeb pČveckého koncertu konaného 5. listopadu
1899.83 KromČ komorních instrumentálních a pČveckých tČles vystupovali bČhem koncertĤ
sólisté, z žen to byly napĜ. Elsa Skara a Albi Wittek.
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V roce 1895 pČvecký spolek pokraþoval v úspČšné þinnosti pod vedením Paula
Zwierziny (pĜedsedy spolku) a Wilhelma Hoschka (sbormistra), v þele ženského sboru byla
v tomto roce Emma Glatzner, která se však svého jmenování pĜedsedkyní vzdala, a proto
musela být provedena nová volba.84
KromČ koncertĤ (6. 4. 1895, 30. 11. 1895 viz tabulka þ. 1) bylo vrcholem pČvecké
sezóny v tomto roce bezesporu otevĜení NČmeckého domu, na jehož slavnostním koncertČ
se podílely všechny dosud existující pČvecké spolky z Moravské Ostravy a Vítkovic. Na
pĜedstavení, které se konalo 3. þervna 1895 zaznČly mj. skladby R. Wagnera PĜíchod hostĤ
na Wartburg, E. Kretschmera Korunovaþní pochod z opery Folkunder, NČmecká píseĖ
Kalivody, Mahnruf R. Beckera, Meine Muttersprache E. S. Engelsberga ad. Ve vedení
spoleþného smíšeného sboru se stĜídali sbormistĜi z vítkovického a moravsko-ostravského
pČveckého spolku – A. Moritz a W. Hoschek. Nadšení z otevĜení nového spoleþného
kulturního sídla podnítilo všechny spolky k uspoĜádání pČveckého koncertu, který se mČl
uskuteþnit na zaþátku þervence 1895. Z prvotní myšlenky pravdČpodobnČ sešlo, jelikož se
prameny o jeho realizaci již nezmiĖují.
K prvnímu vystoupení v novČ otevĜeném NČmeckém domČ, který se stal zázemím
Mužského pČveckého spolku v Moravské OstravČ až do svého zboĜení v roce 1945, došlo
30. listopadu 1895.85
PČvecký spolek nepoĜádal pouze své vlastní produkce, ale úþastnil se také akcí jiných
spolkĤ, na které byl vČtšinou pozván ke zpestĜení programu. Jedním z takových byl veþer
Beskydského spolku, který se konal 28. dubna 1896 v sále NČmeckého domu a zúþastnil se
ho kromČ Moravsko-ostravského mužského pČveckého spolku také pČvecký sbor z Frýdku.
Každý z hostĤ zazpíval bČhem veþera dvČ až tĜi þísla. V létČ téhož roku se zase úþastnil
ostravský spolek dobroþinné akce – otevĜení nČmecké MateĜské školy v Michálkovicích.
V letech 1894-8 byl dirigentem orchestru a také v nČkterých letech pĜedsedou spolku
již zmiĖovaný Paul Zwierzina, který se þasto pĜedstavil ostravskému publiku též jako
skladatel. NapĜ. na silvestrovké slavnosti zaznČla kromČ jiného programu86 také jeho nová
kompozice Der Erzherzog Reinermarsch.87 Další jeho skladba byla provedena na letním
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pČveckém koncertČ 30. kvČtna 1897 a sice Grosses Marschpotpourri,88 13. bĜezna 1898
byl zahrán valþík Mein Herzenstraum,89 na dobroþinném koncertČ 22. kvČtna 1898 byla
kromČ jmenovaného valþíku zahrána také gavotta Die Blumen,90 další skladby zahrála
Spojená hornická kapela 22. þervna 1898, která uvedla Zwierzinovy skladby Gedanken
sind Zollfrei, Hausorchester-Marsch,91 polka Ohne Aufentalt tvoĜila závČreþné orchestrální
þíslo podzimního koncertu 5. listopadu 189992 atd.
Rok 1897 zahájil pČvecký spolek vzpomínkou na nČmeckého skladatele Franze
Schuberta. 25. ledna 1897 se uskuteþnil v NČmeckém domČ pĜi pĜíležitosti stých narozenin
komponisty slavnostní veþer, bČhem kterého zaznČly Schubertovy skladby – Nachtgesang
im Walde, Wiederspruch, Der Gondelfahrer, Philoket, Ihr Bild, Am Meer, Aufenthalt.
Poslední jmenovanou zazpíval dr. Karl Kraus svým vynikajícím tenorovým hlasem. Dále
byly uvedeny písnČ Poutník a Dvojník, obČ v podání uþitele Luppricha. Velkým
pĜekvapením veþera bylo provedení Sonáty g moll pro housle a klavír, kterou zahrál
houslista Schuster doprovázen K. Krausem. Následující sbor Die Nacht byl pĜedehrou
k poslednímu þíslu, Kvartetu Es dur pro smyþcové nástroje (hráli Kraus, Schuster, Kehl,
Hoschek).93
V duchu vzpomínky na F. Schuberta se nesl také první jarní liedertafel, který se
uskuteþnil 28. bĜezna 1897 v sále NČmeckého domu. Skladateli byla vČnována celá první
þást koncertu, která byla sestavena z jeho dČl.94 Organizátory veþera neminula pochvalná
kritika v nČmeckém tisku za „grosse Sorgfalt und Liebe auf das Einübungen der reichen
Vortragsordnung verwendet und … auch dem regen Eiser der Mitglieder..,95“ díky kterým
dosáhl pČvecký spolek zase vyššího stupnČ dokonalosti.
Zajímaví hosté vystoupili v rámci podzimního pČveckého veþera 7. listopadu 1897
v sále NČmeckého domu. Ostravským vedením byli pozváni þlenové Schubertova spolku
z VídnČ, pánové Schönhof a A. Holleschek. Holleschek zazpíval ve sborové skladbČ E. S.
Engelsberga Der Blumen Schwester und der Sterne tenorové sólo. Velký zájem publika
88

OZ, 23. 5. 1897, þ. þ.62, s. 4 a OZ, 1. 6. 1897, þ. 65, s. 2.
Vrcholným þíslem veþera však byla smíšeným sborem znamenitČ zazpívána píseĖ Franze Maira O
wundererschöne Frühlingzeit, jejíž vysoce umČlecké provedení pĜispČlo k celkovému dobrému dojmu. OZ,
13. 3. 1898, þ. 31, s. 4 a 20. 3. 1898, þ. 34, s. 4.
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VýtČžek koncertu byl vČnován HodaszczkovČ huti. PĜedstavení, na kterém hrál orchestr moravskoostravského pČveckého spolku pod vedením P. Zwierziny, se konalo v sále NČmeckého domu a vstup þinil 40
krejcarĤ. Program byl složen z dvanácti þísel, zaznČla napĜ. pĜedehra k opeĜe Orfeus v podsvČtí J. Offenbacha
s houslovým sólem. OZ, 19. 5. 1898, þ. 60, s. 3.
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OZ, 26. 6. 1898, þ. 76, s. 4.
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OZ, 2. 11. 1899, þ.132, s. 2 a 6. 11. 1899, þ. 134, s. 2. Jako pĜídavek k výteþnČ provedené polce si
publikum ještČ vyžádlo zahrání skladatelova pochodu.
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OZ, 28. 1. 1897, þ. 12, s. 2.
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BČhem veþera zaznČla Schubertova díla pĜedehra k opeĜe Rosamunda , Der Gondelfahrer, Hirtenlied
z Rosamunde, Nachtegesang im Walde, Am Meer, Militaire marsche pro orchestr. OZ, 21. 3. 1897, þ. 34, s. 4.
89

95

27

vzbudilo nastudování Mendelssohnovy Hexenlied v podání ženského sboru pod vedením
sbormistra Tutsche. PĜíjemným zpestĜením programu bylo uvedení sólového pČveckého
kvarteta (ve složení Skarka, Haschka, Hoschek, Pfleger), vynikající výkon podal mužský
sbor zejména ve skladbách E. S. Engelsberga Poëten auf der Alm a E. Kremsera Fröhliche
Armuth.96
Také v následujícím roce 1898 byl v þele vedení spolku potvrzen Paul Zwierzina
(dále byli zvoleni prof. Schusster – místopĜedseda, Wilhelm Hoschek – sbormistr, Carl
Stikar – zastupující sbormistr a další.)97 ÚroveĖ sboru byla rok od roku lepší. Také v tomto
roce vystoupili v rámci pČveckého veþera hosté. Na jarním koncertČ (13. 3. 1898) zpívala
Hermina Peter (zazpívala dvČ písnČ a sice A. Rubinsteina (Asra a Räthsel) a píseĖ
Blumenorakel P. Mascagniho).98 Velmi oblíbená byla skladba F. Maira O wundereschöne
Frühlingszeit, kterou sbor zazpíval jak na jarním, tak také na letním pČveckém veþeru,
nazvaném Lidový Liedertafel99 (15. 5. 1898).100
Vrcholem sezóny však byla návštČva BrnČnského mužského pČveckého spolku
v OstravČ, která se uskuteþnila na svatodušní nedČli 29. kvČtna 1898. V rámci slavnostního
odpoledne se konal koncert Moravsko-ostravské hornické kapely, v závČru dne pak
v NČmeckém domČ pČvecký veþírek. Vrcholným þíslem programu byla Wiegenlied W. A.
Mozarta. Velmi zajímavou novinkou byl pro ostravské posluchaþe pĜednesy Sexteta
mandolín, jehož výkon vzbudil u publika nadšení a byl pĜijat s bohatým potleskem. Sexteto
úspČšnČ zahrálo ještČ jednu skladbu. Také sbor na lidovou notu Da starke Hans Adolfa
Kirchla byl zazpíván velmi dobĜe a na žádost publika musel být zopakován. Znamenité
reprodukce celého, pomČrnČ koncentrovaného programu101 byly pro ostravské zpČváky
zážitkem, schopnosti obou sbormistrĤ, Zaka a Kitzlera udržely posluchaþe v požadovaném
napČtí až do konce koncertu a celkovČ vzbudilo pĜedstavení u publika nezapomenutelný
dojem.102
Rok 1898 znamenal pro pČvecký spolek odchod velké osobnosti. V záĜí ohlásil Paul
Zwierzina þlenĤm a vedení, že se s rodinou stČhuje do VídnČ. V nedČli 25. záĜí uspoĜádal
orchestr pČveckého spolku v NČmeckém domČ velký koncert na poþest odcházejícího,
jehož výtČžek byl vČnován na potĜeby sboru. 28. záĜí byl zorganizován þleny sboru
rozluþkový veþer v slavnostním sále NČmeckého domu, na kterém se sešla rodina a blízcí
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OZ, 11. 11. 1897, þ. 135, s. 3.
OZ, 13. 1. 1898, þ. 6, s. 2.
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OZ, 13. 3. 1898, þ. 31, s. 4 a 20. 3. 1898, þ. 34, s. 4.
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V poĜadí existence spolku osmý.
100
OZ, 17. 5. 1898, þ.59, s. 2.
101
Program obsahoval témČĜ dvacet skladeb.
102
OZ, 2. 6. 1898, þ. 65-66, s. 3 a 5. 6. 1898, þ. 67, s. 3.
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pĜátelé odcházejícího Zwierziny. PĜedstavení zahájila hornická kapela vedená V.
Ludwigem. Poté pĜednesl proslov profesor J. Schuster, ve kterém poukázal na zásluhy
pĜedsedy i jeho rodiny. Ludwig Kopka pĜedal P. Zwierzinovi þestný diplom a od pĜátel
obdržel horskou hĤl. Ke konci slavnostního programu pĜedal Ĝeditel Mužského pČveckého
spolku W. Hoschek zlatý prsten, jenž mČl symbolizovat zasnoubení oslavovaného s tímto
spolkem a poprosil Zwierzinu i jeho pČvecké bratry, aby na nČj uchovali pĜátelskou
vzpomínku.103 P. Zwierzina se zúþastnil coby významý host ještČ nČkterých dalších
vystoupení spolku. Již na podzimním koncertČ 26. listpadu 1898 se aktivnČ zúþastnil a
oddirigoval tĜi orchestrální þísla, Frühlingserwachen J. S. Bacha, Mandolinenständchen A.
Jungmanna a Deutsche Märchen A. W. Czibulky. Jako pĜídavek skvČlého výkonu
orchestru byla uvedena Zwierzinova skladba.104
Na valném shromáždČní na jaĜe r. 1899 se vedení spolku dohodlo na zmČnČ názvu
z pĤvodního Mährisch-Ostrauer Männergesangverein na nový Deutscher Gesangsverein
Mährisch-Ostrau.105 To však zpĤsobilo pĜedevším v tisku velkou polemiku na téma
nČmectví…„War der Mähr.-Ostrauer Männergesangverein durch 37 Jahre nicht auch als
ein deutscher Verein bekannt? Oder soll der Verein jetzt „mehr deutsch“ werden?....106
Nakonec se vedení Ostrauer Zeitung rozhodlo používat dále pĤvodní název z obavy, že
þtenáĜi nebudou vČdČt o jaký nČmecký pČvecký spolek se jedná.
Po zkušenosti z minulého letního pČveckého veþera, který utrpČl nedostateþnou
návštČvností publika, se snažilo vedení spolku nalákat posluchaþe vystoupením zajímavého
pČveckého hosta. BČhem koncertu, který se konal 1. þervna 1899, vystoupila Martha
Förster, která potČšila obecenstvo dvČma písnČmi, Schmerzen R. Wagnera, Gavotte z
opery Manon J. Masseneta, v druhé þásti ještČ zazpívala další dvČ písnČ Libestreu J.
Brahmse a Bekehrte M. Stanga. Zejména v poslední jmenované písni ukázala svou
umČleckou dovednost a sklidila bouĜlivý potlesk, po kterém následoval pĜídavek. ZávČr
pĜedstavení patĜil jako obvykle orchestru, který zahrál dvČ kompozice, jenž spolku vČnoval
prof. Hugo Schubert, valþík Minnenlieder a polku Ballfieber. Shrunuto slovy kritiky .. „es
war eine schöne Abend, an welchem in den Kranz trefflicher Leistungen unserer Sänger
und Sängerinnen neue Lorbeerblätter eingeflochten wurden.“107
Na zaþátku dalšího roku, v polovinČ ledna 1900, probČhla opČtovná volba þlenĤ
pĜedstavenstva. Ve vedoucích funkcích byli potvrzeni sbormistr W. Hoschek, jeho
zástupce prof. H. Schubert, prof. J. Schuster byl zvolen pĜedsedou spolku, sbormistrem
103

OZ, 27. 9. 1898, þ. 116, s. 2, 2. 10. 1898, þ. 118, s. 3.
OZ, 29. 11. 1898, þ. 142-3, s. 5.
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OZ, 22. 4. 1899, þ. 49, s. 4.
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OZ, 2. 5. 1899, þ. 53, s. 3.
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OZ, 3. 6. 1899, þ. 67, s. 3.
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ženského sboru zĤstal uþitel Tutsch.108 Také v tomto roce se uskuteþnilo nČkolik veĜejných
vystoupení (viz tabulka þ. 1).

PĜehled aktivit sboru v letech 1893-1900 (tabulka þ. 1):
Datum
8. 2. 1893
19. 3. 1893
12. 4. 1893
29. 4. 1893
6. 7. 1893
22. 11. 1893
11. 3. 1894
23. 6. 1894
10. 11. 1894
8. 12. 1894
31. 12. 1894
6. 4. 1895
3. 6. 1895
30. 11.1895
22. 3. 1896

Akce
Masopustní pČvecký veþer
Jarní Liedertafel
výkop ke stavbČ NČmeckého domu
Dobroþinný koncert
Dobroþinný koncert
Podzimní Liedertafel
Jarní Liedertafel
Letní Liedertafel
Podzimní Liedertafel
SchubertĤv veþer
Silvestrovská slavnost
Jarní Liedertafel
otevĜení NČmeckého domu
Podzimní Liedertafel
Jarní Liedertafel

Místo
Zur Weintraube
Zur Linde

28. 4. 1896

Beskydský veþer

NČmecký dĤm

31. 5. 1896
31. 12. 1896
25. 1. 1897
28. 3. 1897
8. 4. 1897
30. 5. 1897

Letní Liedertafel
Silvestrovská slavnost
SchubertĤv veþer
Jarní Liedertafel
Spoleþenský veþer
Letní Liedertafel

NČmecký dĤm
NČmecký dĤm
NČmecký dĤm
NČmecký dĤm
NČmecký dĤm
NČmecký dĤm

þerven 1897
7.11.1897
19.12.1897
únor 1898
13. 3. 1898

výlet do Brna
Podzimní Liedertafel
Zimní Liedertafel
masopustní zábava
Jarní Liedertafel

NČmecký dĤm
NČmecký dĤm
NČmecký dĤm
NČmecký dĤm

25. 3. 1898
15. 5. 1898
22. 5. 1898
29. 5. 1898

Dobroþinný koncert
Lidový Liedertafel
Dobroþinný koncert
NávštČva brnČnského spolku

NČmecký dĤm
NČmecký dĤm
NČmecký dĤm
NČmecký dĤm

22. 6. 1898

Letní Liedertafel
Rozluþkový koncert s P.
Zwierzinou

NČmecký dĤm

Zdroj
OZ, 31. 1. 1893, þ. 14, s. 4
OZ, 21. 3. 1893, þ. 34, s. 2
OZ, 11. 4. 1893, þ. 42, s. 2.
OZ, 27. 4. 1893, þ. 49, s. 3.
OZ, 5. 7. 1893, þ. 78, s. 4.
OZ, 26. 11. 1893, þ. 139, s. 3
OZ, 13. 3. 1894, þ. 30, s. 3
OZ, 10. 6. 1894, þ. 66, s. 4.
OZ, 13. 11. 1894, þ. 133, s. 2.
OZ, 11. 12. 1894, þ. 145, s. 2-3
OZ, 30. 12. 1894, þ. 153, s. 6.
OZ 9. 4. 1895, þ. 42, s. 2
OZ 5. 6. 1895, þ. 65, s. 1-3
OZ 3. 12. 1895, þ. 143, s. 3
OZ, 24. 3. 1896, þ. 34, s. 3
OZ, 23. 4. 1896, þ. 46, s. 3
26, 4. 1896, þ. 47, s. 5.
OZ, 2. 6. 1896, þ. 62, s. 2
OZ, 5. 1. 1897, þ. 2, s. 2
OZ, 28. 1. 1897, þ. 12, s. 2.
OZ, 21. 3. 1897, þ. 34, s. 4.
OZ, 11. 4. 1897, þ. 43, s. 4.
OZ, 23. 5. 1897, þ. 62, s. 4
OZ, 1. 6. 1897, þ. 65, s. 2
OZ, 20. 6. 1897, þ. 73, s. 4.
OZ, 11. 11. 1897, þ. 135, s. 3.
OZ, 14. 12. 1897, þ. 149, s. 2.
OZ, 24. 2. 1898, þ. 24, s. 3.
OZ, 13. 3. 1898, þ. 31, s. 4 .
OZ, 20. 3. 1898, þ. 34, s. 4.
OZ, 27. 3. 1898, þ. 37, s. 3.
OZ, 17. 5. 1898, þ.59, s. 2.
OZ, 19. 5. 1898, þ. 60, s. 3.
OZ, 2. 6. 1898, þ. 65-66, s. 3,
5. 6. 1898, þ. 67, s. 3.
OZ, 26. 6. 1898, þ. 76, s. 4.

NČmecký dĤm

OZ, 27. 9. 1898, þ. 116, s. 2,

NČmecký dĤm

2. 10. 1898, þ. 118, s. 3.
OZ, 29. 11. 1898, þ. 142-3, s. 5.

28. 9. 1898
26. 11. 1898
9. 4. 1899
1. 6. 1899
5. 11. 1899
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StĜelnice
StĜelnice
Pod Lipou
Pod Lipou
Pod Lipou
Pod Lipou
Pod Lipou
Zur Weintraube
Pod Lipou
NČmecký dĤm
NČmecký dĤm
NČmecký dĤm

Podzimní Liedertafel
Mikulášský veþer
Jarní Liedertafel

NČmecký dĤm

Letní Liedertafel
Podzimní Liedertafel
Mikulášský veþer

NČmecký dĤm
NČmecký dĤm

OZ, 20. 1. 1900, þ. 10, s. 2.
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OZ, 6. 4. 1899, þ.41-2, s. 2-3,
11. 4. 1899, þ. 44, s. 2.
OZ, 3. 6. 1899, þ. 67, s. 3.
OZ, 6. 11. 1899, þ. 134, s. 2.

8.4.1900

Jarní Liedertafel

NČmecký dĤm

27.5.1900

Letní Liedertafel

NČmecký dĤm

11.11.1900

Podzimní Liedertafel

NČmecký dĤm

16.12.1900

Zimní Liedertafel

NČmecký dĤm

OZ, 7. 4. 1900, ý. 54, S. 3,
9. 4. 1900, þ. 55, s. 2.
OZ, 23. 5. 1900, ý. 80, S. 2,
28. 5. 1900, þ. 83, s. 2.
OZ, 7. 11. 1900, ý. 176, S. 2
12. 11. 1900, þ. 179, s. 2.
OZ, 17. 12. 1900, ý. 199, S. 2.

Léta 1901-1911
Rok 1901 byl pro celý Mužský pČvecký spolek v Moravské OstravČ

rokem

jubilejním. V první þásti roku se konaly již tradiþní aktivity spolku. Masopustní zábava,
valné shromáždČní, jarní a letní pČvecký veþer. Podzim byl pak vČnován velkým pĜípravám
na slavnostní koncert pĜi pĜíležitosti oslavy þtyĜiceti let existence spolku.
Na jarním koncertČ (31. 3. 1901) se poprvé ostravskému publiku pĜedstavil nový
dirigent Ludwig König, který nahradil dostavadního sbormistra Tutsche. Výkony orchestru
byly i pod novým vedením výteþné. ObzvláštČ pĤsobivá byla polka-mazurka zdejšího
skladatele R. Deckera Zwei Herzen und ein Schlag. PĜíjemným zpestĜením koncertu pak
bylo sólo zdejšího houslisty R. Remesche, který ohromil zúþastnČné svou staccatovou hrou
v Bazziniho Hexentanz, kde ukázala nejen technickou zruþnost ale také velký hudební cit.
Na klavír ho doprovodila A. Pippich.109
Mezi nejþastČji uvádČné autory v letech 1901-10 patĜil opČt E. S. Engelsberg
(Waldesweise, So weit), oblíbená byla také díla L. Lieba (Tiroli Tirolau), M. Weinwurma
(Alpenstimmen), F. Eyricha (Da drüben), A. Kretschmera (sbor z opery Folkunder), J.
Brahmse (Minnelied, Die Müllerin, Der Braütigam), E. Höllera (Im schönem Monat Mai),
J. Rheinbergera (Der Maitag, Murmmelsee), A. M. Storcha (Johannisfeier), A. Kirchla
(Eislocken im Walde), M. Weinzierla (Legende vom Könige Gambrinus, Frühlingszauber),
E. Kremsera (Oberösterreichisches Volkslied, Hell ins Fenster scheint die Sonne), F.
Schuberta (Gondelfahrer, Ständchen, Nachtgesang im Walde), R. Schumanna, R. Wagnera
(Spinnerlied, PĜíjezd hostĤ na Wartburg), Veita (Schön Rohtraut), Th. Koschata (Ein
Abend in St. Leonhard), F. Abta (Ave Maria), C. Kromera (Grüsse an die Heimat),
Mozarta (Wiegenlied), F. Blümela (An der grünen Mur), F. Mendelssohna-Bartholdyho
(Loreley, Wasserfahrt), H. Fibyho (Träume süss110), T. Podbertského (Blitzjäger,
Sonnenaufgang), F. Deboise (Braune Gesellen), R. Schreibera (Deutsch), F. Hegara
(Rudolf von Wendenberg) ad.
109

OZ, 27. 3. 1901, þ. 48-49, s. 3 a 1. 4. 1901, þ. 52, s. 2.
Tato skladaba znojemského skladatele, uvedená bČhem podzimního koncertu 8. 12. 1908, vzbudila u
místního publika velkou pozornost zvláštČ proto, že byla vČnována sbormistrovi Mužského pČveckého spolku
A. Wlczkovi. OZ, 12. 12. 1908, þ. 286, s. 4.
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Z orchestrálních dČl byly stejnČ jako v pĜedchozích letech nejþastČji hrány pochody a
pĜedehry k hudebnČ-dramatickým dílĤm (1903 pochod z opery Tännhauser, pĜedehra k
opeĜe Oberon atp). KromČ toho byly také uvádČny také díla zdejších skladatelĤ (R.
Deckera Zwei Herzen und ein Schlag (31. 3. 1901), Hugo Schuberta Marsch a Ein Roman
in Tönen Paula Zwierziny (obojí 2. 6. 1901),111 Karla Palliardiho Ronacher Abend a
ZwierzinĤv Ein Roman in Tönen, Schlussmarsch (9. 11. 1902),112 skladba pro smíšený sbor
Wilhelma Hoschka Mägdlein, habt Acht! (7. 6. 1903).113
Zajímavostí jednoho z mnoha pČveckých koncertĤ, který se konal 24. února 1906
s názvem Masopustní Liedertafel bylo uvedení jednoaktové zpČvohry R. Rengera Die
weisse Weste.114 Z dochovaného slavnostního þasopisu, který byl vydán pĜi pĜíležitosti
padesáti let existence spolku je patrné, že k provedení hudebnČ-dramatických dČl se spolek
odvažoval zcela ojedinČle.
Velmi oblíbené byly komorní skladby místního smyþcového kvarteta. Na zimním
koncertČ 17. 1. 1904 zahárálo kvarteto ve složení Rudolf Remesch, Karl Lazin, Vincenc
Swedek a Moritz Ptaczek Smyþcový kvartet a moll, 1. vČta F. Schuberta. Provedené této
skladby bylo vrcholným bodem celého veþerního programu.115
Sólové party byl opČt v rukou zdejších umČlcĤ. Ze zpČvákĤ to byli napĜ. Stefanie
Kutschka, Viktoria Dorasil,116 Viktoria Tomandl,117 Niki Dorasil,118 tenorista Karl Kraus,
barytonista Adolf Wlczek,119 basista Lupprich,120 z intrumentalistĤ houslista Richard
Remesch,121 hráþ na kĜídlovku R. Hladisch, klavíristka Augusta Pippich ad.

Slavnostní koncert pĜi pĜíležitosti þtyĜiceti let spolkové þinnosti se uskuteþnil 8.
prosince 1901 v sále NČmeckého domu. Mezi úþinkujícími byla kromČ orchestru také
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OZ, 3. 6. 1901, þ. 88, s. 3.
Palliardi byl ostravským bankovním úĜedníkem. Skladba byla peþlivČ nastudována a spolu s dalšími
sklidila velký úspČch u domácího publika. OZ, 5. 11. 1902, þ. 176, s. 3 a 10. 11. 1902, þ. 179, s. 2.
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OZ, 8. 6. 1903, þ. 92, s. 2.
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OZ, 23. 2. 1906, þ. 43, s. 4 a 26. 2. 1906, þ. 46, s. 3.
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OZ, 13. 1. 1904, þ. 6, s. 3 a 18. 1. 1904, þ. 9, s. 2.
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Na zimním koncertČ 17. 1. 1904 napĜ. zazpívala Lied der Magdalena, Frühlingszeit.
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Vystoupila spolu s A. Wlczkem na zimním koncertČ 15. 12. 1907, dále pak vystoupila spolu s W.
Radkiewitz 17. 5. 1908.
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Vystoupila na koncertČ 5. 12. 1909.
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Jeho sólové vystopení bylo pĜíjemným zpestĜením koncertu konaného 29. kvČtna 1904, kde zazpíval
Löweho baladu Der Erkennen a píseĖ A. Rubinsteina Es blinkt der Tau. OZ, 28. 5. 1904, þ. 81, s. 2 a 30. 5.
1904, þ. 82, s. 2, nebo koncertu konaného 19. 2. 1905, na kterém zazpíval Bettkeho Wilde Rose a Mondnacht
am Waldsee Achenbacha. OZ, 20. 2. 1905, þ. 28, s. 3.
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Zazpíval výteþné sólo ve sborové skladbČ Johannisfeier A. M. Storcha 4. 1. 1903. OZ, 5. 1. 1903, þ. 3, s.
3.
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Vystoupil v rámci pĜedstavení 31. 3. 1901, 25. 5. 1902, 9. 11. 1902 (Jeho sólové vystoupení vzbudilo u
recenzerta velkou pozornost. Houslista tentokrát zahrál Zigeuner Tänze Macheze a Bercense Gottarda,
Fantasii Schefczika a Adagio elektrique Wianiawského. Doprovázen byl A. Pippich. OZ, 10. 11. 1902, þ.
179, s. 2.). Dále vystoupil v rámci rodinného veþera evangelického spolku, 30. 4. 1904, na jarním koncertČ
v kvČtnu 1906 atd.
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koncertní pČvkynČ paní Helena Proch Marschall. PĜedstavení zaþalo ve 3 hodiny
odpoledne. Vedení spolku také dostalo mnoho blahopĜejných telegramĤ a pĜání od
moravských a slezských spolkĤ. Souþástí slavnostního programu122 byl proslov starosty dr.
Johannyho, vrcholem celého odpoledne byl koncert, který byl složen ze známých a
úspČšných pČveckých þísel ženského sboru. Velkou hvČzdou pĜedstavení byla koncertní
pČvkynČ Helena Proch Marschall, kterou výteþnČ doprovodila na klavír A. Pippich.123
ýtyĜicetileté výroþí oslavili poté þlenové spolku ještČ v soukromém kruhu v malém
sále NČmeckého domu. Zastupující pĜedseda Gustav Pfleger zahájil veþer slavnostní Ĝeþí,
ve které zavzpomínal na všechny ostatní, kteĜí se podíleli na úspČšném provedení koncertu.
H. Proch Marschall v rámci podČkování za úþast na pĜedstavení obdržela þestný pohár.
Poté následovalo instrumentální þíslo orchestru, pČvecké sólo a taneþní zábava.124
Ani v následujících letech nepolevil spolek ve své bohaté pČvecké þinnosti. Na
jarním koncertČ 16. bĜezna 1902 hostil Moravsko-ostravský mužský pČvecký spolek
pČvkyni Vilmu Rossian, jejíž úþinkování bylo zárukou hojné návštČvnosti. Bohužel V.
Rossian trpČla v dobČ konání koncertu hlasovou indispozicí, i pĜes to zazpívala uvedená
þísla velmi pĤsobivČ.125
Zajímavou kulturní událostí byla návštČva vídeĖského pČveckého spolku
Gesangverein der österreichischen Eisenbahnbeamten,126 který pĜijel do Moravské
Ostravy na pozvání ostravského Mužského pČveckého spolku v sobotu 21. þervna 1902.
KromČ návštČvy bratrského spolku zde vídeĖský sbor uspoĜádal koncert, který se konal týž
veþer. Program zahrnoval díla R. Schumanna, F. Schuberta, M. Weinzierla, J. Brahmse, E.
S. Engelsberga, F. Hegara ad., výtČžek byl vČnováván na dobroþinné úþely. Souþástí
návštČvy byla také prohlídka zdejších hutí.
Jarní koncert, který se uskuteþnil 5. dubna 1903 v NČmeckém domČ, byl po
programové stránce ponČkud specifický. KromČ toho, že se vystoupení zúþastnila operní
pČvkynČ Opavské pČvecké akademie Marie Quis, bylo pĜedevším ocenČno uvedení první
þásti Haydnova oratoria – Jaro, pro smíšený sbor, sólo a orchestr. Sbormistru Wilhelmu
Hoschkovi bylo v tisku podČkováno, že ostravské publikum seznámil alespoĖ s þástí tohoto
známého díla.127 Všichni sólisté128 se zhostili své úlohy znamenitČ. Pozvaná pČvkynČ dále
zazpívala kromČ Jara další tĜi sólové písnČ, líbila se obzvláštČ v Cantabile z opery Simon a
122

Bohužel slavnostní program není v tisku uveden.
OZ, 11. 12. 1901, þ. 197, s. 3.
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OZ 18. 12. 1901, þ. 201, s. 3.
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OZ, 7. 3. 1902, þ. 37, s. 3 a 17. 3. 1902, þ. 43, s. 2.
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Na návštČvu pĜijelo celkem sto zpČvákĤ a sto dalších þlenĤ.
127
Je paradoxem, že za provedení téhož díla o nČkolik let dĜíve sklidil sousední vítkovický pČvecký spolek
kritiku tisku, kdy byl tehdejší program Liedertafelu oznaþen za nevhodný.
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Soprán zpívala M. Quis, tenor Dr. K. Kraus a bas Lupprich.
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Delila. Klavírní doprovod u tohoto þísla obstaral další host koncertu, W. Fried z Opavy,
autor cyklu písní Der Limbe der Lust und Lied uvedeného týž veþer.
Na podzim (8. 11. 1903) navštívil ostravské vystoupení nČmeckého spolku další
zajímavý host, Guti Fischmeister z VídnČ. KromČ sólových písní zazpívala pČvkynČ také
sopránový part129 sborové Podbertského skladby Die tausend jährige Linde pro smíšený
sbor s orchestrálním doprovodem, jež byl na scénu uveden po delší dobČ. Publikum
ocenilo velkým potleskem také peþlivČ provedené orchestrální skladby v podání
Moravsko-ostravské hornické kapely Ĝízené dirigentem Václavem Ludwigem, pozdČji pak
také Franzem Macákem.130 Ta na koncertních vystoupeních nahradila pĤvodní domácí
orchestr spolku, jež byl pravdČpodobnČ v pĜedchozím roce definitivnČ rozpuštČn.
Za úþelem pobavit své þleny zorganizoval spolek tzv. Ronacher Abend (22.11.1903).
Jednalo se o nenároþný zábavný veþer, který obsahoval organizovanou þást, skládající se
z 12-ti þísel, na kterých se podílel pČvecký spolek, ochotnický orchestr a tČlovýchovný
spolek.
V první polovinČ roku 1904 se neuskuteþnilo žádné mimoĜádné vystoupení. KromČ
jarního a letního pČveckého koncertu sbor vystoupil také v rámci evangelického rodinného
veþera, 131 na kterém mj. koncertoval také houslita R. Remesch.
Na podzim (6. listopadu 1904) zorganizoval Mužský pČvecký spolek spoleþné
vystoupení s PČveckým spolkem z TČšína. Slavnostní koncert se konal v NČmeckém domČ a
pĜedstavení se úþastnil houslový virtuóz M. Zéno-Pogrobinski, který s velkým úspČchem
zahrál nČkolik skladeb.132
Téhož roku oslavil dvacet pČt let své existence ženský sbor. PĜi této pĜíležitosti byl
v listopadu 1904 zorganizován v NČmeckém domČ koncert, na nČmž úþinkovala stejnČ
jako u oslav v roce 1901 vídeĖská operní pČvkynČ H. Proch Marschall. Po koncertČ, který
zaþal již v 5 hodin odpoledne, následovala spoleþenská zábava.133

PĜi pĜíležitosti stoletého výroþí úmrtí významného nČmeckého básníka Friedricha
Schillera uspoĜádal v kvČtnu 1905 v NČmeckém domČ Moravsko-ostravský mužský pČvecký
spolek mimoĜádný koncert k uctČní básníkovy památky. Program, rozdČlený na dvČ þásti,
obsahoval tyto hudební kusy se Schillerovým textem: I. þást 1. Heinrich Fiby: Hymna na
nekoneþno, 2. Franz Schubert: Sehnsucht; Johannes Brahms: Auf dem Kirchhofe (zpívala
129

Mužský part zpíval barytonista A. Wlczek. Klavírní doprovod hrála Helena Munk a R. Kretschmer.
OZ, 9. 11. 1903, þ. 180, s. 2.
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Moravsko-ostravský mužský pČvecký spolek zazpíval skladbu E. S. Engelsberga Vor dem Sturme, R.
Schwalma Gretula, Tiroli-Tirolau L. Lieba a Hoffnung J. Scheue. OZ, 27. 4. 1904, þ. 64, s. 3.
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OZ, 5. 11. 1904, þ. 171, s. 3.
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OZ, 23. 11. 1904, þ. 181, s. 3.
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Klara Fanini z Prosenic), Hugo Wolf: Gesang Weylas, Charles Gounod: Valentins Gebet
z opery Markétka (zpíval Karel Trávniczek z Olomouce ) 3. Felix Mendelssohn-Bartholdy:
Festgesang an die Künstler, II. þást Joseph Haydn: Roþní období: Jaro, Zima. Orchestrální
doprovod stejnČ jako spoleþenská zábava, která následovala po absolvování koncertu, byla
opČt v rukou zdatné Moravsko-ostravské hornické kapely.134
V mČsíci bĜeznu (10. bĜezna 1906) pĜipravil pČvecký sbor ve spolupráci s Moravskoostravským orchestrálním spolkem Mozartovu slavnost pĜi pĜíležitosti 150ti letého výroþí
narození hudebního skladatele. Velkou þást úspČchu veþera sklidil právČ orchestrální
spolek,135 pČvecký sbor vystoupil s velkou jistotou, doprovázen byl pĤsobivým
orchestrálním doprovodem. Na koncertČ zaznČly smíšené sbory Wiegenlied, Ave verum,
mužský sbor zazpíval Traumbild a O, Isis und Osiris z Kouzelné flétny.136
Souþástí spolkových aktivit byla také reprezentace na mimoĜádných akcích. Proto
není divu, že pČvecký spolek vystoupil také v rámci organizovaného programu137
zemských stĜeleb 28. þervna 1906 za doprovodu Orchestrálního spolku pod vedením
kapelníka J. Neubauera. Koncert se konal tentokrát v zahradČ NČmeckého domu a byl
zahájen nČkolika skladbami orchestrálního spolku, mj. Wagnerovou skladbou PĜíchod
hostĤ na Wartburg, smČs z ýarostĜelce C. M. von Webera atd. Mužské sbory byly skvČle
pĜedvedeny, obzvláštČ se publiku líbila skladba C. Kromera Grüsse an die Heimat, dále
zaznČla díla F. Mendelssohna-Barholdyho, C. Lafita, M. Weinzierla atd.138
Na dalším masopustním pČveckém veþírku v únoru 1907 byla opČt po delší dobČ
uvedeno hudebnČ-dramatické dílo, opereta Streik in der Hochschule. Mimo ní zaznČlo
bČhem vystoupení také nČkolik pČveckých skladeb, veselá nálada byla podpoĜena výkonem
humoristického dueta Fritz Nebes – Elsa Petzak, kteĜí zazpívali úryvky z operety Die
lustige Witwe.139
V následujících letech byl pČveckým spolkem stále více uplatĖován odlehþený
repertoár, který mČl nalákat na vČtší úþast publika pĜi koncertních pĜedstaveních. 3. dubna
1909 se v NČmeckém domČ uskuteþnila Heitere Liedertafel. PĜedstavení mČlo pĜedevším
zábavný charakter – obsahoval humoristické sbory, kvarteto s hudebním doprovodem,
valþík Aus unserer Zeit v podání ženského sboru, zpČvohru Die Soldaten kommen. Hrála
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OZ, 19. 5. 1905, þ. 89, s. 2.
V té dobČ se skládal orchestr ze 44 mužĤ a vedl je kapelník Neubauer.
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Více viz kapitola 2.4 koncertní þinnost. OZ, 7. 3. 1906, þ. 54, s. 4.
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Program zahrnoval od 24. þervna do 2. þervence nČkolik koncertĤ hornické kapely, Liedertafel, koncert
Moravsko-ostravského orchestrálního spolku, koncert Závodní kapely a Waldhornkvartetta (viz kapitola 2.4).
138
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OZ, 11. 2. 1907, þ. 34, s. 3-4.
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opČt oblíbená hornická kapela.140 Bohužel už další vystoupení (19. 6.) se opČt potýkalo
s nedostateþnou návštČvností.141
Vedení spolku muselo zajistit vČtší úþast publika jiným zpĤsobem. Proto bylo
rozhodnuto, že pro jarní pČvecký koncert, který se konal 13. bĜezna 1910, bude vstupné
sníženo o 50% z pĤvodních dvou korun na jednu. PrĤbČh veþera byl uspokojivý, sál byl
oproti dĜívČjším koncertĤm zcela zaplnČn, aþkoli repertoár vystoupení byl sestaven
obvyklým zpĤsobem.142
Po prázdninové pĜestávce se zaþal se zahájením další sezóny spolek koncentrovat na
zorganizování velké oslavy padesáti let existence Mužského pČveckého spolku. PĜi této
významné pĜíležitosti byl také vydán vzpomínkový þasopis Festschrift anlässlich des 50jährigen Bestandes des Mährisch-Ostrauer Männergesangvereines und des 30-jährigen
Bestandes seines Frauenchor 1861-1911. Samotné oslavy probČhly v kvČtnu následujícího
roku, ale již 6. listopadu 1910 byla uspoĜádána Slavnostní liedertafel, která zaþala
výjimeþnČ již o pĤl 5 a byla doprovázena Moravsko-ostravskou hornickou kapelou
vedenou kapelníkem Ludwigem. Slavnostní program byl následující: 1. Mozart: Ouvertura
ke Kouzelné flétnČ, 2. Podbertsky: Sonnenaufgang, Plüddemann: Schwedengra, mužské
sbory s klavírním doprovodem 3. ženský sbor Erlkönig, Abt: Ave Maria se sopránovým
sólem (V. Tomandl) 4. sólové þíslo (A. Wlczek) Löwe: Tom der Reimer, Grieg: Ich liebe
dich 5. Wagneriana 6. Gericke: Herbst im Meere, Debois: Rosenzeit, mužský sbor 7.
Schubert: Con im Ungewitter, smíšený sbor s klavírním doprovodem 8. MendelssohnBartholdy: Svatební pochod.143
V prosinci (17. 12. 1910) pČvecký spolek vystoupil ještČ jednou, a sice na hudebním
veþeru za doprovodu hornické kapely. Zajímavostí pĜedstavení byl uvedený kvartet ve
slezském náĜeþí.144
Po maškarním plese, který byl upoĜádán vedením spolku na konci února, a po jarním
koncerse þlenové vrhli se zápalem na zorganizování jubilejních oslav. BČhem pĜíprav se
140

OZ, 29. 3. 1909, þ. 71, s. 4.
Recenzent o nČm napsal: „Mužský pČvecký spolek absolvoval svĤj jarníLiedertafel „mit herrvoragendem
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a spolek nemČl proto pĜíležitost získat díky dobré návštČvností morálního úspČch. OZ, 21. 6. 1909, þ. 138, s.
4.
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Sbory byly vedeny Wlczkem, Kretschmerem a Speilem. V mužském sboru Da drüben J. Mosena zazpíval
tenorové sólo A. Wlczek. Mezi jednotlivými þísly hrála Moravsko-ostravská hornická kapela. Vrcholem
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kapela pod vedením kapelníka Mazáka, která bravurnČ provedla smČs z Wagnerových oper a Pilgerchor
z Tännhauseru. OZ, 2. 3. 1910, þ. 49, s. 4 a 15. 3. 1910 þ. 60, s. 4.
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konal ještČ další – jarní pČvecký koncert a to v sobotu 8. dubna 1911, jehož prĤbČh byl
oznaþen za velmi uspokojivý a pĜedvedení programu za umČlecké.145 OpČt se publiku
velmi líbil mužský sbor E. S. Engelsberga Im Dunkeln, který byl již pĜedveden pĜed dvČma
lety. Vrcholem celého pČveckého pĜedstavení byl však mužský sbor Die Ablösung, který
sklidil pod vedením sbormistra Wlczka za nádherné provedení bouĜlivé ovace. V sále byl
také host František Budík, který byl pĜed 25 lety sbormistrem Mužského pČveckého spolku,
a na kvČtnový koncert složil a bude dirigovat sborovou píseĖ.
Oslavy padesáti let existence byly stanoveny na 20. – 22. kvČtna 1911. (viz pĜíloha þ.
8) Slavnost byla zahájena v NČmeckém domČ tzv. Festkommers a slavnostním
Liedertafelem 20. kvČtna 1911. Program si celkovČ vysloužil uznáníhodný potlesk,
jednotlivé sbory pod vedením sbormistrĤ Adolfa Wlczka a Alberta Kretschmera byly
bouĜlivČ pĜijaty. Vrchol veþerního pĜedstavení tvoĜila scéna z nČmecké minulosti
s orchestrálním doprovodem, Die tausendjährige Linde Karla Stielera a sbor Unter der
Linde od Podbertského. Nádherný umČlecký zážitek nabídla také sleþna Viktoria Tomandl
svými sopránovými sóly, s velkým potleskem byl také pĜijat mužský sbor od Fr. Budíka
Deutsches Trinklied, který skladatel sám Ĝídil.146 Mezipauzy vyplĖovala spojená
Moravsko-ostravská hornická kapela.147
Souþástí veþera byl také slavnostní proslov pĜedsedĤ ženského a mužského sboru,
kteĜí podČkovali svým pĜedchĤdcĤm, pĜedsedkynČ Leopoldine Wittek vzpomenula na
Emmu Glatzner, která se také stala þestnou þlenkou spolku. V rámci projevu byl vzdán holt
nejstaršímu žijícímu þlenovi, Gustavu Pflegrovi, jehož jméno bylo zaĜazeno do alba spolku
spolu s jeho fotkou, a obdržel þestný diplom. Pánové František Budík a Ambros Haschka
obdrželi slavnostní tablo, ostatní dámy a pánové byli obdarováni stĜíbrným upomínkovým
znakem.148
V þasopise, který byl vydán pĜi pĜíležitosti výroþí, byla vzpomenuta celá historie
spolku, pĜipomenuty byly všechny významné osobnosti, najdeme v nČm jména
zakládajících þlenĤ spolku, þestných þlenĤ,149 jména všech sbormistrĤ,150 pĜedsedĤ i
pĜedsedkyĖ sborĤ, jména všech þlenĤ. BČhem padesátileté existence uspoĜádal spolek
celkem 142 LiedertafelĤ, 20 koncertĤ, 45 velkých spoleþenských veþerĤ, 9 vokálních mší,
145

OZ, 10. 4. 1911, þ. 82, s. 4-5.
Doprovod obstarali houslista Rudolf Remesch a klavírista Alois Pfleger.
147
OZ, 22. 5. 1911, þ. 116, s. 4.
148
OZ, 24. 5. 1911, þ. 118, s. 4.
149
V roce 1911 byl þestným pĜedsedou Gustav Pfleger, sbormistrem František Budík a Wilhelm Hoschek, a
dále 14 þestných þlenĤ, mezi nimi Emma Glassner, Paul Zwierzina, Dr. Karl Kraus atd. Festschrift anlässlich
des 50-jährigen Bestandes des Mährisch-Ostrauer Männergesangvereines und des 30-jährigen Bestandes
seines Frauenchor 1861-1911. Ostrava, 1911, s. 30.
150
Mezi nimi nalezneme také jméno Ĝeditele HudebnČ-vzdČlávacího ústavu v Moravské OstravČ, A.
Könnemanna.
146
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12 umČleckých koncertĤ, 34 koncertĤ s národním cílem, 2 operní pĜedstavení, 5 operetních
pĜedstavení, 42 plesĤ a 67 výletĤ.151

PĜehled aktivit sboru v letech 1901-11 (tabulka þ. 2):

datum

akce
masopustní zábava

místo

31. 3. 1901

Jarní Liedertafel

NČmecký dĤm

2. 6. 1901

NČmecký dĤm
NČmecký dĤm

OZ, 11. 12. 1901, þ. 197, s. 3.

16. 3. 1902
25. 5. 1902
21. 6. 1902

Letní Liedertafel
Slavnostní koncert 40 let
existence
Jarní Liedertafel
Letní Liedertafel
Koncert vídeĖského spolku

OZ, 27. 3. 1901, þ. 48-49, s. 3 ,
1. 4. 1901, þ. 52, s. 2.
OZ, 3. 6. 1901, þ. 88, s. 3.

NČmecký dĤm
NČmecký dĤm
NČmecký dĤm

9. 11. 1902

Podzimní Liedertafel

NČmecký dĤm

4. 1. 1903
5. 4. 1903
7. 6. 1903
8. 11. 1903
22. 11. 1903

Zimní Liedertafel
Jarní Liedertafel
Letní Liedertafel
Podzimní Liedertafel
Ronacher Abend

NČmecký dĤm
NČmecký dĤm
NČmecký dĤm
NČmecký dĤm
NČmecký dĤm

17. 1. 1904

Zimní Liedertafel

NČmecký dĤm

30. 4. 1904

Rodinný veþer evang. spolku

Evangelický kostel

29. 5. 1904

Letní Liedertafel

NČmecký dĤm

6. 11. 1904
25. 11. 1904
19.2.1905
kvČten 1905
8.7.1905

Podzimní Liedertafel
Slavnostní koncert výroþí 25 let
Jarní Liedertafel
Schillerova slavnost
Letní Liedertafel

NČmecký dĤm
NČmecký dĤm
NČmecký dĤm
NČmecký dĤm
zahrada ND

OZ, 17. 3. 1902, þ. 43, s. 2.
OZ, 26. 5. 1902, þ. 83, s. 2.
OZ, 23. 6. 1902, þ. 99, s. 4.
OZ, 5. 11. 1902, þ. 176, s. 3,
10. 11. 1902, þ. 179, s. 2
OZ, 5. 1. 1903, þ. 3, s. 3.
OZ,6. 4. 1903, þ. 55, s. 2.
OZ, 8. 6. 1903, þ. 92, s. 2.
OZ, 9. 11. 1903, þ. 180, s. 2.
OZ, 23. 11. 1903, þ. 188, s. 2.
OZ, 13. 1. 1904, þ. 6, s. 3,
18. 1. 1904, þ. 9, s. 2
OZ, 27. 4. 1904, þ. 64, s. 3.
OZ, 28. 5. 1904, þ. 81, s. 2,
30. 5. 1904, þ. 82, s. 2.
OZ, 5. 11. 1904, þ. 171, s. 3.
OZ, 23. 11. 1904, þ. 181, s. 3.
OZ, 20. 2. 1905, þ. 28, s. 3.
OZ, 19. 5. 1905, þ. 89, s. 2.
OZ, 10. 7. 1905, þ. 128, s. 2.

17.12.1905
24.2.1906

Podzimní Liedertafel
Masopustní Liedertafel

NČmecký dĤm
NČmecký dĤm

10.3.1906

Mozartova slavnost
60 let opavského mužského
pČveckého spolku
Jarní Liedertafel
Program zemských stĜeleb
Podzimní Liedertafel
Masopustní Liedertafel
Letní Liedertafel
Podzimní Liedertafel

NČmecký dĤm

8. 12. 1901

13.5.1906
19.5.1906
28.6.1906
5.12.1906
9.2.1907
22.6.1907
15.12.1907

zdroj

OZ, 13. 12. 1905, þ. 257, s. 2.
OZ, 23. 2. 1906, þ. 43, s. 4 ,
26. 2. 1906, þ. 46, s. 3.
OZ, 12. 3. 1906, þ. 58, s. 3.
OZ, 9. 5. 1906, þ. 106, s. 3.

NČmecký dĤm
zahrada ND
NČmecký dĤm
NČmecký dĤm
zahrada ND
NČmecký dĤm
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OZ, 22. 5. 1906, þ. 116, s. 4.
OZ, 3. 7. 1906, þ. 149, s. 3.
OZ, 7. 12. 1906, þ. 280, s. 3.
OZ, 11. 2. 1907, þ. 34, s. 3-4.
OZ, 24. 6. 1907, þ. 142, s. 3.
OZ, 17. 12. 1907, þ. 289, s. 4.

Festschrift … s. 23. Pro porovnání uvádíme souhrn þinnosti po 25 letech existence: 64 liedertafelĤ, 10
koncertĤ, 19 spoleþenských veþerĤ, 5 operetních pĜedstavení, 8 vokálních mší, 8 umČleckých koncertĤ, 19
koncertĤ s národními, dobroþinnými úþely atd. Festschrift … s. 15.
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17.5.1908
8.12.1908
3.4.1909
19.6.1909
5.12.1909
13.3.1910

Jarní Liedertafel
Podzimní Liedertafel
Heitere Liedertafel
Jarní Liedertafel
Podzimní Liedertafel
Jarní Liedertafel

NČmecký dĤm
NČmecký dĤm
NČmecký dĤm
NČmecký dĤm
NČmecký dĤm
NČmecký dĤm

22.5.1910

Letní Liedertafel

NČmecký dĤm

6.11.1910

Slavnostní Liedertafel

NČmecký dĤm

17.12.1910

Podzimní Liedertafel
maškarní ples

NČmecký dĤm

8.4.1911

Jarní Liedertafel

NČmecký dĤm

20.5.1911

Slavnostní Liedertafel

NČmecký dĤm

OZ, 18. 5. 1908, þ. 114, s. 3.
OZ, 12. 12. 1908, þ. 286, s. 4.
OZ, 29. 3. 1909, þ. 71, s. 4.
OZ, 21. 6. 1909, þ. 138, s. 4.
OZ, 7. 12. 1909, þ. 282, s. 4.
OZ, 2. 3. 1910, þ. 49, s. 4,
15. 3. 1910 þ. 60, s. 4.
TKMB, roþ. 3, þ. 28, s. 442-43.
OZ, 23. 5. 1910, þ. 115, s. 4.
OZ, 29. 10, 1910, 4. 244, s. 4.
TKMB, roþ. 4., þ. 10, s. 154-55.
OZ, 16. 12. 1910, þ. 286, s. 4.
OZ, 10. 4. 1911, þ. 82, s. 4-5.
TKMB, roþ. 4., þ. 32, s. 503.
OZ, 22. 5. 1911, þ. 116, s. 4.

Léta 1912-18

V období pĜed první svČtovou válkou spolek pokraþoval ve své aktivní þinnosti a
úpČšnČ tak zahájil šesté desetiletí své existence. Vedení sborĤ bylo nadále v osvČdþených
rukou sbormistrĤ A. Wlczka, A. Kretschmera a K. Stibala. Doprovod koncertĤ i v dalších
letech obstarávala Moravsko-ostravská hornická kapela vedená kapelníky V. Ludwigem a
F. Mazákem. KromČ obvyklých pČveckých veþerĤ (jarní, letní, podzimní)152 se sbor v roce
1912 úþastnil také padesátiletých oslav založení fulneckého Mužského pČveckého spolku,
která se konala 16. þervna a kterou navštívilo osmdesát þlenĤ sboru Moravko-ostravského
mužského pČveckého spolku..
Programy byly obsazovány i nadále oblíbenými autory (viz výše), uvádČna byla také
tvorba domácích skladatelĤ. Tak napĜíklad 6. dubna 1913 na jarním koncertČ zaznČla
v rámci bohatého programu skladba Klein Anna Kathrin, kterou zhudebnil s pestrou
barvou tónĤ a umČleckým švihem pro ženský sbor její sbormistr Albert Kretschmer. Lehký
rytmus zapĤsobil na posluchaþe natolik, že si vyžádali její zopakování.153 Ostravský sbor i

152

Jarní koncert se konal již 21. ledna 1912 a nejvíce zapĤsobily sborové skladby Auf hoher See Rudolfa
Heyna, Suomi´s Sang Franze Maira a Der neue Herr Oluf Ferdinanda Hummla. OZ, 17. 1. 1912, þ. 13, s. 4 a
22. 1. 1912, þ. 17, s. 3.
Letní koncert se konal 22. þervna v prostorách Nové stĜelnice s pĜizpĤsobeným vstupným (atímco vstupné do
sálu NČmeckého domu bylo 2 koruny, vstupné do StĜelnice þinilo pouze 40 haléĜĤ na osobu. Bylo také
poþítáno s vČtší úþastí.) NejvČtší ohlas tentokrát sklidila skladba F. Hegara Morgen im Walde, Kromerova
Grosse an die Heimat a Bayerisches Volkslied a Barkarole z Hoffmannových povídek J. Offenbacha. TĜetí
pČvecký veþer se konal 1. prosince 1912. OZ, 30. 11. 1912, þ. 275, s. 5 a 4. 12. 1912, þ. 278, s. 3-4.
153

K nejlepším þíslĤm tohoto vystoupení pak patĜil sbor Hein von Steier s houslovým sólem, které zahrál
kapelník Spojené hornické kapely F. Mazák. Vrcholem veþera byl mužský sbor Elsula. Velmi silným
dojmem zapĤsobil smíšený sbor Der Mummelsee, v nČmž sbormistr Wlczek spojil více než sto hlasĤ. OZ, 8.
4. 1913, þ. 81, s. 4.
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nadále splĖoval vysoké umČlecké požadavky místních kritikĤ a kromČ velké popularity
dosahoval ve srovnání s ostatním spolky nejvyšší reprodukþní úrovnČ.
PĜi pĜíležitosti sta let od narození Richarda Wagnera uspoĜádal moravskoostravský154 pČvecký spolek Wagnerovu slavnost, která se uskuteþnila 4. kvČtna 1913 za
spoluúþasti Moravsko-ostravského orchestrálního spolku a Otto Wacha. Slavnostní veþer
zahájil orchestrální spolek, který zahrál Kaiser-Marsch, jehož provedení sklidilo u publika
bouĜlivé ovace. Obrovský úspČch mČl i mužský sbor An die kunst s orchestrálním
doprovodem, ve kterém bohužel zpČváci museli bojovat se sílou orchestru a se špatnou
akustikou sálu. Následovala slavnostní Ĝeþ dr. Karla Krause, po které zazpíval host spolku,
Otto Wacha WolframĤv zpČv ze Zápasu pČvcĤ na Wartburgu a Verachtet mir die Meister
nicht z opery MistĜi pČvci norimberští. Velkolepého úspČchu dosáhl orchestr reprodukcí
Fantasie z Lohengrinu. Následovala ještČ další Wagnerova díla. Slavnost byla uzavĜená
zpČvem smíšeného sboru, který uvedl Apotheosu z MistrĤ pČvcĤ norimberských.155
Velmi úspČšnou þinnost spolku naþas pĜerušila první svČtová válka. Na poþátku roku
1915 se v tisku objevuje zmínka, že zkoušky za souþasných podmínek nejsou zatím
možné. OjedinČlé produkce nalezneme až v závČreþném roce války.

PĜehled aktivit sboru v letech 1911-18 (tabulka þ. 3):

Datum

Akce

Místo

21.1.1912

Zimní Liedertafel

NČmecký dĤm

jaro 1912
16.6.1912
22.6.1912

Dobroþinný koncert
Slavnost fulneckého sboru
Letní Liedertafel

NČmecký dĤm
Fulnek
Nová stĜelnice

1.12.1912

Podzimní Liedertfafel

NČmecký dĤm

6.4.1913

Jarní Liedertafel

NČmecký dĤm

4.5.1913

Wagnerova slavnost

NČmecký dĤm

ZáĜí 1913
13.12.1913
9. 11.1913
15.6.1918

Letní Liedertafel
Podzimní Liedertfafel
Liedertafel
Jarní Liedertafel

Nová stĜelnice
NČmecký dĤm
NČmecký dĤm
NČmecký dĤm

154
155

Podobnou slavnost zorganizoval také vítkovický spolek. Viz dále.
OZ, 22. 4. 1913, þ. 93, s. 3 a 6. 5. 1913, þ. 104, s. 3-4.
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Zdroj
OZ, 17. 1. 1912, þ. 13, s. 4,
22. 1. 1912, þ. 17, s. 3.
TKMB, roþ. 5, þ. 30, s. 490-491.
OZ, 15. 6. 1912, þ. 135, s. 6.
OZ, 24. 6. 1912, þ. 142, s. 4.
OZ, 30. 11. 1912, þ. 275, s. 5,
4. 12. 1912, þ. 278, s. 3-4.
OZ, 8. 4. 1913, þ. 81, s. 4.
OZ, 22. 4. 1913, þ. 93, s. 3,
6. 5. 1913, þ. 104, s. 3-4.
OZ, 1. 7. 1913, þ. 150, s. 4.
OZ, 3. 12. 1913, þ. 343, s. 4.
TKMB, roþ. 7, þ. 10, s. 154.
OZ, 10. 6. 1918, þ. 127A, s. 2.

b) Witkowitzer Männergesangverein (und Damenchor) – Vítkovický
mužský pČvecký spolek
Vítkovický mužský a dámský sbor byl nejvýznamnČjším tČlesem v prĤmyslové þásti
Ostravy s podobnou organizací jako moravsko-ostravský pČvecký spolek. Také on se
snažil o obohacování kulturního života pĜevážnČ dČlnického obyvatelstva poĜádáním
pČveckých veþerĤ, koncertĤ, popĜ. jiných kulturních akcí (spoleþenské veþery, dobroþinné
koncerty,156 výlety, masopustní a silvestrovské zábavy a další akce, sloužící k pobavení
široké þlenské základny spolku). Na rozdíl od moravsko-ostravského sboru nedisponoval
vlastním orchestrálním uskupením, na koncertech ho doprovázela témČĜ výhradnČ
vítkovická Závodní kapela. Akce poĜádané spolkem se konaly vČtšinou v sále vítkovického
Závodního hotelu s výjimkou letních zájezdních pČveckých veþerĤ.
Z valného shromáždČní konaného 4. února 1893 se dozvídáme, že spolek, který slavil
15 let své existence, se úspČšnČ rozvíjí a þítá celkem 333 þlenĤ.157 44 þlenĤ tvoĜily
zástupkynČ ženského sboru, který byl založen v pĜedešlém roce a na konci ledna 1893 se
konalo první valné shromáždČní. Spolek v pĜedešlém roce uspoĜádal þtyĜi Ĝádné (pČvecké
veþery) a osm mimoĜádných produkcí.
V bĜeznu téhož roku inicioval sbor založení Orchestrálního spolku ve Vítkovicích, do
kterého se pĜihlásili kromČ nových þlenĤ také zástupci vítkovické Závodní kapely a
Ochotnického orchestru, a který mČl vytvoĜit protiváhu již v Moravské OstravČ
existujícího a þinného Orchestrálního spolku. (viz kap. 2.4.2)
V porovnání s Moravsko-ostravským mužským pČveckým spolkem nalezneme mnoho
podobností. A to v organizaþní podobČ každého pČveckého veþera, v repertoáru (uvádČni
byli stejní skladatelé, oblíbeny byly ty samé skladby), obþasné provedení hudebnČdramatických dČl. Také vítkovický spolek poskytl místním zpČvákĤm pĜi svých
vystoupeních pĜíležitost zazáĜit v podobČ sólových pĜednesĤ (sopranistka Wilhemine
Janowitz,158 tenorista B. Klein, barytonisté J. Hofer a R. Zerzawy ad.) Výjimeþným nebylo
ani pozvání nČjakého zajímavého hosta, jehož vystoupení bylo zárukou vČtší návštČvnosti

156

Velký dobroþinný koncert se uskuteþnil napĜ. 21. bĜezna 1897 ve Frýdku.
Jedná se tedy o poþetnČ vČtší zastoupení než u moravsko-ostravského spolku. Oproti roku 1891 vzrostl
poþet pĜispívajících þlenĤ o 84 (ze 144 na 228). Dále mČl spolek 5 þestných þlenĤ, 56 aktivních a 44 mČl
ženský sbor. OZ, 9.2.1893, þ. 18, s. 3.
158
Vystoupila v rámci podzimního pČveckého veþera 28. Ĝíjna 1894 a zazpívala píseĖ Hofamanna Nachtigall
a F. Abta O Jugend, wie bist du so schön. OZ, 30. 10. 1894, þ. 127, s. 2.
157
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(napĜ. Josef Waldner,159 Annie Fallmann,160 Marie Neumann,161 F. von Mathieu ad.) Od
roku 1897 se stále þastČji zaþínají objevovat komorní þísla.162
Ve sbormistrovské þinnosti v letech 1893-4 úspČšnČ pokraþoval Johann Lollek, pod
jehož vedením sbor dosáhl také nepochybnČ velkého úspČchu.163 ObzvláštČ se líbilo
provedení skladeb E. S. Engelsberga (Poeten auf der Alm, Das Aleph, Heimkehr), F. Abta
(Fräulein

Ida),

R.

Wagnera,

R.

Schumanna

(Schön

Rothaut),

F.

Schuberta

(Frühlingsglaube), A. Könnemanna (Vier ibus unitis), které byly uvedeny na pČveckých
koncertech þi spoleþenských veþerech v roce 1893.164
Speciální program pĜipravil pro své posluchaþe vítkovický spolek na Silvestrovský
veþer. Uvedena byla romantická opera Loreley, který byla provedena sborem naposled
pĜed šesti lety. KromČ tohoto hudebnČ-dramatického díla zaznČly ještČ instrumentální
skladby, a sice Vojenský pochod ze 3. jednání opery Rienzi R. Wagnera, pĜedehra k opeĜe
Oberon C. M. von Webera ad.165
Informace v pramenném materiálu ze 30. ledna 1894 ze zápisu o valném
shromáždČní nám umožĖuje nahlédnout do notového archivu spolku. V tisku je uvedeno,
že dosavadní notový materiál Vítkovického mužského pČveckého spolku obsahoval 561
sborĤ a kvartetĤ, 549 partitur, 78 oper, operet a kupletĤ.166
Sbormistrem vítkovického spolku se stal v roce 1894 na delší dobu Anton Moritz,
který byl aktivní nejen ve sbormistrovské, ale také v dirigentské þinnosti (pod jeho
vedením se uskuteþnil v kvČtnu instrumenální koncert v sále Závodního hotelu).167 Ten
pozval na letní pČvecký koncert, který se konal 29. þervna 1894 v sále vítkovického
Závodního hotelu, frýdecký pČvecký spolek. BČhem pĜedstavení zazpíval frýdecký sbor

159

Vystoupil 15. dubna 1899 na pozvání vedení spolku a zazpíval skladby C. Loewa – Der alte Goethe,
Mädchen sind wie der Wind, Der Nöck, Die Uhr a Abschied Kaisers Mar von Augsburg. OZ, 13. 4. 1899, þ.
45, s. 3.
160
PČvkynČ pĤsobící v opavském divadle zazpívala árii Leonory z nedokonþené opery Loreley F.
Mendelssohna-Bartholdyho, které bylo vrcholným bodem podzimního koncertu roku 1900. Dále zazpívala
árii z opery La Traviata G. Verdiho, Es blinkt der Thau A. Rubinsteina. OZ, 21. 11. 1900, þ. 184, s. 3 a 28.
11. 1900, þ. 188, s. 2-3.
161
Vystoupila na jarním pČveckém koncertČ 1901. OZ, 24. 4. 1901, þ. 65, s. 3 a 3. 5. 1901, s. 70, þ. 2.
162
První komorní vystoupení zaznamenáváme 31. þervence 1897 na letním koncertČ, kde v rámci programu
vystoupil houslista Eduard Kleweta, doprovázen na klavír svým bratrem a zastupujícím sbormistrem Fritzem
Klewetou. OZ, 5. 8. 1897, þ. 93, s. 2. Na Silvestrovském veþeru téhož roku bylo zase poprvé pĜedstaveno
dámské pČvecké kvarteto.
163
OZ, 25.4.1893, þ.48, s.2.
164
OZ, 25.4.1893, þ.48, s.2, 16. 7. 1893, þ. 82, s. 2,
165
Dále byly uvedeny ještČ skladby autorĤ Weinzierla, Kristina, Schumanna, Engelsberga. OZ, 31. 12. 1893,
þ. 153, s. 2.
166
OZ, 4. 2. 1894, þ. 14, s. 2.
167
O tom více viz kapitola 2.4 Koncertní život.
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þtyĜi samostatné168 a spolu s vítkovickým spolkem ještČ dvČ sborové skladby
s orchestrálním doprovodem a to Hymnus a Pilgerchor z opery Tännhauser R. Wagnera.
Na závČr roku pĜipravil vítkovický spolek mimoĜádné pĜedstavení. 29. prosince 1894
a pak v rámci Silvestrovského pČveckého veþera byla uvedena romantická opera
Alessandro Stradella F. Flotowa, pĜiþemž silvestrovské provedení bylo vyhrazeno þlenĤm
spolku a jejich hostĤm. Sbor si dal s pĜípravou pĜedstavení velmi záležet, což patĜiþnČ
ocenila kritika v tisku. Nejen pČvecké výkony, které nebyly ke studiu pro sboristy
jednoduché, ale také celá výprava, masky a orchestrální doprovod byly vynikající.
Hlavních rolí se ujali osvČdþení sólisté – Leonoru zpívala W. Janowitz, Stradellu zpíval A.
Blumenthal, který i pĜes mírnou indispozici bČhem veþera zazáĜil. Opera byla ještČ
zopakována 31. prosince 1894 a 6. ledna 1895 se stejnČ velkým úspČchem.169
Záslužná þinnost sbormistra A. Moritze se projevovala i v následujícím roce. Nejen
že dbal na peþlivé nastudování sborĤ,170 ale dával stále vČtší prostor také místním sólistĤm,
kteĜi obohacovali výzmnaným zpĤsobem pČvecká pĜedstavení. Byla to již dĜíve zmiĖovaná
W. Janowitz, barytonista J. Hofer, A. Blumenthal, popĜ. z moravsko-ostravského spolku
pozvaná Charlotta Schönhof ad.
Vrcholnou spoleþnou akcí, pĜi které mohl vítkovický sbor zazáĜit pod vedením
skvČlého sbormistra, bylo v roce 1895 otevĜení NČmeckého domu (viz výše).
DĜívČjší sbormistr a novČ také Ĝeditel HudebnČ-vzdČlávacího ústavu, Arthur
Könnemann, se spolupodílel na programu podzimního koncertu, který se konal 3. listopadu
1895. Uvedena byla Könnemannova skladba na slova básnČ J. W. Goetha Trost in Thränen
pro mužský sbor se sólem pro baryton. Provedení této skladby bylo vrcholem celého
veþera. Skladatel v ní jako obvykle propojil krásné melodie a duchaplné provedení. Sólo
pro baryton zazpíval J. Hofer. Na pozvání vedení spolku Ĝídil sbor sám autor. I pĜes velmi
obtížný part dosáhl sbor pod vedením Könnemanna vynikající reprodukce a vysloužil si
zasloužený potlesk a chválu kritiky.171
A. Moritz pokraþoval v uvádČní hudebnČ-dramatických dČl také v následujícím roce.
Tentokrát byla v rámci jarního pČveckého koncertu 21. dubna 1896 provedena romantická
opera Conradina Kreutzera Nocleh v GranadČ, která byla v pĜedchozím roce souþástí
repertoáru Hofoper Wien. Sólové party byly opČt v rukou Wilheminy Janowitz, Alberta
Blumenthala a Josefa Hofera. Sbor se skládal z padesáti žen a mužĤ a vítkovická Závodní
168

ZaznČly skladby Stoibera, Abta, Weinzierla, Rudolfa Wagnera. Vítkovický spolek pak samostatnČ
zazpíval skladby Schumanna, Jüngsta, Kremsera a Ericha. Viz OZ, 24. 6. 1894, þ. 73, s. 3.
169
OZ, 1. 1. 1895, þ. 1, s. 2.
170
Velký úspČch slavil vítkovický sbor také na jarním pČveckém veþeru 11. kvČtna 1905. OZ, 9. 5. 1895, þ.
54, s. 2 a 16. 5. 1895, þ. 57, s. 2.
171
OZ, 5. 11. 1895, þ. 131, s. 2.
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kapela byla posílena o ochotníky.172 Premiéra byla velmi úspČšná, sál byl zcela zaplnČn,173
na pĜedstavení byl dokonce vypraven speciální vlak pro hosty z Moravské Ostravy.
PĜedstavení bylo reprízováno následující den (v úterý) a pak ještČ o víkendu se sníženým
vstupným, kdy byl zaþátek opery stanoven na dĜívČjší hodinu s ohledem na pĜespolní
publikum, které tak mohlo stihnout zpáteþní spoje.
Na letní pĜedstavení byl pozván sbor z nedalekého Fulneku. Ten pak bČhem veþera
(14. 6. 1896) zazpíval samostatnČ také nČkolik þísel.174 SpoleþnČ oba sbory uvedly dvČ
skladby, A. M. Storcha Jagdlied s doprovodem žesĢových nástrojĤ a F. Abta O Wald, wie
ewig schön bist du. Závodní kapela pak obohatila veþer tĜemi sólovými produkcemi.175
Sbormistr A. Moritz se nespokojil pouze s uvádČním obvyklých sborových skladeb
þi obþasným provedením opery. 22. kvČtna 1897 byly na program176 mj. zaĜazeny dvČ þásti
Haydnova oratoria ýtvero roþních období. PĜedstavení þásti tohoto velkolepého díla bylo
zajímavou atrakcí koncertu. Vrcholem veþera pak bylo sólové vystoupení altistky Jenny
Hofmann, která debutovala velmi úspČšnČ v Boesendorfském sále ve Vídni. J. Hofmann
zazpívala árii W. Kienzla Lied der Magdalena z opery Evangelinmann, dále skladby R.
Schumanna Soldatenbraut, F. Schuberta Wohin, C. Goldmarka Herzenlied aj. Brahmse
Ewige Liebe. Dobré bylo provedení þásti Haydnova oratoria, které sice dle kritiky nepatĜí
na program Liedertafelu, nicménČ sbory tuto obtížnou úlohu zvládly pod vedením A.
Moritze s velkou zruþností a vysloužily si obdiv publika.177
Na podzim roku 1898 oslavil Vítkovický mužský pČvecký spolek dvacet let své
existence. PĜi této pĜíležitosti byla 26. listopadu v sále Závodního hotelu uspoĜádaná
nadaþní slavnost s velmi rozsáhlým a pestrým programem: Becker: Das Kirchlein, muž.
sbor (pĜedneseno na I. Liedertafelu 31. prosince 1878); Mendelssohn-Bartholdy: Die
Stiftung-feier, muž. sbor; Slavnostní Ĝeþ pĜednesená þlenem spolku, dČlnickým uþitelem
Stachem, po které bude následovat pĜedání slavnostního prstenu pĜedsedovi spolku;
Engelsberg: Annabell Lee, muž. sbor (pĜedneseno v rámci pČvecké slavnosti v OpavČ v r.
1894); Salinger: Abendlied, Jagdlied, ženský sbor; Schubert: Erlkönig, píseĖ pro baryton
pĜednesená J. Hoferem s orch. doprovodem; Weinzierl: Der Lenz ist gekommen ins
harrende Land, muž. sbor (pĜedneseno v rámci 50. výroþí olomouckého MGV v 13. 6.
1886); Kirchl: Rothaarig ist mein Schätzelein, muž. sbor (pĜedneseno na koncertu
172

OZ, 16. 4. 1896, þ. 43, s. 2.
Jistou roli na tom mČlo i to, že byla v tisku 19. dubna otištČna zpráva o kostýmové zkoušce, na které mohl
být pĜítomen zástupce tisku, který podal velmi pozitivní doporuþení.
174
Byly zazpívány sbory J. Hebecka, F. Abta, M. Peuschela, M. Weinzeirla.
175
ZaznČla pĜedehra k operetČ Waldmeister J. Strausse, F. Listza – II. uherská rapsodie a Moldov a
ŠpanČlská serenád. OZ, 14. 6. 1896, þ. 67, s. 3.
176
První polovinu veþera tvoĜily klasické sbory (Abt, Schulz, Marschner ad.)
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OZ, 20. 5. 1897, þ. 60, s. 3 a 27. 5. 1897, þ. 63, s. 2.
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slezského pČveckého spolku ve Freiwaldau 30. 5. 1895); Schmölzer: Dirnerl mach auf;
Pommer: Gestern auf die Nacht, muž. sbor; Kreutzer: Gebet z Noclehu v GranadČ, smíš.
sbor s doprovodem harmonia (zlomek z opery uvedené 21. dubna 1896); Weinzierl:
Liedeweihe, muž. sbor s orch. doprovodem (zpívaná pĜi slavnosti svČcení praporu spolku
12. 6. 1884). Hudební doprovod opČt obstarala vítkovická Závodní kapela. Souþástí
slavnostního progamu byly také projevy pĜedsedĤ Moravsko-ostravského mužského
pČveckého spolku, spolku Einigkeit aj.178
MimoĜádnou dobroþinnou událostí ve spolkovém životČ vítkovických obyvatel byla
Lidová slavnost, jež se konala v polovinČ þervence 1899. VýtČžek byl vČnován škole
v ZábĜehu nad Odrou. Díky pČknému poþasí se této akce zúþastnilo kolem dvou tisíc osob
z Vítkovic, ZábĜehu a Moravské Ostravy. Hudební produkce byla v rukou vítkovických
spolkĤ. Hrála zde Závodní kapela vedená kapelníkem F. Lorenzem, pČvecká þísla
pĜednesly všechny tĜi vítkovické pČvecké spolky – Witkowitzer Männergesangverein
(vedený sborm. E. Klewetou), Gesangvereine Einigkeit (vedený sborm. Koneczným) a
Steirischer Gesangklubs D´Mürzthaler (vedený sborm. Schidanem).179
V zástupu obvyklých písĖových veþerĤ vystupuje do popĜedí koncert, který se konal
5. kvČtna 1900. Nebylo to však zásluhou peþlivČ nastudovaných sborových skladeb, aþkoli
vrcholem pestrého pČveckého programu byla tenorová árie v podání J. Hofera z opery
Hans Heiling

Hanse Heilinga. Zajímavou zmČnu v orchestrálních produkcích, které

obstarávala vítkovická Závodní kapela, bylo provedení 1. vČty Mozartovy Symfonie C dur
Jupiterská pod taktovkou nového kapelníka Franze Hackera.180
Dlouholetý sbormistr vítkovického spolku oslavil v rámci spoleþenského veþera 14.
þervna 1900 dvacetipČtileté výroþí ve funkci sbormistra. Pro tuto pĜíležitost byla místním
amatérským skladatelem Ernstem Wesselým zkomponována skladba AntonĤv pochod, jejíž
provedení vzbudilo velmi vĜelý ohlas.181
Od roku 1901 ve zprávách zaznamenáváme nedostatky v návštČvnosti vítkovického
obecenstva. Aþkoliv jistým zpestĜením programu byla kvalitní instrumentální þísla Závodní
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OZ, 22. 11. 1898, þ. 140, s. 2 a 1. 12. 1898, þ. 144, s. 3.
OZ, 17. 7. 1899, þ. 86, s. 3.
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OZ, 9. 5. 1900, þ. 72, s. 3. Vítkovická kapela pod vedením Hackera uvedla ještČ v témže roce napĜ.
Andante cantabile z Jupiterské symfonie W. A. Mozarta (24. 11. 1900), v následujícím roce uchvátila
posluchaþe úryvky ze známých dČl jako Carmen (Pochod) G. Bizeta, dále byla uvedena pĜedehra k opeĜe
Oberon C. M. von Webera, Jagdmorgen J. Rheinbergera, MistĜi pČvci norimberští R. Wagnera a smČs
z baletu Wiener Walzer J. Beyera. OZ, 24. 4. 1901, þ. 65, s. 3 a 3. 5. 1901, s. 70, þ. 2.
Velmi zajímavý program si pĜipravila kapela na jarní koncert v roce 1908. Uveden byl Kaiser Franz Josef
Jubiläumsmarsch Ed. Strausse, pĜedehra k opeĜe Kouzelná flétna W. A. Mozarta, mezi pČveckými þísly
zaznČla II. vČta Oxfordské symfonie J. Haydna a Fantazie na motivy z opery Lohengrin a v závČru veþera
byla provedena smČs J. Fuþíka Ein Abend beim Maxim. OZ, 22. 4. 1908, þ. 93, s. 3 a 27. 4. 1908, þ. 97, þ. 4.
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Dále byly na programu sólová i sborová skladby a také zábavné humoristické výstupy.
179
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kapely vedené F. Hackerem,182 nebo komorní vystoupení instrumentalistĤ183 þi zpČvákĤ,184
vliv na vČtší úþast publika to nemČlo. Z toho dĤvodu byl mj. zrušen tradiþní Silvestrovký
pČvecký veþer, který byl nahrazen prosincovým spoleþenským veþerem.185
Po delší dobČ byl pozván na pČvecký koncert vedením vítkovického spolku v þele se
sbormistrem A. Moritzem zajímavý host. 25. dubna 1903 vystoupil F. von Mathieu, jehož
pČvecký pĜednes byl vrcholným pĜedstavením veþera. Se svým mohutným barytonem
zazpíval písnČ Widmung R. Franze, Ein Schwan E. Griega a Rokoko-Ständchen E. MeyerHelmunda.186
Na podzim roku 1904 slavil Vítkovický mužský pČvecký spolek výroþí 25 let od svého
založení. PĜi této pĜíležitosti se uskuteþnil 19. listopadu koncert, kterého se zúþastnily také
významné osobnosti mČstské správy a podnikání.187 Všechna body programu byly peþlivČ
nastudovány a vynikaly precizním a umČleckým provedením. ObzvláštČ úspČšné bylo opČt
barytonové sólo J. Hofera, který zazpíval píseĖ Die Flucht der Liebe. Smíšený sbor vynikl
zejména ve skladbČ Mädchenträume M. Weinzierla. Znamenitý byl také výkon Závodní
kapely, která na úvod koncertu zahrála pĜedehru z opery Euryanté. Po pČvecké þásti
vystoupil na pódium Ĝeditel Sonnenschein, který odkryl slavnostní erb v þerno-þervenozlaté barvČ, na nČmž záĜily þíslice 1879-1904 a na lesklé desce bylo heslo spolku: „Rein
wie Gold, stark wie Erz, sei des deutschen Sängers Herz.“188 Slavnostního veþera se
úþastnily také ostatní pČvecké spolky z Moravské Ostravy, PĜívozu, Svinova a Františkova.
Jubilejní rok byl zakonþen uspoĜádáním spoleþenského veþera 14. prosince 1904.
Ten byl spojen s vyjádĜením pocty þlenĤm, kteĜí byli celých 25 let þleny spolku. Na
programu bylo kromČ slavnostního projevu a sborových pĜednesĤ také uvedení
humoristické zpČvohry a frašky. Celým veþerem provázela vítkovická Závodní kapela.189
182

F. Hacker aranžoval na pĜedstavení smČsi z rĤzných dČl, na podzim 1901 byla uvedena pĜedehra
k BeethovenovČ opeĜe Fidelio, 20. þervna 1903 byla provedena v rámci letního pČveckého veþera jeho
vlastní skladba Ernst ist das Leben atd.
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Na spoleþenském veþeru v bĜeznu 1902 zaznČlo houslové sólo Ernstova Koncertu fis moll, který zahrál A.
Reichel. Velmi zajímavé a neobvyklé bylo kvarteto lesních rohĤ, které doprovázelo mužský sbor Zum Walde
J. Herbercka na jarním koncertČ v roce 1902.
Velký umČlecký zážitek publiku pĜipravil také Richard Remeš s houslovou skladbou, zahrál Adagio
élektrique J. Wieniawského a obzvlášĢ pČknČ byl proveden Hexentanze J. Bazziniho. OZ, 24. 11. 1902, þ.
187, s. 3. Remeš hrál také na koncertČ 14. 11. 1903, kde uvedl Fantasii militaire N. Leonhardta.
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V roce 1902 poprvé vystoupil nový barytonista spolku R. Zerzawý (zazpíval Liebeslied z opery Valkýra
R. Wagnera a Frühlingsnacht R. Schumanna), velké úspČchy slavil i nadále J. Hofer, B. Klein, Vally
Drescher , pozdČji Olga Berger, tenorista Gustav Unger ad.
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Spoleþenské veþery byly v té dobČ þím dál oblíbenČjší, jednalo se o komorní vystoupení urþené pĜedevším
þlenĤm jednotlivých spolkĤ. BČhem pĜedstavení opČt zaznívaly sólové písnČ, duety, instrumentální skladby
(houslový duet Kleweta-Titzl), vše prokládáno sborovými písnČmi.
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Za zmínku stojí také provedení Wagnerova sboru z opery Tännhauser Gesang der Pilger bei der
Heimkehr. OZ, 22. 4. 1903, þ. 65, s. 3.
187
Centrální Ĝeditel Schuster se svou ženou, Ĝeditel Netzmacher, starosta Vietz a další.
188
OZ, 21. 11. 1904, þ. 180, s. 2.
189
OZ, 16. 12. 1904, þ. 194, s. 2.
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Na jarním koncertČ z 29. dubna 1905 zastínila pČvecké výkony sboru vídeĖská
cellistka Leontine Gärtner,190 která byla pozvaná jako host. Její sólové vystoupení tvoĜilo
bezesporu vrcholný bod celého pĜedstavení. Mladá virtuózka zahrála nČkolik skladeb,
napĜíklad Koncert pro cello Poppery, Springbrunnen a Andante C. Davidoffa. Její
pĜednesy velmi citlivČ doprovodila Závodní kapela pod taktovkou kapelníka F. Hackera.191
Z pČveckých výkonĤ sklidil nejvČtší úspČch mužský sbor s barytonovým sólem192 a
klavírním doprovodem E. S. Engelsbergovy skladby Der Bauerhof.
Po nČkolika letech se vítkovický spolek vrátil k poĜádání Silvestrovkého veþera.
Tentokrát se ho úþastnila pĜedevším vítkovická elita spoleþnosti. Z rozmanitého programu
bychom zmínili uvedení komického sexteta Die Probe des Musikdirektor Vorschuss a
tragické opery Eduard und Kunigunde.193
Dokladem toho, že þlenství ve spolku bylo velmi vážené, je spoleþenský veþer, který
se konal 31. bĜezna 1906. Jeho speciálním cílem bylo oslavit dlouholeté þlenství pČti osob.
Pro odlehþení veþera byl uveden kuplet a humoristický duet. Velmi úspČšná byla obČ sóla
– A. Blumenthala a J. Hofera.194 BČhem veþera byly oslavencĤm pĜedány þestné zlaté
prsteny a klání uzavĜela zpČvohra Amor im Försterhause zhudebnČná Josefem
Seifertem.195
Významná mimoĜádná událost se uskuteþnila 22. záĜí 1906, kdy vítkovický pČvecký
spolek navštívil vídeĖský Männergesangverein Nordbahnbund. Po slavnostním uvítání
pĜedsedou vítkovického spolku a prohlídce mČsta se všechny spolky, tedy i Einigkeit a
D´Mürzthaler, spojily v tČlocviþnČ vedle vítkovického Závodního hotelu k spoleþnému
pĜedstavení. Po úvodním pochodu slavnostnČ pozdravil pĜedseda Metzmacher vídeĖské
hosty a pozval je na pódium, aby provedli nČkolik písní. Z tisku se dozvídáme také jaká
byla úroveĖ vídeĖského spolku: „Schon nach den ersten choren (J. Brixner, G. Baldamus)
bemerkte man, einen ausgezeichneten Chor vor sich zu haben, der Klanggehalt war schön,
die Verteilung der Stimmen gut und der Vortrag prächtig. …“196 BČhem veþera zaznČlo
ještČ mnoho dalších skladeb, nČkterá se sóly vídeĖských zpČvákĤ. Pro závČr pĜestavení
zkomponoval sbormistr Gottfried Waldmüller tĜíaktovou operu jako parodii na Lazebníka
sevillského.
190

Byla þlenkou dámského houslového kvartet Soldat-Röger.
OZ, 3. 5. 1905, þ. 75, s. 3.
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Sólo zpíval opČt J. Hofer, na klavír ho doprovázel Viktor Drescher. OZ, 11. 5. 1905, þ. 82, s. 3.
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OZ, 2. 1. 1906, þ. 1, s. 3.
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A. Blumental zazpíval tenorová sóla So weit Engelsberga, Wie die wilde Ros E. Mayera, dále ještČ
Cavatini z opery Markétka CH. Gounoda a Liebestraum J. Brahmse. Jako pĜídavek zazpíval Ich wandre nicht
R. Schumanna. J. Hofer zazpíval Löweho Reiherbalze. Jeho úspČch byl takový, že musel ještČ pĜidat dvČ
písnČ.
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PČvecký koncert konaný 20. dubna 1907, obohatila svým sólovým þíslem studentka
vídeĖské konzervatoĜe Viktoria Dorasil. Svým zvuþným mezzosopránem zazpívala písnČ
F. Schuberta Ausenthal, F. Mendelssohna-Bartholdyho Ich Hort ein Vöglein singen a
Lorleberga Ohne Worte.197
Na podzim roku 1907 oslavila ženská þást spolku 25leté výroþí od svého založení.
PĜi této pĜíležitosti se konal slavnostní koncert 23. listopadu, kterého se úþastnily všechny
okolní ostravské spolky a také zástupci vysokých míst vítkovické spoleþnosti. Velké
nadšení u publika sklidily pĜedevším tĜi smíšené sbory198 a také pČvecké vystoupení
altistky Fanny Liewehr, která zazpívala Legendu a Der Engel Lied G. Bragera
s doprovodem houslí, cella a klavíru. NechybČlo samozĜejmČ také pČvecké vystoupení J.
Hofera a hudba Závodní kapely.199

Pod vedením sbormistra Antona Moritze dosahoval pČvecký sbor stabilních dobrých
výsledkĤ i v druhém desetiletí jeho þinnosti ve Vítkovicích. Jeho zásluhou byl dáván
pomČrnČ velký prostor sólovým pĜednesĤm z Ĝad þlenĤ obou sborĤ. Ke stálým hvČzdám
mužského sboru patĜil pĜedevším barytonista Josef Hofer, který svým pĜednesem zaujal
obecenstvo témČĜ na každém pČveckém koncertČ. Velmi úspČšné bylo také napĜ.
vystoupení duetu Olga Berger a Josef Hofer, kteĜí na podzimním koncertČ v roce 1908 (31.
10.) zazpívali skladbu Adam a Eva z Haydnova oratoria StvoĜení a duet Don Juana a
Zerliny z Mozartova Dona Juana.200 Repertoár sboru zĤstával nemČnný, upustilo se od
provádČní nároþných hudebnČ dramatických dČl.201
ZpestĜením koncertu zĤstávala tedy intrumentální þísla Závodní kapely (dále byla
uvádČna velmi oblíbená orchestrální díla, jako pĜedehra k opeĜe ýarostĜelec C. M. von
Webera, 1. vČta Symfonie h moll F. Schuberta (6. 11. 1909), nebo vlastní skladby, napĜ.
polka Eisenblüte F. Hackera vČnovaná Ĝediteli Schusterovi, skladba H. Schuberta Froh in
den Tag hinein (18. 6. 1910) ad.).
UmČleckým a kulturním obohacením byla pĜedevším vystoupení profesionálních
pČvcĤ. Koncertní a oratorní pČvkyni z Vratislavi Vally Pfeiffer a vídeĖského tenoristu Ing.
Fritze Zimmermanna si pozval spolek na svĤj koncert konaný 6. listopadu 1909. PČvkynČ
zazpívala Masseho árii Nachtigall s orchestrálním doprovodem. KvĤli lehké indispozici

197

Na klavír ji doprovázela Leopoldina Wesselski. Velmi pĤsobivý byl také smíšený sbor W. A. Mozarta
Wiegenlied, který musel být na žádost publika zopakován. OZ, 22. 4. 1907, þ. 92, s. 2.
198
C. Reinecka Frühlingsdrang, Th. Koschata s´Röserl vom Wörthersee a C. Kuntze Der dumme Hans.
199
OZ, 26. 11. 1907, þ. 271, s. 3.
200
OZ, 3. 11. 1908, þ. 253, s. 3.
201
Na silvestrovských zábavách byly vČtšinou uvádČny nenároþné hudební frašky, popĜ. jednoaktové operety,
napĜ. Flotte Bursche F. Suppého (1908) atd.
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však nČkteré obtížné partie s koloraturami nebyly úplnČ þisté. PĜesto zazpívala ještČ další
tĜi písnČ.202 ýlen vídeĖského pČveckého spolku F. Zimmermann byl pĜivítán publikem
velmi vĜele již pĜi vstupu na jevištČ. Také on zazpíval tĜi písnČ – Fr. Schuberta Wohin, J.
Brahmse Fledensamkeit a M. von Weinzierla Horch auf du träumender Tannenforst. 203
Velkou pozornost vzbudil také tenorista Franz Seman, který vystoupil 18. 6. 1910 a
zazpíval dvČ skladby, Mein und dein K. Böhma a Lassenovu Ich hatte Ernst ein schönes
Vaterland. ÚspČšná byla také návštČva koncertní pČvkynČ Rity Kury z VídnČ.204
Na jarním pČveckém koncertČ 6. kvČtna 1911 vystoupila plzeĖská sopranistka
Salzmann a tenorista Viktor Maiwald. PČvkynČ, která disponovala velmi sympatickým
sopránem s þistou vokalizací a pĜíjemným pĜednesem, zazpívala dvČ písnČ, Es blinkt der
Tau A. Rubinsteina a Zur Drissel sprach der Fink E. d´Alberta. Tenorista zazpíval nČkolik
vážných písní – Beethovenovu Adelaidu, Salome H. Hermanna, Feldeinsamkeit J. Brahmse
ad. MimoĜádnČ úspČšný byl také smíšený sbor Gottfrieda Waldmüllera205 Frühlingslied.
BČhem tohoto veþera mČl také svĤj debut klasický smyþcový kvartet206 skladbou J. S.
Svendsena Andantino ze Smyþcového kvarteta a moll, op. 1. 207 Na podzim 1911 zvýšila
zájem publika koncertní pČvkynČ z Opavy Elise Proksch.
S velkým napČtím byla oþekávana premiéra208 provedení balady Douglas Friedricha
Hegara, která byla v roce 1905 uvedena vídeĖským pČveckým spolkem pod jeho osobním
vedením. Dílo, nastudované mužským sborem s tenorovým a barytonovým sólem, sklidilo
podle oþekávání velký úspČch. 209
V roce 1913 uplynulo sto let od narození Richarda Wagnera. Vítkovický mužský
pČvecký spolek uspoĜádal na poþest tohoto skladatele 19. dubna koncertní veþer, na jehož
programu bylo mnoho Wagnerových skladeb.210 KromČ toho vystoupil bČhem pĜedstavení
host, pČvec Ivan Levar. Barytonista zazpíval bČhem veþera árii z opery Valkýra, v druhé
þásti pĜedstavení pak ještČ zaznČly v jeho podání Schubertovy a Schumannovy písnČ.

202

E. Hilbacha Der Spielmann s houslovým a klavírním doprovodem, F. Schuberta Auf dem Wasser zu
singen a Hansera Vögele im Tannenwald.
203
OZ, 5. 11. 1909, þ. 251, s. 3 a 10. 11. 1909, þ. 255, s. 4. F. Zimmermann navštívil Vítkovice ještČ na jaĜe
1910. OZ, 25. 4. 1910, þ. 93, s. 4.
204
ZpČvaþka vystoupila na podzimním pČveckém veþeru 29. Ĝíjna 1910. Zazpívala nČkolik sólových písní a
také árii Leonore z Mendelssohnovy Loreley. Na pĜedstavení vystoupil také žák z ostravské pČvecké a operní
školy Wandy Radkiewitz Max Hofer. OZ, 20. 10. 1910, þ. 239, s. 4.
205
Sbormistra vídeĖského Männergesangvereinu, který vystoupil na spolkovém koncertČ v roce 1906.
206
Složený z pánĤ Fritz Kleweta, Edouard Kleweta, Hans Petrowan, Josef Schiedebaum.
207
OZ, 12. 5. 1911, þ. 108, s. 3.
208
19. Ĝíjna 1912.
209
OZ, 18. 10. 1912, þ. 239, s. 3.
210
Již na úvod zaznČla orchestrální skladba v podání Závodní kapely, která zahrála PĜíchod hostĤ na
Wartburg z opery Tännhauser.
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Velmi úspČšné bylo pĜedstavení ženských sborĤ, koncert vyvrcholil zazpíváním Apotheosy
z opery MistĜi pČvci norimberští, kterou provedlo 120 osob s doprovodem orchestru.211
Letního pČvecký koncertu (7. þervna 1913) se zúþastnilo asi devadesát þlenĤ
tČšínského pČveckého spolku. Velmi zajímavé bylo sólové vystoupení þlenky tČšínského
sboru Steffy Matter, která zazpívala dvČ písnČ, Über Nacht H. Wolfa a Melodie A.
Rubinsteina. Její þistý soprán se publiku líbil natolik, že si vyžádalo u mladé pČvkynČ
pĜídavek.212 Mužský sbor z TČšína dále uvedl bČhem veþera dvČ skladby, ženský sbor mČl
pĜíležitost posílit vítkovický smíšený sbor.213
Na posledním koncertČ v roce 1913 (15. listopadu) mČl pĜíležitost vystoupit tehdy
mladiþký místní cellista Franz Posdina. Ten zahrál za doprovodu klavíru skladby
Zigeunertanz Serala a Menuett G. Balensina. Vrcholem celého pĜedstavení bylo však
uvedení Hoffmannovy balady Harald Brautfahrt pro sólo, mužský sbor a orchestr.
Sólových partĤ se znamenitČ zhostili pánové Theodor Baumgart a Josef Hofer, na velkém
úspČchu se samozĜejmČ podílela vítkovická Závodní kapela.214

První svČtová válka v obou pČveckých spolcích pĜerušila veškerou hudební produkci.
Aþkoli sbory nepĜestaly existovat, zmínky v tisku o jakékoli akci chybí. Až v roce 1918
máme zmínky o dalších veĜejných vystoupeních tČchto spolkĤ,215 a aþkoli sbory existovaly
i po vzniku ýeskoslovenské republiky, nebyla jim v následujícím období vČnována zdaleka
taková pozornost, jako v období do roku 1918.

PĜehled þinnosti vítkovického spolku v letech 1893-1918 (tabulka þ. 4)

Datum
3. 4. 1893
23. 4. 1893
10. 5. 1893

Akce
Spoleþenský veþer
Jarní Liedertafel
MimoĜádný koncert

29. 6. 1893

Letní Liedertafel

25. 11. 1893
Podzimní Liedertafel
31. 12. 1893 Silvestrovský Liedertafel
15. 4. 1894
Jarní Liedertafel
5. 5. 1894
Instrumentální koncert
29. 6. 1894
Letní Liedertafel
28. 10. 1894
Podzimní Liedertafel

Místo
Závodní hotel
Závodní hotel
Závodní hotel
hájeþek u Nových
Vítkovic
Závodní hotel
Závodní hotel
Závodní hotel
Závodní hotel
Závodní hotel
Závodní hotel

211

Zdroj
OZ, 7. 4. 1893, þ. 41, s. 3.
OZ, 25.4.1893, þ.48, s.2.
OZ, 7. 5. 1893, þ. 53, s. 3.
OZ, 16. 7. 1893, þ. 82, s. 2.
OZ, 21. 11. 1893, þ. 137, s. 2.
OZ, 31. 12. 1893, þ. 153, s. 2.
OZ, 10. 4. 1894, þ. 41, s. 2.
OZ, 29. 4. 1894, þ. 49, s. 2
OZ, 26. 6. 1894, þ. 74, s. 2.
OZ, 30. 10. 1894, þ. 127, s. 2.

OZ, 23. 4. 1913, þ. 94, s. 4-5.
Klavírní doprovod této skladby obstaral prof. Julius Keldofer, bratr skladatele a sbormistra vídeĖského
pČveckého spolku Viktora Keldofera.
213
OZ, 16. 6. 1913, þ. 137, s. 4-5.
214
OZ, 21. 11. 1913, þ. 333, s. 4.
215
Vítkovický mužský pČvecký spolek poĜádal druhý Ĝádný koncert 8. þervna 1918, 15. þervna se konal jarní
liedertafel moravsko-ostravského sboru.
212
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29. 12. 1894
31. 12. 1894

MimoĜádné pĜedstavení
Silvestrovská zábava

Závodní hotel
Závodní hotel

11. 5. 1895

Jarní Liedertafel

Závodní hotel

3. 6. 1895
3. 11. 1895
31. 12. 1895

otevĜení NČmeckého
domu
Podzimní Liedertafel
Silvestrovský
Liedertafel

OZ, 23. 12. 1894, þ. 150, s. 2.
OZ, 1. 1. 1895, þ. 1, s. 2.
OZ, 9. 5. 1895, þ. 54, s. 2 a 16. 5. 1895, þ.
57, s. 2.

NČmecký dĤm

OZ 5. 6. 1895, þ. 65, s. 1-3

Závodní hotel

OZ, 5. 11. 1895, þ. 131, s. 2.

Závodní hotel

OZ, 31. 12. 1895, þ. 154, s. 3.

OZ, 16. 4. 1896, þ. 43, s. 2.
OZ, 14. 6. 1896, þ. 67, s. 3.

21. 4. 1896
14. 6. 1896

Jarní Liedertafel
Letní Liedertafel

Závodní hotel
Závodní hotel

22. 5. 1897

Jarní Liedertafel

Závodní hotel

31. 7. 1897

Závodní hotel
Závodní hotel

OZ, 6. 1. 1898, þ. 3, s. 2.

Závodní hotel
Závodní hotel

OZ, 8. 5. 1898, þ. 55, s. 3.
OZ, 17. 7. 1898, þ. 85, s. 2.

Restaurace

OZ, 7. 8. 1898, þ. 94, s. 4.

Závodní hotel

OZ, 1. 12. 1898, þ. 144, s. 3.

Závodní hotel

OZ, 8. 1. 1899, þ. 4, s. 2.

15. 4. 1899

Letní Liedertafel
Silvestrovský
Liedertafel
Jarní Liedertafel
Letní Liedertafel
OtevĜení restaurace J
Kulky
Nadaþní slavnost
Silvestrovský
Liedertafel
Jarní Liedertafel

OZ, 20. 5. 1897, þ. 60, s. 3,
27. 5. 1897, þ. 63, s. 2.
OZ, 5. 8. 1897, þ. 93, s. 2.

Závodní hotel

24. 6. 1899

Letní Liedertafel

16. 7. 1899
18. 11. 1899

Lidová slavnost
Podzimní Liedertafel
Silvestrovský
Liedertafel
Jarní Liedertafel
Spoleþenský veþer

Závodní hotel
Závodní hotel
Závodní hotel

OZ, 13. 4. 1899, þ. 45, s. 3.
OZ, 21. 6. 1899, þ. 75, s. 3,
28. 6. 1899, þ. 78, s. 3.
OZ, 17. 7. 1899, þ. 86, s. 3.
OZ, 11. 11. 1899, þ. 136, s. 4.
OZ, 30. 12. 1899, þ. 155, s. 3,
5. 1. 1900, þ. 2, s. 3.
OZ, 9. 5. 1900, þ. 72, s. 3.
OZ, 20. 6. 1900, þ. 96, s. 2.

Spoleþenský veþer

Závodní hotel

OZ, 5. 11. 1900, þ. 175, s. 2.

24. 11. 1900

Podzimní Liedertafel

Závodní hotel

27. 4. 1901

Jarní Liedertafel

Závodní hotel

22. 6. 1901
26. 10. 1901

Letní Liedertafel
Podzimní Liedertafel
Silvestrovský
Liedertafel
Spoleþenský veþer
Jarní Liedertafel
Spoleþenský veþer
Letní Liedertafel
Spoleþenský veþer
Podzimní Liedertafel
Spoleþenský veþer
Jarní Liedertafel
Letní Liedertafel
Podzimní Liedertafel

Závodní hotel
Závodní hotel

OZ, 21. 11. 1900, þ. 184, s. 3,
28. 11. 1900, þ. 188, s. 2-3.
OZ, 24. 4. 1901, þ. 65, s. 3,
3. 5. 1901, s. 70, þ. 2.
OZ, 26. 6. 1901, þ. 101, s. 3.
OZ, 2. 11. 1901, þ. 175, s. 2.

Závodní hotel

OZ, 28. 12. 1901, þ. 207, s. 2.

Závodní hotel
Závodní hotel
Závodní hotel
Závodní hotel
Závodní hotel
Závodní hotel
Závodní hotel
Závodní hotel
Závodní hotel
Závodní hotel

OZ, 28. 3. 1902, þ. 49, s. 2.
OZ, 25. 4. 1902, þ. 65, s. 2.
OZ, 4. 6. 1902, þ. 88, s. 3.
OZ, 25. 6. 1902, þ. 100, s. 3.
OZ, 10. 11. 1902, þ. 179, s. 2.
OZ, 24. 11. 1902, þ. 187, s. 3.
OZ, 17. 12. 1902, þ. 200, s. 3.
OZ, 22. 4. 1903, þ. 65, s. 3.
OZ, 24. 6. 1903, þ. 101, s. 3.
OZ, 20. 11. 1903, þ. 186, s. 2.

31. 12. 1897
30. 4. 1898
14. 7. 1898
srpen 1898
26. 11. 1898
31. 12. 1898

31. 12. 1899
5. 5. 1900
14. 6. 1900
Listopad
1900

31. 12. 1901
22. 3. 1902
19. 4. 1902
kvČten
28. 6. 1902
8. 11. 1902
22. 11. 1902
13. 12. 1902
25. 4. 1903
20. 6. 1903
14. 11. 1903

Závodní hotel
Závodní hotel
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5. 1. 1904

Spoleþenský veþer

Závodní hotel

23. 4. 1904

Jarní Liedertafel

Závodní hotel

26. 6. 1904
29. 6. 1904
19. 11. 1904
14. 12. 1904

Dobroþinná slavnost
Letní Liedertafel
Slavnostní koncert
Spoleþenský veþer

ZábĜeh
Svinov
Závodní hotel
Závodní hotel

29. 4. 1905

Jarní Liedertafel

Závodní hotel

9. 7. 1905
18. 11. 1905

Letní Liedertafel
Podzimní Liedertafel
Silvestrovský
Liedertafel

Frýdlant n.Ostr.
Závodní hotel

OZ, 5. 1. 1904, þ. 2, s. 2.
OZ, 22. 4. 1904, þ. 61, s. 2,
29. 4. 1904, þ. 65, s. 3.
OZ, 22. 6. 1904, þ. 95, s. 3.
OZ, 25. 6. 1904, þ. 97, s. 3.
OZ, 21. 11. 1904, þ. 180, s. 2.
OZ, 16. 12. 1904, þ. 194, s. 2.
OZ, 3. 5. 1905, þ. 75, s. 3,
11. 5. 1905, þ. 82, s. 3..
OZ, 6. 7. 1905, þ. 125, s. 2.
OZ, 20. 11. 1905, þ. 239, s. 3.

Závodní hotel

OZ, 2. 1. 1906, þ. 1, s. 3.

31. 12. 1905

31. 3. 1906

Spoleþenský veþer

Závodní hotel

OZ, 28. 3. 1906, þ. 72, s. 3,
2. 4. 1906, þ. 76, s. 3.

22. 9. 1906

Koncert vídeĖského
spolku

Závodní hotel

OZ, 26. 9. 1906, þ. 219, s. 3.

31. 12. 1906
20. 4. 1907
4. 7. 1907
23. 11. 1907
31. 12. 1907

Silvestrovská zábava
Jarní Liedertafel
Letní Liedertafel
Slavnostní koncert
Silvestrovská zábava

Závodní hotel
Závodní hotel
Závodní hotel
Závodní hotel
Závodní hotel

25. 4. 1908

Jarní Liedertafel

Závodní hotel

13. 6. 1908

Letní Liedertafel

Závodní hotel

31. 10. 1908
31. 12. 1908
18. 3. 1909
5. 6. 1909

Podzimní Liedertafel
Silvestrovská zábava
Slavností veþer
Letní Liedertafel

Závodní hotel
Závodní hotel
Závodní hotel
Závodní hotel

OZ, 2. 1. 1907, þ. 1, s. 4.
OZ, 22. 4. 1907, þ. 92, s. 2.
OZ, 8. 7. 1907, þ. 152, s. 2.
OZ, 26. 11. 1907, þ. 271, s. 3.
OZ,30. 12: 1907, þ. 298, s. 3.
OZ, 22. 4. 1908, þ. 93, s. 3,
27. 4. 1908, þ. 97, þ. 4.
OZ, 11. 6. 1908, þ. 133, s. 2-3,
15. 6. 1908, þ. 136, s. 3.
OZ, 3. 11. 1908, þ. 253, s. 3.
OZ, 2. 1. 1909, þ. 1, s. 4.

6. 11. 1909

Podzimní Liedertafel

Závodní hotel

31. 12. 1909
23. 4. 1910

Silvestrovská zábava
Jarní Liedertafel

Závodní hotel
Závodní hotel

18. 6. 1910

Letní Liedertafel zahrada Záv. hotelu

29. 10. 1910

Podzimní Liedertafel

Závodní hotel

6. 5. 1911
18. 11. 1911

Jarní Liedertafel
Podzimní Liedertafel

Závodní hotel
Závodní hotel

19. 10. 1912

Podzimní Liedertafel

Závodní hotel

19. 4. 1913

Wagnerova slavnost

Závodní hotel

7. 6. 1913

Letní Liedertafel

Závodní hotel

15. 11. 1913

Podzimní Liedertafel

Závodní hotel

8. 6. 1918

Letní Liedertafel

Závodní hotel
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OZ, 9. 6. 1909, þ. 129, s. 3-4
OZ, 5. 11. 1909, þ. 251, s. 3,
10. 11. 1909, þ. 255, s. 4
OZ, 4. 1. 1910, þ. 2, s. 4.
OZ, 25. 4. 1910, þ. 93, s. 4.
OZ, 16. 6. 1910, þ. 135, s. 3,
24. 6. 1910, þ. 142, s. 3.
OZ, 20. 10. 1910, þ. 239, s. 4.
TKMB, roþ. 4., þ. 9, s. 136-137.
OZ, 12. 5. 1911, þ. 108, s. 3.
TKMB, roþ. 5, þ. 11, s. 175.
OZ, 18. 10. 1912, þ. 239, s. 3.
TKMB, roþ. 6., þ. 7, s. 108-109.
OZ, 23. 4. 1913, þ. 94, s. 4-5.
TKMB, roþ. 6., þ. 33, s. 525.
OZ, 16. 6. 1913, þ. 137, s. 4-5.
OZ, 21. 11. 1913, þ. 333, s. 4.
TKMB, roþ. 7., þ. 10, s. 154.
OZ, 7. 6. 1918, þ. 125A, s. 2.

c) Gesangverein Einigkeit in Witkowitz, Gesangklub Die Mürzthaler
Männergesangverein in Franzensthal, Oderfurt, Schönnbrunn,
Typografia-Gesangverein der graphischen Fächer
V této podkapitole bychom se chtČli ještČ krátce zmínit o þinnosti dalších pČveckých
spolkĤ, které existovaly na území Ostravy a okolních obcí v námi sledovaném období a
které dokreslují hudební život nČmeckého obyvatelstva v rámci spolkové þinnosti. V tisku
se o aktivitách tČchto sborĤ dozvídáme v nesouvislých odkazech, na rozdíl od mužských
pČveckých spolkĤ z Moravské Ostravy a Vítkovic, o jejichž þinnosti referoval tisk
pravidelnČ nČkdy i nČkolikrát v mČsíci. Mnohem þastČji se se spolky setkáváme v rámci
konání akcí jiných skupin za úþelem obohacení programu.
Zpoþátku v námi sledovaném období existovaly pouze dva vítkovické spolky, a to
Steirischer Gesangklub Die Mürzthaler (1885, zkrácenČ jen D´ Mürzthaler) a
Gesangverein Einigkeit (1886, dále jen Einigkeit). Jejich þinnost byla obdobná jako u
Mužského pČveckého spolku z Vítkovic a Moravské Ostravy – minimálnČ jednou za rok
zorganizování vlastního pČveckého koncertu, bČhem masopustu poĜádání taneþní zábavy,
úþast na spoleþenských akcích jiných spolkĤ nebo slavnosti svČtcĤ,216 poĜádání
dobroþinných koncertĤ217 atd. ÚroveĖ pĜedstavení byla však nČkdy odlišná od témČĜ
profesionálních mužských pČveckých spolkĤ z Vítkovic a Moravské Ostravy. PĜedevším
pČvecké veþery spolku Einigkeit byly velmi þasto odlehþeny humoristickými pĜednesy.

Steirischer Gesangklub d´Mürzthaler vystupoval v devadesátých letech 19. století a
na poþátku 20. století pod vedením sbormistra Viktora Schidana. Koncerty klubu se konaly
v nČkterém z vítkovických (popĜ. moravsko-ostravských) hotelĤ þi restaurací, nejþatČji
však v Závodním hotelu. OjedinČle se uskuteþnilo také pĜedstavení v NČmeckém domČ.218
ZpestĜením pČveckých vystoupení byl orchestrální doprovod v podání vítkovické Závodní
kapely, která nepodceĖovala dĤležitost jakéhokoli koncertu a vždy pĜednesla peþlivČ
216

Einigkeit i ostatní vítkovické spolky se napĜ. úþastnily svátku sv. Floriána (patron hasiþĤ a horníkĤ) v roce
1896, v srpnu téhož roku se oba spolky úþastnily slavnostního otevĜení nČmecké MateĜské školky
v Michálkovicích, NČmecký pČvecký spolek z Františkova a vítkovický Einigkeit se úþastnili otevĜení školy
v Horním FrantiškovČ v Ĝíjnu 1904, 4. 6. 1906 se úþastnil D´Mürzthaler Svatodušní slavnosti v MČstském
parku.
217
8. 11. 1896 poĜádal D´Mürzthaler dobroþinný koncert ve prospČch školy v Josefsdorfu (OZ, þ. 130, s. 3.),
7. 1. 1899 se úþastnily oba spolky dobroþinného veþera ve prospČch školního spolku (OZ, 1. 1. 1899, þ. 1. s.
3), 17. 7. 1899 se konala slavnost ve prospČch Lidové školy v ZábĜehu (OZ, 17. 7. 1899, þ. 86, s. 3.), kterou
navštívilo pĜes dva tísíce osob.
218
Koncert se konal 17. 10. 1897. DĤkazem úrovnČ sboru je zpráva recenzenta: „.. Sänger als Sängerinnen
mit ihrem wackeren Chormeister Herrn Schidan, als auch Werkskapelle ernteten wiederholten stürmischen
Beifall.“ OZ, 19. 10. 1897, þ. 125, s. 2.
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pĜipravený a nacviþený program. Nedávno založený pČvecký klub si musel vybudovat
místo ve významné konkurenci vítkovického a Moravsko-ostravského mužského pČveckého
spolku, k þemuž mu výkony Závodní kapely pomohly významným zpĤsobem.
StejnČ jako sbormistĜi výše popisovaných spolkĤ, také V. Schidan se snažil zpestĜit
program a nalákat tak vČtší množství publika. Tak napĜíklad 17. února 1894 vystoupilo na
pČveckém koncertČ známé Koschat-Quintet.219 Velmi rozsáhlý program obsahoval
pĜevážnČ skladby Thomase Koschata, které byly provedeny buć kvintetem nebo Závodní
kapelou þi pČveckým sborem.220 Koncert byl tedy spíše rázu instrumentálnČ –
pČveckého.221 Úþast publika byla dle recenzenta pĜekvapivČ bohatá a skladatel byl
nČkolikrát vyvoláván s nadšením.
Prestiž spolku a finanþní možnosti však nebyly takové, aby si mohli þlenové klubu
pravidelnČ zvát nČjaké významné osobnosti. Museli se tedy spokojit s domácími umČlci,
kteĜí ojećinČle provedli komorní þíslo. Velký ohlas publika proto zaznamenáváme pĜi
provedení dámských terþetĤ222 na koncertČ konaném 4. záĜí 1898 nebo vystoupení
mužského kvarteta 21. 4. 1907, které zazpívalo dvČ písnČ z hornického prostĜedí.223
V pozdČjích letech byly velmi oblíbené Hodovní pČvecké koncerty, poĜádané štýrským
klubem, které si zajistily svým pĜíjemným programem hojnou návštČvnost.
Repertoár pČveckého klubu D´Mürzthaler nejþastČji zahrnoval skladby Th. Koschata,
R. Wagnera, E. Kremsera, F. Suppého, G. Rossiniho, F. Blümela ad.
Mezi všemi koncerty vystupuje do popĜedí jubilejní koncert spolku, který se
uskuteþnil 26. kvČtna 1910 v hájeþku nedaleko vítkovického Závodního hotelu. KromČ
sboru D´Mürzthaler spoluúþinkovaly na slavnostním programu také v sbory Vítkovického
mužského pČveckého spolku a PČveckého spolku Einigket. V rámci oslav se pak ještČ téhož
dne dopoledne uskuteþnil koncert Závodní kapely.224
Aktivní þinnost spolku byla sice pĜerušena 1. svČtovou válkou, po jejím ukonþení
však došlo k obnovení existence sboru, který pĤsobil ve Vítkovicích také bČhem celého
meziváleþného období.

219

Skládalo se ze þlenĤ VídeĖské národní opery Wilmy von Thann, Otilie Masanetz, Wilhelmy K. Platt,
Klemense Fochlera, vedoucím byl Theodor Koschat.
220
Závodní kapela zahrála Koschatovu skladbu Hochalma Diand´In, D´Mürzthaler zazpíval písnČ
Kärtnerstolz, Der Verherte Jager, D´Jodler ad. Kvinteto zahrálo skladby Mei Zartele, Burschenklang, Der
erste Schriatt, Mein Freund, Glückliche Leut ad.
221
OZ, 11. 2. 1894, þ. 17, s. 3.
222
Terþet S´Schnabere a S´Herzload Th. Koschata a Dirndl mach auf E. Schmölzera. OZ, 1. 9. 1898, þ. 105,
s. 3 a 6. 9. 1898, þ. 107, s. 2-3.
223
Skladby s názvem Das Fenstern im Winter a D´Sunnseit´n. OZ, 22. 4. 1907, þ. 92, s. 2-3.
224
OZ, 16. 6. 1910, þ. 135, s. 3 a 18. 6. 1910, þ. 137, s. 5.
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Gesangverein Einigkeit in Witkowitz vznikl nedlouho po vítkovickém klubu
D´Mürzthaler a nacházel se ve velmi podobné situaci. Ve vedení spolku se vystĜídalo více
sbormistrĤ, jmenujme napĜíklad Johanna Lollka (v roce 1893-4 byl také sbormistrem
vítkovického Mužského pČveckého spolku), Leopolda Koneczného ad. StejnČ jako ostatní
pČvecké spolky ve Vítkovicích, také sbor Einigkeit byl doprovázen místní Závodní
kapelou. PČvecký spolek vystupoval nejþastČji v Závodním hotelu, popĜ. v jiné z místních
restaurací (Erbrichterei, restaurace Moritze Herlingera).
Už od poþátku své existence se vítkovický Einigkeit odlišoval od ostatních
pČveckých spolkĤ þastým uvádČním zábavných þísel. Tímto nenároþným programem se
snažil pĜiblížit nejnižším vrstvám obyvatel. KromČ autorĤ (F. Abt, F. Blümel, M.
Weinzierl, K. Kristinus, A. M. Storch, H. Jüngst, A. Dregert, F. Schubert, E. S.
Engelsberg, H. Langer ad.), jejichž skladby mohli Ostravané zaslechnout i na jiných
pČveckých koncertech, nalezneme v repertoáru vystoupení ratiboĜského humoristy Paula
Wedekindta,225 citeristy Carla Zieglera,226 jednoaktovou frašku (5. 5. 1907) atd. PĜesto
nemĤžeme Ĝíci, že by pČvecký spolek postrádal požadovanou úroveĖ. Dokladem toho je, že
stejnČ jako klub D´Mürzthaler také Einigeit se úþastnil významných kulturních událostí
v ostravském životČ. AĢ už to bylo otevĜení NČmeckého domu v roce 1895, nebo slavnost
25 let od založení vítkovické vČtve školního spolku v roce 1905227 þi úþast na jubilejním
koncertČ D´Mürzthaler 26. 6. 1910.
V popĜedí všech pČveckých koncertĤ, zábav, výletĤ a jiných aktivit uskuteþnČných
spolkem je jubilejní koncert pČveckého spolku, který se uskuteþnil na poþet výroþí dvaceti
let od založení 13. ledna 1907. Mezi pozvanými hosty byly také deputace spolkĤ
D´Mürzthaler, pČveckých spolkĤ ze ZábĜehu nad Odrou, z Františkova údolí, z Moravské
Ostravy, PĜívozu a další. Hudební doprovod obstarávala vítkovická Závodní kapela, která
na úvod pĜedstavení zahrála ErtlĤv Jubiläums-Marsch a pĜedehru k opeĜe Mignon A.
Thomase. Spolek Einigkeit skvČle zazpíval skladby, které uvedl na svém zakládajícím
koncertu.228 Po Verdiho Einzugsmarsch z opery Aida následovala slavnostní Ĝeþ z úst
Leopolda Beigela, poté sbormistr Leopold Koneczny pĜekvapil tĜi pĤvodní þleny spolku

225

Obohatil pČvecké veþery v letech 1893-1895.
Vystoupil 19. 11. 1893, 8. 4. 1894, 15. 4. 1895. Na pČveckém koncertČ 25. 11. 1894 byla uvedena jeho
mazurka Zitherklänge, kterou spolku vČnoval. OZ, 29. 11. 1894, þ. 140, s. 2.
227
Na této slavnosti úþinkoval také D´Mürzthaler, orchestrální doprovod obstarala Závodní kapela. Souþástí
programu byl napĜ. sbor z opery Tännhauser R. Wagnera, Hymna na nekoneþno H. Fibyho, Závodní kapela
zahrála pĜedehru k opeĜe Ifigenie v AulidČ CH. W. Glucka a také instrumentálnČ nároþnou skladbu,
Schubertovu 1. vČtu z nedokonþené Symfonie h moll. OZ, 10. 5. 1905, þ. 81, s. 3.
228
Weinzierl: Liedesweihe, Krieger: Abschied, Jüngst: Braun Meidelei, Weber: Lützow´s wilde Jagd, J.
Grobe: Mein Blümelein ad.
226
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pĜedáním slavnostních prstenĤ. Na závČr programu zazpíval mužský sbor s doprovodem
orchestru píseĖ Franze Abta Siegesgesang der Deutschen nach der Hermannschlacht.229

PĜehled þinnosti spolkĤ Einigkeit a D´Mürzthaler v letech 1893-1899 (tabulka þ. 5)
Datum
13. 5. 1893
23. 7. 1893
19. 11. 1893
17. 2. 1894
8. 4. 1894

akce
PČvecký koncert
PČvecký koncert
PČvecký koncert
PČvecký koncert
PČvecký koncert

26. 8. 1894

PČvecký koncert

25. 11. 1894
31. 12. 1894
15. 4. 1895

PČvecký koncert
Silvestrovská zábava
PČvecký koncert

3. 6. 1895

OtevĜení NČm. domu

28. 5. 1895
12. 5. 1896

PČvecký koncert
Floriánova slavnost
OtevĜení Mat. školky
Michálkovice
Dobroþinný koncert
PČvecký koncert v
NČmeckém domČ

srpen 1896
8. 11. 1896
17. 10. 1897

spolek
D´Mürzthaler
Einigkeit
Einigkeit
D´Mürzthaler
Einigkeit
Einigkeit,
ratiboĜský spolek
Einigkeit
Einigkeit
Einigkeit
Einigkeit,
D´Mürzthaler
D´Mürzthaler
Einigkeit
D´Mürzthaler
D´Mürzthaler
D´Mürzthaler

4. 9. 1898

PČvecký koncert

D´Mürzthaler

26. 12. 1898

PČvecký koncert

7. 1. 1899

Spoleþenský veþer

17. 7. 1899

Lidová slavnost

D´Mürzthaler
D´Mürzthaler,
Einigkeit
D´Mürzthaler

4. 9. 1899

PČvecký koncert

D´Mürzthaler

zdroj
OZ, 7. 5. 1893, þ. 53, s. 2.
OZ, 16. 7. 1893, þ. 82, s. 2.
OZ, 26. 11. 1893, þ. 139, s. 3.
OZ, 11. 2. 1894, þ. 17, s. 3.
OZ, 12. 4. 1894, þ. 42, s. 3.
OZ, 26. 8. 1894, þ. 99, s. 3.
OZ, 29. 11. 1894, þ. 140, s. 2.
OZ,23. 12. 1894, þ. 150, s. 2.
OZ, 7. 4. 1895, þ. 41, s. 3.
OZ, 5. 6. 1895, þ. 65, s. 1-3.
OZ, 28. 5. 1895, þ. 62, s. 2.
OZ, 14. 5. 1896, þ. 55, s. 2-3.
OZ, 13. 8. 1896, þ. 93, s. 2.
OZ, 8. 11. 1896, þ. 130, s. 3.
OZ, 19. 10. 1897, þ. 125, s. 2.
OZ, 1. 9. 1898, þ. 105, s. 3,
6. 9. 1898, þ. 107, s. 2-3.
OZ, 22. 12. 1898, þ. 153, s. 2.
OZ, 1. 1. 1899, þ. 1, s. 3.
OZ, 17. 7. 1899, þ. 86, s. 3.
OZ, 1. 9. 1899, þ. 105, s. 3
6. 9. 1899, þ. 107, s. 2-3.

Na pĜelomu let 1899/1900 vzniklo v OstravČ nČkolik dalších pČveckých spolkĤ. Byly
to Gesangverein der graphischen Fächer in Mährisch-Ostrau a Männergesangverein in
Franzensthal. První z nich byl založený mladým Gutenbergem a mČl za úkol vyuþovat
zpČvu v þeské a nČmecké Ĝeþi, což mČlo být pĜedvedeno pomocí koncertu.230 17. prosince
1899 byl novČ ustaven františkovský spolek, jeho sbormistrem byl zvolen uþitel Ludwig
König. Spolek mČl spolupracovat s vítkovickým sborem Einigkeit a být si podporou pĜi
vystoupeních.
Nový Männergesangverein in Franzensthal (Mužský pČvecký spolek z Františkova
údolí) uspoĜádal svĤj první koncert 25. bĜezna 1900 v sále NČmeckého domu. Orchestrální
doprovod sborĤ byl v rukou osvČdþené Moravsko-ostravské hornické kapely. Recenzent o
prvním pĜedstavení napsal: „Das Verein ist jung, aber kraftstrotzend, er verfügt über gut
229
230

OZ, 15. 1. 1907, þ. 12, s. 4.
OZ, 16. 12. 1899, þ. 151, s. 3.
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geschultes, frisches Stimmenmaterial und hat der Person des Chormeisters Herrn L. König
ein musikalisch tüchtigen und zielbewussten Leiter.“ Program pĜedstavení byl velmi
bohatý a pestrý, obsahoval díla C. M. Ziehrera, K. Komzáka, R. Wagnera, F. Maira, H.
Jüngsta ad.231 Vrcholem veþera bylo houslové sólo Eduarda Klewety z Vítkovic, který
obecenstvo velmi mile pĜekvapil. Ohlasy na toto pĜedstavení byly pĜíznivé a první koncert
se tak stal dobrým základem pro další úspČšná pĜedstavení.
Již zpráva o dalším koncertČ (8. 12. 1900) informuje o vzrĤstající umČlecké úrovni
pČveckého spolku.232 Zásluhu na tom mČla bezesporu také Moravsko-ostravská hornická
kapela, která se stala vČrným spoluúþinkujícím novČ vzniklého spolku. Její sólisté
(Caroline Elis z PĜívozu, Fritz Heinrich a Eduard Kleweta z Vítkovic) s velkým úspČchem
zahráli na již zmiĖovaném pĜedstavení HaydnĤv Smyþcový kvartet.
PĜedstavení spolku z Františkova údolí se i nadále uskuteþĖovala v sále NČmeckého
domu. Repertoár zahrnoval OstravanĤm známé autory, jako napĜíklad H. Jüngsta, E. S.
Engelsberga, F. Schuberta, M. Weinzierla, F. Abta ad. Zajímavým zpestĜením koncertu
bylo vystoupení uþitelského kvarteta (4. 5. 1902),233 které zazpívalo dvČ písnČ,234 nebo
pĜedstavení konané ve spolupráci s tČlovýchovným spolkem a hornickou kapelou (29. 3.
1903). 235
V letech 1905-1908 se Mužský pČvecký spolek z Františkova údolí naþas odmlþel.
Vstoupil až na podzim, 22. listopadu 1908, v NČmeckém domČ pod vedením Ludwiga
Königa. Sbor prokázal dobrou secviþenost, která byla u nČj obvyklá i v dĜívČjších letech.
Pozornost publika na tomto pĜedstavení vzbudil sólový kvartet a sbor Prinz Übermut se
sólovými þástmi.236
V následujícím roce vystĜídal dlouholetého sbormistra L. Königa nový vedoucí
mužského sboru, Albert Kretschmer, který dosáhl se zpČváky velkého úspČchu mj. na
koncertČ 8. prosince 1910 se skladbou Spirita Sancta. 237
Poslední informaci o þinnosti pČveckého sboru jsou z roku 1913, kdy kromČ dvou
pČveckých koncertĤ završil úspČšný rok spoleþenským veþerem 30. listopadu 1913.238
První svČtová válka jeho existenci pĜerušila, po roce 1918 již s nejvČtší pravdČpodobností
nebyl sbor obnoven.
231

OZ, 23. 3. 1900, þ. 45, s. 3 a 26. 3. 1900, þ. 47, s. 2
OZ, 15. 12. 1900, þ. 198, s. 3-4.
233
Ve složení uþitelĤ Wlczek, Wiltscher, Kubech a Zerzawy.
234
OZ, 5. 5. 1902, þ. 71, s. 4.
235
Hornická kapela bČhem veþera zahrála napĜ. pĜedehru k opeĜe Cikánka, Café-Walker ad. OZ, 21. 3. 1903,
þ. 46, s. 3 a 30. 3. 1903, þ. 51, s. 2.
236
OZ, 24. 11. 1908, þ. 271, s. 3.
237
Ve zprávČ v tisku je také informace o velmi kvalitním provedení orchestrálních skladeb domácího
orchestru vedeného Karlem Schuckem. OZ, 5. 12. 1912, þ. 279, s. 4 a 10. 12. 1912, þ. 283, s. 4.
238
OZ, 27. 11 1913, þ. 338, s. 4.
232
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Další z novČ vzniklých spolkĤ Deutsche Gesangverein in Oderfurt (NČmecký
pČvecký spolek v PĜívoze) uspoĜádal první veĜejné vystoupení v sále hostince U CísaĜe
rakouského v PĜívoze 19. kvČtna 1900.239 Doprovod pČveckých þísel obstarala Moravskoostravská hornická kapela. Kritik o prvním koncertČ napsal: .. „es sei gleich konstatiert,
dass das Gebotene alle Erwartungen übertraf. Von 115 activen Mitgliedern waren 40
Damen und 50 Herren, die unter der Leitung des Vereins Chormeisters Herrn C. F. Fuchs
10 Lieder … in exactester Weise zum Vortrage brachten und stürmischen Applaus
ernteten.…“240 BČhem veþera zaznČly skladby M. von Weinzierla, R. Schumanna, A.
Kirchla, A. Dregerta ad.241 Na první pĜedstavení se pĜijeli podívat také zástupci okolních
spolkĤ z Vítkovic, Moravské Ostravy i Františkova údolí. Také toto vystoupení se stalo
úspČšným krokem v poĜádání dalších pČveckých koncertĤ.
Z dalších koncertĤ je zajímavý napĜ. podzimní z roku 1902, na nČmž místo
Moravsko-ostravské hornické kapely hrála vítkovická Závodní kapela vedená F.
Hackerem. BČhem vystoupení byla uvedena také kapelníkova skladba Trauermarsch auf
den Tod der gefallen Buren, která se publiku velmi líbila. Ze sborových þísel vynikla píseĖ
Frühlingswalzer a Lied der Deutschen Österreich.242 V pozdČjších programech
zaznamenáváme také mužské kvarteto, sólová vystoupení nebo duety,243 japonskou
zvonkovou hru244atd.
NČmecký pČvecký spolek v PĜívoze patĜil k tČm výjimkám, které postupem þasu
provozovaly svĤj spolkový orchestr. První zmínka o domácím doprovodu je z 28. kvČtna
1905. Orchestr Ĝízený kapelníkem Adolfem Tschörnerem provedl bČhem veþera velmi
obtížená díla F. Suppého Dichter und Bauer a Vojenský pochod, což dokázalo jeho
úroveĖ. Velmi kvalitní byla také produkce mužského i ženského pČveckého sboru.245 5.
þervence téhož roku se uskuteþnilo slavnostní odhalení spolkového praporu.246 V rámci
tČchto dvoudenních oslav, se konal koncert v pĜívozském hostinci U CísaĜe rakouského

239

StejnČ jako pro vítkovické spolky byl využíván pĜevážnČ Závodní hotel, pĜívozský spolek vystupoval
z velké vČtšiny právČ v sále hostince U císaĜe rakouského.
240
OZ, 21. 5. 1900, þ. 79, s. 2.
241
OZ, 12. 5. 1900, þ. 74, s. 3.
242
OZ, þ. 188, s. 3.
243
NapĜ. Walti Tomandel a Rudolf Kubesz, kteĜí zazpívali Zigeuenerlied J. Brahmse a Still wie die Nacht R.
Gätze na koncertČ 9. 7. 1907. Kvalitního výkonu dosáhl také host z TČšína, Willi Pesche, který zahrál na
housle skladby J. Wieniawského Souvenir de Moscau a Vieux temps.OZ, 12. 6. 1907, þ. 132, s. 4.
244
ZaznČla 17. dubna 1904 na tzv. RonacherovČ veþeru. OZ, 18. 4. 1904, þ. 59, s. 1-2.
245
OZ, 2. 6. 1905, þ. 100, s. 3.
246
Spolkový prapor mČl každý spolek a jeho odhalení bylo jednou z nejvýznamnČjších událostí každé
organizace. Zmínky o podobných událostech ostatních spolkĤ se však nedochovaly nebo je prameny
nezmiĖují.
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(4.7.) a následující den odpoledne slavnostní odhalení praporu za doprovodu sborĤ a
skladeb provedených Závodní kapelou.247
Na zaþátku prosince 1909 oslavil Mužský pČvecký spolek v PĜívoze v sále hostince U
CísaĜe rakouského deset let své existence s velmi bohatým a rozmanitým programem.
Obtížnou úlohu mČl na tomto pĜedstavení spolkový orchestr, který kromČ vybraných
hudebních dČl248 doprovázel také dva mužské sbory a smíšený sbor Franze Abta
Siegesgesang der Deutschen nach der Hermannsschlacht. K této slavnostní pĜíležitosti
spolek obdržel kompozici od Johanna Pechera S´vorsichtige Deandl pro smíšený sbor,
která byla bČhem veþera také uvedena. Koncert byl velmi zdaĜilý a sbory i orchestr si
vysloužily patĜiþné uznání.249
V dalších letech spolek pokraþoval v zapoþaté þinnosti. ÚroveĖ pĜedstavení i nadále
zvyšoval tamní orchestr, vedený kapelníkem Karlem Habrem. Velmi záslužnou þinnost
odvádČl také Rudolf Kubesz, který kromČ sbormistrovství obohatil nČkterá pĜedstavení
svými sólovými pĜednesy.250 Také pĜívozský sbor uctil památku jednoho z nejvČtších
skladatelĤ písní, Franze Schuberta, kdy na jemu vČnovaném koncertČ 26. 4. 1913 zaznČly
pouze autorovy skladby.
PĜívozský sbor byl aktivní ještČ v poþáteþních letech první svČtové války, ve kterých
se zamČĜil pĜedevším na organizování dobroþinných koncertĤ. V roce 1915 však byla
þinnost spolku pĜerušena, z pramenných materiálĤ se dozvídáme, že v závČru váleþných let
byl pĜívozský sbor z dĤvodu nedostaþující þlenské základny slouþen s moravkoostravským, aby byla po roce 1918 znovu obnovena samostatná þinnost.
Pro všechny novČ vzniklé spolky platily podobné stanovy jako u dĜíve existujících
sborĤ. To se také týkalo poĜádání pČveckých koncertĤ a v rámci tzv. spolkového bratrství
úþasti na akcích jiných spolkĤ. Tak napĜ. zmiĖme slavnost nČmeckého tČlovýchovného
spolku,251 dále nČmecký lidový svátek,252 nebo dobroþinný koncert v Michálkovicích.253

247

OZ, 24. 6. 1905, þ. 117, s. 3.
Orchestr zahrál mj. skladby F. M.-Bartholdyho Svatební pochod ze Snu noci svatojánské, J. Offenbacha
pĜedehru k operetČ Orfeus v podsvČtí ad.
249
OZ, 4. 12. 1909, þ. 276, s. 5.
250
Jeho sólo bylo vrcholným þíslem koncertu konaného 27. 11. 1910, kde zazpíval skladby Am Traunsee L.
Wolfa a Meine Muttersprache E. S. Engelsberga. OZ, 28. 11. 1910, þ. 246, s. 2.
251
Konala se 1. þervence 1900 a jejíhož slavnostního prĤvodu se zúþastnily kromČ jiných tČlovýchovných
spolkĤ a vítkovické Závodní kapely také pČvecké spolky z Moravské Ostravy, PĜívozu a Františkova údolí.
252
Konaný na zaþátku záĜí 1900 v zahradČ NČmeckého domu. Souþástí programu slavnosti byla i pČvecká
vystoupení spolkĤ z Moravské Ostravy, PĜívozu a Františkova. Celou slavností provázela hudba Moravskoostravské horické kapely, která svĤj program završila veþerním koncertem. ýást výtČžku byl vČnován
NČmeckému domu. ýástka þinila 1240 zlatých, tedy 2480 korun. NČmecký dĤm dostal tisíc korun, zbytek byl
rozdČlen mezi jiné instituce. OZ, 14. 9. 1900, þ. 145, s. 3.
253
Konal se 14. Ĝíjna 1900 a jeho výtČžek mČl být použit na výstavbu dČtského hĜištČ. Souþástí programu
bylo vystoupení pČveckého spolku z Františkova údolí. Výkony sboru byly velmi solidní, pĜíjemnou zmČnou
v prĤbČhu pĜedstavení byla sólová þísla. Adolf Wlczek zazpíval písnČ F. Schuberta a Suchara. Sucharova
248
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Všechny spolky mČly dosti podobné aktivity, které se neomezovaly pouze na
poĜádání veĜejných vystoupení. Dokladem toho je poĜádání zábavných veþerĤ za úþelem
neformálního setkávání všech þlenĤ spolku. Tak registrujeme vedle veĜejných produkcí
také organizování silvestrovských veþerĤ, dámského veþera pĜívozského spolku254 nebo
v hojném poþtu uskuteþĖovaných spoleþenských veþerĤ, þasto spojených s koncertem a
taneþní zábavou.

První veĜejné vystoupení Typografia-Gesangverein der graphischen Fächer
(PČveckého spolku grafického odvČtví)255 se uskuteþnilo až 28. þervence 1901 v Nové
stĜelnici v Moravské OstravČ. Sbor vedený Fritzem Barhonem za doprovodu tČšínské
mČstské kapely sklidil pod širým nebem velmi kladný ohlas. Zájem publika vzbudila
mladá pČvkynČ Helena Žak, která zazpívala dvČ sólové písnČ.256 Také další rok v þervencí
se konalo vystoupení spolku, tentokrát za doprovodu Moravsko-ostravské hornické kapely.
257

Pro þeské publikum byl jistČ zajímavým koncert konaný 29. listopadu 1903 v Polském

domČ, na nČmž sbor doprovázela pĜívozská Stadtkapelle vedená vynikajícím C. M.
Hrazdirou.258
PČvecký spolek grafického odvČtví zorganizoval spolu s jinými dČlnickými spolky,
Biedersinn z PĜívozu259 a Arbeiter Sängerbund z Vítkovic velkou pČveckou slavnost, která
se konala 6. srpna 1905 a byla doprovázená vítkovickou Závodní kapelou. Na slavnosti
zaznČly skladby Uthmanna, Weinzierla, MatČjky, Hermese, Engelsberga, Javurka,
Scheueho.260 Další zprávy o aktivitách tohoto spolku chybí. Jediným dokladem jeho další
existence v pĜedváleþném období je slavnostní koncert, který se konal 21. listopadu 1909
v hotelu Gambrinus v Moravské OstravČ na poþest deseti let trvání spolku.

PatrnČ nČkdy bČhem roku 1904 vznikl další pČvecký spolek, Männergesangverein in
Schönnbrun. Ten se pĜedstavil na masopustním pČveckém veþírku 4. února 1905 v hotelu
Nordbahn ve SvinovČ. Spolek Ĝídil sbormistr A. Kretschmer a hudební doprovod provedla
Liebeslieben se líbila v tenorovém podání natolik, že zpČvák musel uvést ještČ pĜídavek. Souþástí programu
byla také dvČ houslová sóla v podání pĜívozského houslisty Karla Letzina. Viz OZ, 17. 10. 1900, þ. 164, s. 3.
254
Konal se 4. února 1906 v hostinci U císaĜe rakouského. Souþástí programu dámské zábavy byly písĖové,
humoristické pĜednesy a jednoaktová opereta.
255
PĜeklad názvu pĜevzat od V. Gregora.
256
OZ, 29. 7. 1901, þ. 120, s. 2.
257
OZ, 23. 7. 1902, þ. 116, s. 3.
258
OZ, 25. 11. 1903, þ. 189, s. 3.
259
Tento dČlnický spolek existoval pravdČpodobnČ již v 80. letech 19. století. O jeho vystoupeních se
zmiĖuje napĜ. Mährisch-schlesischer Grenzbote, 10. 1. 1886 nebo 9. 11. 1886, þ. 90, s. 1-2. Jméno tohoto
spolku uvádí také V. Gregor ve své stati Z historie dČlnického pČveckého sboru Marx v OstravČ-Vítkovicích
v souvislosti s vystoupením spolku Marx. MylnČ však uvádí název Liedersinn, který je uveden také
v dochovaných pramenech A. Kaminského o spolku Marx.
260
OZ, 7. 8. 1905, þ. 152, s. 2. Viz také podkapitola DČlnický pČvecký sbor Marx.
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vítkovická kapela. BČhem pĜedstavení vystoupil se sólem také þlen vítkovického
pČveckého spolku A. Wlczek a sopranistka Clara Tschernek.261 KromČ nČkolika
samostatných koncertĤ (25. 11. 1905, Ĝíjen 1906, 30. 11. 1913), u nichž byla ocenČno
pĜedevším provedení nČmeckých skladeb F. Mendelssohna-Bartholdyho a F. Schuberta,262
se s tímto sborem setkáváme také na spoleþných akcích jiných spolkĤ.
Jedním z takových velkých koncertĤ byla slavnost konaná pĜi pĜíležitosti založení
bohumínské skupiny Školního spolku, která se uskuteþnila 1. dubna 1906 v NČmeckém
domČ. Úþinkovaly na nČm spolky z Ostravy, ale také z okolí. Hluboký zážitek zanechalo
hromadné pČvecké vystoupení sborĤ z Moravské Ostravy, Vítkovic, Místku, Vítkovic
(Einigkeit), Františkova údolí, Svinova, které byly vedeny sbormistrem Wilhelmem
Hoschekem. KoncertĤ se zúþastnil také vítkovický klub D´Mürzthaler, který pĜedstavil
vlastní program v malém sále NČmeckého domu.263
Další spoleþný pČvecký koncert uspoĜádaly 4. Ĝíjna 1908 v NČmeckém domČ
pČvecké spolky z Františkova údolí, Svinova, Mariánských Hor a ZábĜehu. Za doprovodu
Moravsko-ostravského orchestrálního spolku byla každým sborem jednotlivČ provedena
díla významných skladatelĤ þasto s národním podtextem. NejvČtšího úspČchu dosáhl
mariánskohorský sbor vedený sbormistrem Herdeym. PísnČ Pastoryho a Jüngsta musely
být dokonce dvakrát zopakovány.264

Další pČvecký spolek, Männergesangverein in Zabreh ( *1905, Mužský pČvecký
spolek v ZábĜehu) uspoĜádal svĤj vĤbec první pČvecký koncert 20. Ĝíjna 1906. PĜedstavení
se konalo v novČ postaveném sále hostince Zur schönen Aussicht v ZábĜehu. Program
prvního koncertu nebyl pĜíliš složitý, neboĢ þlenové nemČli moc þasu na jeho secviþení.
PĜesto byly jednoduché sbory skládající se z lidových písní zazpívány velmi peþlivČ,
obzvláštČ pak sklidily velký úspČch skladby Grosse an die Heimat a Trinklied Czajanka.
Pauzy mezi pČveckými þísly vyplĖovala hudba vítkovické Závodní kapely.265
Do kulturního dČní v OstravČ zasahovaly také jiné organizace. KromČ Beskydského
spolku ovlivnil hudební život významnČjším zpĤsobem také NČmecký školní spolek
v Mariánských Horách, který založil vlastní pČvecký sbor. První zmínka veĜejném
vystoupení zpČváku je z 23. kvČtna 1907. PĜedstavení, uvedené jako Spoleþenský
Liedertafel, se konalo 25. kvČtna v sále hotelu Slavia. KromČ smíšených a mužských
261

OZ, 8. 2. 1905, þ. 21, s. 2.
OZ, 18. 10. 1906, þ. 239, s. 3.
263
Slavnost se konala opravdu ve všech sálech NČmeckého domu. V jídelnČ hrál mariánskohorský orchestr,
ve velkém sále znČla hudba vítkovické Závodní kapely. OZ, 31. 3. 1906, þ. 75, s. 3-4.
264
OZ, 2. 10. 1908, þ. 226, s. 2 a 5. 10. 1908, þ. 228, s. 3.
265
OZ, 25. 10. 1906, þ. 244, s. 2.
262
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sborĤ266 zaznČla také hudba v podání místního mariánskohorského orchestru. Vystoupení
bylo velmi povedené a sklidilo u recenzentĤ velkou pochvalu: „Drum hut ab vor der
Marienberger Sängerriege und seinem Orchester!“267 Na podzim 7. Ĝíjna 1907
zorganizovala pČvecká skupina školního spolku dobroþinný spoleþenský veþer,268 který se
konal v Mariánských Horách ve prospČch dČtí školou povinných. Další vystoupení, na
kterém spoluúþinkoval mariánskohorský orchestr, uspoĜádala mariánskohorská skupina 7.
prosince 1907.269

Nedaleko mČsta Ostravy, v místní þásti Hrušov vznikl pravdČpodobnČ již v roce 1907
další nČmecký Männergesangverein Frohsinn (Mužský pČvecký spolek Frohsinn). Jeho
v poĜadí již druhý pČvecký koncert se uskuteþnil 9. kvČtna 1908. PĜedstavení se konalo ve
spolkovém sále restaurace Kulky, hudební doprovod obstarala Kuballa Kapelle. Kritik o
pĜedstavení napsal: „… Der Beifall, mit dem die Sänger begrüsst wurden, zeigt zur
Genüge, dass der Gesangverein in Hruschau sozusagen gesellschaftlich nötig
ist…270Aþkoli pro místní byl vznik sboru významnou událostí, ostravský tisk mu
v následujících letech nevČnuje témČĜ271 žádnou pozornost.
V souvislosti se spolkovou þinností bychom nemČli v této podkapitole také
zapomenout na Beskydský spolek, který velmi þasto poĜádal rĤzné dobroþinné akce, jejichž
souþástí bylo vystoupení pČveckých sborĤ nebo hudebních kapel. Z významnČjších
koncertĤ jmenujme Letní slavnost (þerven 1901)272 nebo Lidovou slavnost ve Vítkovicích
(20. 9. 1903).273

266

ZaznČly skladby Isenmanna Steh fest du deutscher Eichenwald, Schreinera Frage und Antwortspiel,
Jüngsta S´Nesterl, mužské sbory Simona In der Sommernacht, Schmitze Gute Nacht, Jüngsta Hans und
Liese a Pastorze O süsse Heimat. OZ, 23.5. 1907, þ. 116, s. 3.
267
OZ, 6. 6. 1907, þ. 127, s. 4.
268
Organizace takovýchto spoleþenských veþerĤ byla samozĜejmČ v režii i jiných spolkĤ. V pramenech se
setkáváme s upoutávkami na spoleþenské akce jiných skupin, jako byl napĜíklad spolek NČmeckých
evangelíkĤ v OstravČ(ten poĜádal rodinný veþer s hudebními a pČveckými þísly 16. února 1908) nebo
slavnost NČmeckého mládežnického klubu Wartburg (konala se 29. prosince 1907 v sále Závodního hotelu
pĜevážnČ s instrumentálním programem) þi vítkovického TČlovýchovného spolku atd.
269
Na toto pĜedstavení byla otištČna inzerce i v Ostravském deníku. ýlánek byl však vČnován spíše
upozornČní, že NČmci zaþínají v Mariánských Horách otevĜenČ vystupovat a aĢ si dá þeské obyvatelstvo
pozor. Ostrauer Zeitung polemizuje s þeským tiskem, že se nejedená o ojedinČlé pĜedstavení, nýbrž že tato
slavnost se koná již delší dobu pravidelnČ a polemiku uzavírá tím, že dČkuje þeskému deníku za reklamu
v þeských novinách.
270
OZ 12. 5. 1908, þ. 110, s. 3.
271
Po delší dobČ se objevuje krátká zpráva o pČveckém koncertČ spolku v HrušovČ, který se konal 24. bĜezna
1912 v sále tamního veslaĜského klubu.
272
Její program obohatily pČvecké výstupy Moravsko-ostravského a Františkovského mužského pČveckého
spolku za doprovodu Moravsko-ostravské hornické kapely.
273
Na této slavnosti, která byla poĜádána v koprodukci se spolkem NČmeckých severomoravských obyvatel,
vystoupily pČvecké sbory Einigkeit, D´Mürzthaler,její souþástí byl také koncert vítkovické Závodní kapely.
OZ, 8. 7. 1903, þ. 109, s. 3 a 21. 9. 1903, þ. 152, s. 3.
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PĜehled þinností spolkĤ v letech 1900-1918 (tabulka þ. 6)
25. 3. 1900

PČvecký koncert

PČvecký spolek Františkovo údolí

19. 5. 1900

PČvecký koncert

PČvecký spolek PĜívoz

Slavnost tČlových.
Sp.
NČmecký lidový
záĜí
svátek
Dobroþinný koncert
14. 10. 1900
v Michálkovicích

Spolky z PĜívozu, Františkovo
údolí, Moravské Ostravy
Spolky z PĜívozu, Františkovo
údolía, Moravské Ostravy

1. 7. 1900

25. 11. 1900

PČvecký koncert

8. 12. 1900

PČvecký koncert

28. 4. 1901

PČvecký koncert
Letní slavnost
þerven
Beskydského spolku
28. 7. 1901
PČvecký koncert
17. 11. 1901
PČvecký koncert
24. 11. 1901

PČvecký koncert

4. 5. 1902
27. 7. 1902
listopad

PČvecký koncert
PČvecký koncert
PČvecký koncert

29. 3. 1903

Zábavný veþer

17. 5. 1903

PČvecký koncert

20. 9. 1903

Lidová slavnost

29. 11. 1903
13.12.1903
27.12.1903

PČvecký koncert
PČvecký koncert
Zábavný veþer

14. 2. 1904
13. 3. 1904
17. 4. 1904
24. 4. 1904
Ĝíjen

Kostýmová zábava
Spoleþenský veþer
Ronacher Abend
PČvecký koncert
OtevĜení Mat.
školky Horní
Františkovo údolí
Masopustní pČvecký
veþer
Slavnost školního
spolku
PČvecký koncert
Odhalení praporu
Velká pČvecká
slavnost
PČvecký koncert
Silvestrovská
zábava
Dámská zábava
Slavnost založení
školního spolku v
BohumínČ,
NČmecký dĤm
Svatodušní slavnost

4. 2. 1905
kvČten
28. 5. 1905
5. 7. 1905
6. 8. 1905
25.11.1905
31.12.1905
4. 2. 1906
1. 4. 1906

4. 6. 1906

OZ, 23. 3. 1900, þ. 45, s. 3,
26. 3. 1900, þ. 47, s. 2.
OZ, 12. 5. 1900, þ. 74, s. 3,
21. 5. 1900, þ. 79, s. 2.
OZ, 2. 7. 1900, þ. 103, s. 2.
OZ, 14. 9. 1900, þ. 145, s. 3.

PČv. spolek Františkovo údolí OZ, 17. 10. 1900, þ. 164, s. 3.
OZ, 24. 11. 1900, þ. 186, s.
4.
OZ, 15. 12. 1900, þ. 198, s. 3PČvecký spolek Františkovo údolí
4.
PČvecký spolek Františkovo údolí
OZ, 26. 4. 1901, þ. 66, s. 2.
Spolky z Františkovo údolía a
OZ, 24. 6. 1901, þ. 100, s. 2.
Moravské Ostravy
PČvecký spolek graf. odvČtví OZ, 29. 7. 1901, þ. 120, s. 2.
PČvecký spolek PĜívoz OZ, 16. 11. 1901, þ. 183, s. 3.
OZ, 20. 11. 1901, þ. 185, s. 3
PČvecký spolek Františkovo údolí
a 25. 11. 1901, þ. 188, s. 2.
PČvecký spolek Františkovo údolí
OZ, 5. 5. 1902, þ. 71, s. 4.
PČvecký spolek graf. odvČtví OZ, 23. 7. 1902, þ. 116, s. 3.
PČvecký spolek PĜívoz
OZ, þ. 188, s. 3.
OZ, 21. 3. 1903, þ. 46, s. 3,
PČvecký spolek Františkovo údolí
30. 3. 1903, þ. 51, s. 2.
PČvecký spolek PĜívoz
OZ, 29. 4. 1903, þ. 69, s. 4.
OZ, 8. 7. 1903, þ. 109, s. 3,
Einigkeit, D´Mürzthaler
21. 9. 1903, þ. 152, s. 3.
PČvecký spolek graf. odvČtví OZ, 25. 11. 1903, þ. 189, s. 3.
PČvecký spolek PĜívoz OZ, 2. 12. 1903, þ. 193, s. 3.
Einigkeit OZ, 19.12.1903, þ. 203, s. 2-3
PČvecký spolek PĜívoz

D´Mürzthaler
PČvecký spolek graf. odvČtví
PČvecký spolek PĜívoz
Einigkeit

OZ, 4. 2. 1904, þ. 20, s. 3.
OZ, 9. 3. 1904, þ. 38, s. 3.
OZ, 18. 4. 1904, þ. 59, s. 1-2.
OZ, 22. 4. 1904, þ. 61, s. 4.

Einigkeit, pČv. sp. Františkovo údolí OZ, 10. 10. 1904, þ. 165, s. 3.
PČvecký spolek Svinov

OZ, 8. 2. 1905, þ. 21, s. 2.

vítkovické pČvecké spolky
PČvecký spolek PĜívoz
PČvecký spolek PĜívoz

OZ, 10. 5. 1905, þ. 81, s. 3.
OZ, 2. 6. 1905, þ. 100, s. 3.
OZ, 24. 6. 1905, þ. 117, s.2

PČvecký spolek graf. odvČtví
PČvecký spolek Svinov

OZ, 7. 8. 1905, þ. 152, s. 2.
OZ, 22. 11. 1905, þ. 241, s. 3.

PČvecký spolek PĜívoz
PČvecký spolek PĜívoz

OZ, 3. 1. 1906, þ. 2, s. 3.
OZ, 27. 1. 1906, þ. 22, s. 3.

všechny pČvecké spolky
D´Mürzthaler

OZ, 31. 3. 1906, þ. 75, s. 3-4.
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Ĝíjen Dobroþinný koncert
20.10.1906 PČvecký koncert
13. 1. 1907 Slavnost 20 let od
založení
21. 4. 1907 PČvecký koncert
5. 5. 1907 PČvecký koncert
25. 5. 1907 Spoleþenský
Liedertafel
9. 6. 1907 PČvecký koncert
29. 6. 1907 PČvecký koncert v
TĜinci
20.10.1907 Hodovní Liedertafel
7. 10. 1907
Dobroþinný veþer
7. 12. 1907
PČvecký koncert
9. 5. 1908 PČvecký koncert
4. 10. 1908
PČvecký koncert
Ĝíjen PČvecký koncert
22. 11. 1908 PČvecký koncert
8. 12. 1908 PČvecký koncert
kvČten PČvecký koncert
17.10.1909 Hodovní Liedertafel
21.11.1909
Slavnostní koncert

PČvecký spolek Svinov
PČvecký spolek ZábĜeh

OZ, 18. 10. 1906, ý. 239, S. 3.
OZ, 25. 10. 1906, þ. 244, s. 2.

Einigkeit
D´Mürzthaler
Einigkeit
NČmecký školní spolek v
Mariánských Horách
PČvecký spolek PĜívoz

OZ, 15. 1. 1907, þ. 12, s. 4.
OZ, 22. 4. 1907, þ. 92, s. 2-3.
OZ, 7. 5. 1907, þ. 104, s. 3.

D´Mürzthaler
D´Mürzthaler
NČmecký školní spolek v
Mariánských Horách
NČmecký školní spolek v
Mariánských Horách
Frohsinn
všechny pČvecké spolky
PČvecký spolek graf. odvČtví
PČvecký spolek Františkovo údolí
PČvecký spolek PĜívoz
PČvecký spolek Svinov
D´Mürzthaler

OZ,5. 12. 1907, þ. 279, s. 34.
OZ, 12. 5. 1908, þ. 110, s. 3.
OZ, 2. 10, 1908, þ. 225, s. 2,
5. 10, 1908, þ. 228, s. 3.
OZ, 24. 11. 1908, þ. 271, s. 3.
OZ, 12. 12, 1908, þ. 286, s. 4.
OZ, 20. 10. 1909, þ. 238, s. 4.
OZ,13. 11. 1909, þ. 258, s. 5.

PČvecký spolek Františkovo údolí

OZ, 4. 12. 1909, þ. 276, s. 5,
TMB, roþ. 3, þ. 15, s. 235.
OZ, 16. 6. 1910, þ. 135, s. 3,
18. 6. 1910, þ. 137, s. 5.
OZ, 28. 11. 1910, þ. 246, s. 2.
OZ, 21. 6. 1911, þ. 139, s. 4.
OZ, 20. 7. 1911, þ. 162, s. 3.
OZ, 22. 3. 1912, þ. 68, s. 4.
OZ, 4. 7. 1912, þ. 150, s. 4.
OZ, 21. 11. 1912, þ. 267, s.
5.
OZ, 5. 12. 1912, þ. 279, s. 4,
10. 12. 1912, þ. 283, s. 4

PČvecký spolek PĜívoz
PČvecký spolek Františkovo údolí

OZ, 23. 4. 1913, þ. 94, s. 4.
OZ, 23. 4. 1913, þ. 94, s. 4.

PČvecký spolek Františkovo údolí
PČvecký spolek PĜívoz
PČvecký spolek Františkovo údolí
PČvecký spolek Svinov
PČvecký spolek Svinov
PČvecký spolek Svinov
PČvecký spolek PĜívoz

OZ, 21. 6. 1913, þ. 142, s. 7.
OZ, 7. 8. 1913, þ. 208, s. 3.
OZ, 27. 11. 1913, þ. 338, s. 4
OZ, 28. 11. 1910, þ. 339, s. 5
OZ, 8. 2. 1915, þ. 39-30, s. 3.
OZ, 29. 3. 1915, þ. 88-69, s.
3.
OZ, 13. 7. 1915, þ. 195, s. 3.

Einigkeit

OZ, 15. 8. 1915, þ. 227, s. 3.

Slavnostní koncert

PČvecký spolek PĜívoz

Jubilejní koncert
PČvecký koncert
MimoĜádný koncert
PČvecký koncert
PČvecký koncert
PČvecký koncert

D´Mürzthaler
PČvecký spolek PĜívoz
PČvecký spolek PĜívoz
Einigkeit
PČvecký spolek Hrušov
PČvecký spolek Františkovo údolí

PČvecký koncert

PČvecký spolek Svinov

8. 12. 1912
PČvecký koncert
26. 4. 1913 Schubertova
slavnost
27. 4. 1913 PČvecký koncert
29. 6. 1913 PČvecký koncert v
PetĜvaldČ
10. 8. 1913 PČvecký koncert
30. 11. 1913 Spoleþenský veþer
30. 11. 1913 PČvecký koncert
14. 2. 1915 Dobroþinný koncert
11. 4. 1915
Dobroþinný koncert
14. 7. 1915 Dobroþinný koncert
18. 8. 1915 Oslava císaĜových
narozenin

OZ, 26. 6. 1907, þ. 144, s. 4.
OZ, 21. 10. 1907, þ. 241, s. 4.

PČvecký spolek graf. odvČtví

26. 6. 1910
27.11.1910
24. 6. 1911
23. 7. 1911
24. 3. 1912
6. 7. 1912
23. 11. 1912

OZ, 6. 6. 1907, þ. 127, s. 4.
OZ, 12. 6. 1907, þ. 132, s. 4.
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2.3.2 DČlnický pČvecký sbor Marx v OstravČ-Vítkovicích
Se vzrĤstajícím uvČdomováním dČlnictva zaþaly ke konci 19. století vznikat první
dČlnické spolky. Na popud osmi þlenĤ oborové skupiny slévaþĤ Vítkovických železáren,
byl v létČ roku 1900 založen pČvecký sbor Marx.274 Vzory pro toto pČvecké sdružení našli
Vítkoviþtí u nČmeckých pČveckých spolkĤ Witkowitzer Männergesangverein, Einigkeit,
Steirischer Gesangklub – D´Mürzthaler

a také u nČmeckého pČveckého dČlnického

spolku, založeného pĜed Marxem, kterým byl Typografia-Gesangverein der graphischen
Fächer (založený v PĜívoze r. 1899).
Stanovy nového spolku nazvaného Männergesang-Verein Arbiter-Sängerbund byly
datovány 19. 3. 1900.275 Narozdíl od výše uvedeného typografického spolku byl Marx i od
svého ustavení zastoupeno dČlnictvo obou národností, zatím s pĜevahou národnosti
nČmecké. Již v roce 1900 poĜádal sbor silvestrovskou slavnost, 7. þervna 1901 výlet , jehož
poĜádání bylo také ve stanovách ostatních pČveckých spolkĤ (viz výše) a v Ĝíjnu téhož roku
se konala první pČvecká akademie.
Na rozdíl od jiných pČveckých uskupení mČl Marx charakteristický repertoár, který
se skládal z komických výstupĤ, kupletĤ, písní, sborĤ. Takovýto pestrý a nenároþný
program totiž vyhovoval ostravským dČlníkĤm. Sborové skladby se však zpoþátku
objevovaly velmi zĜídka. Do první svČtové války vítkovický Marx nepĤsobil jako sbor
vyslovenČ pČvecký, ale mČl širší poslání – byl stĜediskem kulturního života dČlníkĤ, jehož
pČvecká pĤsobnost byla jen dílþím úsekem.
BČhem prvních let existence se Marx stále þastČji zapojoval do spoleþných produkcí
s ostatními dČlnickými pČveckými spolky. 14. srpna 1904276 došlo k prvnímu sborovému
koncertu (Sommerliedertafel) v OstravČ, v jehož závČru byla zpívána þesky a nČmecky
PíseĖ práce. Spolu s Marxem vystoupily spolky Biedersinn z PĜívozu a PČvecký spolek
grafického odvČtví z Ostravy. PĜedstavení bylo spojeno s koncertem vítkovické Závodní
kapely. Spoleþná vystoupení tČchto tĜí spolkĤ se pak obþas konala i bČhem dalších let.
NapĜíklad již následující rok 6. srpna 1905 se uskuteþnila (dle tisku již tĜetí) velká pČvecká
slavnost jmenovaných spolkĤ .277
274

PĜed jeho založením existoval od roku 1893 hornicko-hutnický spolek Prokop, který poĜádal koncertní
zábavy a výlety do zahradnických restaurací a blízkých hájĤ. GREGOR, V. Z historie dČlnického pČveckého
sboru Marx v OstravČ-Vítkovicích. In: Ostrava 1, PĜíspČvky k dČjinám Ostravy a Ostravska. Ostrava 1963,
s. 243.
275
Více o tom GREGOR, V. Cit. dílo, s. 244.
276
V. Gregor uvádí datum 14. þervence 1904. Ostrauer Zeitung se však zmiĖuje o pĜedstavení 10. srpna 1904
na s. 2 a uvádí datum uskuteþnČní 14. srpna 1904.
277
OZ, 7. 8. 1905, þ. 152, s. 2.

65

UmČlecká úroveĖ sboru se zvýšila až po pĜíchodu zkušenČjšího sbormistra Františka
Žaloudka, zástupce kapelníka závodní dechové kapely v létČ roku 1913 a pomalu se mČnila
orientace sboru na þistČ pČvecký spolek. Slibnou spolupráci s novým sbormistrem pĜerušila
první svČtová válka. BČhem let 1914-17 nejsou zápisy o veĜejném vystoupení tohoto sboru.
Teprve v závČru roku 1917 došlo z iniciativy Žaloudka a nČkterých þlenĤ spolku
k obnovení þinnosti, což se projevilo na jaĜe 1918 uskuteþnČním jarního pČveckého veþírku
za spoluúþinkování vítkovické Závodní kapely.
Mezi lidovými písnČmi vnikaly do repertoáru skladby se stále zĜetelnČjší
socialistickou ideou, byly to sbory þeské i nČmecké.

Ostrava zažívala v obodbí do roku 1918 velmi bohatou spolkovou a pČveckou
þinnost, která vyvrcholila pĜed zaþátkem první svČtové války. Jak vyplývá z výše
uvedených informací, spolky se z velké þásti podílely na hudebním životČ ostravských
obyvatel. BČhem roku se uskuteþnily minimálnČ dvČ desítky velmi kvalitních pČveckých
produkcí nejen v samotné Moravské OstravČ, ale také ve Vítkovicích, PĜívoze, SvinovČ a
dalších pĜilehlých obcích. Dokladem toho, že pČvecké koncerty byly u publika velmi
oblíbené a že jejich úroveĖ mČla vzrĤstající tendenci, je velmi hojná návštČvnost
obecenstva témČĜ na všech vstoupeních poĜádaných spolky, a to i v pĜípadČ, že se bČhem
jednoho veþera konaly hned dva þi dokonce tĜi podobné koncerty. Význam spolkové
þinnosti je o to vČtší, že se neomezovala pouze na poĜádání pČveckých koncertĤ pro širší
veĜejnost, ale celkovČ obohatila spoleþenský život ostravského obyvatelstva díky
spoleþenským rodinným veþerĤm nebo silvestrovským a masopustním zábavám

2.4 Koncertní život
Tato oblast zahrnuje jak znaþné množství amatérských produkcí Ĝady ostravských
spolkĤ, tak poloprofesionální a profesionální vystoupení domácích nebo hostujících
umČlcĤ, hudebních kapel a orchestrálních tČles.
V pĜedchozí podkapitole jsme se zmínili skuteþnost, že pČvecké spolky neomezovaly
svou þinnost pouze na poĜádání pČveckých koncertĤ, ale rovnČž pĜipravovaly vystoupení
s þistČ instrumentálním programem. Významný, takĜka každodenní, podíl na kulturním
životČ pak mČly pĜedevším dvČ kapely, Moravsko-ostravská hornická kapela (Bergkapelle)
a Závodní kapela Vítkovických železáren (Werkskapelle). Vedle tČchto dvou tČles
v OstravČ pravidelnČ hrály také vojenské kapely z okolních mČst, mČstské kapely a
orchestrální spolky z Moravské Ostravy, Vítkovic a Mariánských Hor.
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Na koncertním životČ se však nepodílely pouze jmenovanné kapely. KromČ nich
zaznamenáváme v 90. letech 19. století vystoupení profesionálních umČlcĤ, komorních
souborĤ nebo orchestrálních tČles. ýetnost tČchto koncertĤ se dále stupĖovala. Na jejich
organizaci se obvykle podíleli ostravští knihkupci, zejména pak Julius Kittl, který vlastnil
obchod s hudebninami a také nakladatelství a zajišĢoval prodej vstupenek,278 pĜípadnČ R.
Papauschek nebo M. Ptaczek. NČkdy bylo aranžmá koncertu výhradnČ Kittlovovým dílem,
jindy se jednalo o práci koncertních agentur. Významnou aktivitu v poĜádání koncertních
pĜedstavení vykazovala v pĜedváleþných letech Spoleþnost pĜátel hudby ustavená v roce
1912.

2.4.1 Hornické, hutnické, vojenské a další kapely
Bohatou koncertní þinnost vyvíjely pĜedevším dvČ ostravské kapely, a to Moravskoostravská hornická kapela (Bergkapelle) a Závodní kapela Vítkovických železáren
(Werkskapelle). Obraz hudebního života mČsta dotváĜela jednak koncertní vystoupení
profesionálních vojenských kapel plukĤ sídlících v OpavČ, TČšínČ, KrakovČ a Olomouci,
jednak produkce amatérských mČstských kapel, tzv. Sallonkapelle pocházejících z rĤzných
þástí Ostravy. V kapitole se budeme podrobnČji zabývat pouze významnČjšími koncerty, o
ostatních pĜedstaveních, které dokreslují pestrost a bohatost kulturního dČní, se v rámci
souvislostí jen zmíníme.
NejagilnČjší z výše jmenovaných kapel byla bezesporu Moravsko-ostravská hornická
kapela, jejímž kapelníkem byl od roku 1877 Václav Ludwig279a za jehož pĤsobení dosáhla
pozoruhodných výsledkĤ. KromČ vlastních samostatných koncertĤ doprovázela kapela
pČvecká vystoupení mužských pČveckých spolkĤ z Moravské Ostravy a z Františkova
údolí, úþastnila se slavnostní poĜádaných rĤznými spolky a vĤbec byla neodmyslitelnou
souþástí ostravského kulturního života.
Podobné rysy nesla þinnost Závodní kapely Vítkovických železáren, rovnČž vedená
velmi schopnými kapelníky. V 90. letech 19. století Ĝídil soubor kapelník Franz Lorenz,
který byl na podzim roku 1899 vystĜídán Franzem Hackerem. Ten pozvedl úroveĖ

278

J. Kittl byl velmi aktivní osobnost té doby, z jeho iniciativy zaþaly být vydávány také Ostrauer Zeitung,
které vedl až do jejich zastavení v roce 1939.
279
Kapelník, sbormistr a hudebník se narodil v roce 1837 na VyšehradČ a zemĜel v roce 1915 v OstravČ.
Pocházel z hudební rodiny, vstudoval pražskou konzervatoĜ, stal se vojenským kapelníkem v Innsbrucku a
VeronČ, v roce 1877 pĜišel do Ostravy, kde se stal kapelníkem hornické kapely, od roku 1896 zaþlenČné do
Spojené hornické kapely (* 1862). Byl také prvním sbormistrem þeského pČveckého spolku Lumír a þlenem
nČmeckého Orchestrálního spolku pro klasickou hudbu (*1888). DOKOUPIL, L., MYŠKA, M., SVOBODA,
J. a kol. autorĤ. KulturnČhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy 1. Ostrava, 2005, s. 518.
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vítkovické kapely a tČleso dosáhlo za jeho vedení velkých úspČchĤ nejen pĜi doprovodu
vítkovických pČveckých spolkĤ, ale také pĜi samostatných koncertech.
Na základČ þetby dobového tisku mĤžeme pomČrnČ pĜesnČ rekonstruovat þinnost
obou kapel vþetnČ frekvence jejich vystoupení. Jejich aktivita se v prĤbČhu let samozĜejmČ
mČnila. Dá se Ĝíci, že zatímco v první polovinČ 90. let 19. století poĜádaly obČ kapely
prĤmČrnČ dvakrát za mČsíc své vlastní koncerty (nepoþítáme úþasti na koncertních
vystoupeních pČveckých i jiných spolkĤ), na konci 90. let již pĜevažuje aktivita hornické
kapely. Jestliže k vlastním vystoupením pĜipoþítáme úþast na akcích jiných spolkĤ,280
mĤžeme konstatovat, že obČ kapely byly nedílnou souþástí každodenního hudebního života
OstravanĤ.
Jednotlivé produkce byly v tisku vČtšinou ohlášeny malým plakátem (viz pĜíloha þ.
9). JedinČ významnČjším koncertním vystoupením byl tu a tam vČnován vČtší prostor.
Koncerty se konaly v moravskoostravských281 popĜ. vítkovických a dalších restauracích.
BČhem letní sezóny byly zpravidla provádČny (za pČkného poþasí) pod širým nebem (v
parku, vítkovickém lesíku) nebo v pĜilehlých zahradách restaurací. Letní sezóna byla
zahajována slavnostním koncertem. Tzv. Zahajovací koncert poĜádala každá restaurace
zvlášĢ a obvykle nČ nČm koncertovala jedna ze zmínČných kapel. Velmi oblíbeným místem
konání tČchto vystoupení byla také Stará a Nová stĜelnice s pĜilehlým mČstským parkem.
Pro toto období (kvČten-záĜí) je pak charakteristická zvýšená þetnost koncertĤ jak
hornické, závodní, tak také vojenských282 popĜ. nČkteré z hostujících kapel.283 Ke konci 90.
let 19. století a na poþátku 20. století zaþali jednotliví restauratéĜi preferovat pravidelná
vystoupení jedné kapely, kterou si nasmlouvali na celé letní období.284
280

Závodní kapela doprovázela Vítkovický mužský pČvecký spolek, jednu dobu také moravsko-ostravský, dále
spolek Einigkeit, D´Mürzthaler, pozdČji i Mužský pČvecký spolek v Mariánských Horách, ZábĜehu, Spojená
hornická kapela zase doprovázela Mužský pČvecký spolek z Moravské Ostravy, Františkova. Dále to byla
každoroþní úþast na slavnosti sv. Floriána, Prokopa, Anny, každoroþní úþast vítkovické Závodní kapely na
veþeru poĜádaném Beskydským spolkem, hudební doprovod kapel byl žádaný na spoleþenských spolkových
veþerech, jarmarcích a jiných akcích spolkĤ, pĜi oslavČ císaĜových narozenin, dobroþinných pĜedstaveních
nebo na mimoĜádných produkcích jako napĜíklad pĜi slavnostním výkopu ke stavbČ NČmeckého domu
(duben 1893) nebo pĜi slavnostním otevĜení NČmeckého domu (þerven 1895), na jarmarku v NČmeckém
domČ (leden 1896), dále byly obČ kapely vítaným hudebním zpestĜením bČhem plesové sezóny atd.
281
NejþastČjším místem byl hotel Zuber v Moravské OstravČ, hotel National taktéž Mor. Ostrava, NČmecký
dĤm a také Závodní hotel ve Vítkovicích. Dále to byly v Moravské OstravČ restaurace Pod Lipou, Na
stĜelnici, K dubu, hotel Gambrinus, hotel Lustig , ve Vítkovicích Erbrichterei a zahradní restaurace Ernsta
Immerglücka v Polské OstavČ.
282
Z vojenských kapel zde pĤsobily napĜ. vojenská kapela c. k. pČšího pluku þ. 1 Kaiser Franz Josef I.
z Opavy, vojenská kapela c. k. pČšího pluku þ. 1 z Opavy, kapela c. k. pluku þ. 100 z TČšína, kapela c. k.
pČšího pluku þ. 54 z Olomouce, kapela c. k. pČšího pluku þ. 100 Elder von Dresdenberg z Olomouce, kapela
c. k. pČšího pluku þ. 56 z Krakova, kapela c. k. pČšího pluku þ. 18 z Olomouce atd.
283
Velmi þasto zde pĤsobily Maćarská národní kapela, Polská národní kapela, Dámská kapela z VídnČ,
MČstská kapela z TČšína, PetĜvaldská hornická kapela ad. Z jednorázových vystoupení bychom zmínili napĜ.
vystoupení Karlovarské hudební kapely na zaþátku roku 1894.
284
V nČkterých sezónách napĜ. každý þtvrtek v hotelu Zuber vystupovala Moravsko-ostravská hornická
kapela, vojenská kapela každou nedČli þi o svátcích v Nové stĜelnici apod.
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Zimní koncertní sezóna bývala do roku 1918 co do poþtu samostatných vystoupení
skromnČjší, jelikož Moravsko-ostravská hornická kapela a Závodní kapela byly
vytČžovány doprovázením pČveckých spolkĤ. Zvýšená aktivita kapel byla pochopitelnČ
spojená s plesovou sezónou. Zajímavostí byly v 90. letech 19. století organizované
koncerty BruslaĜského spolku, které se konaly pĜímo na kluzišti v PĜívoze285 a na kterých
hrála Moravsko-ostravská hornická kapela. Zimní období, zvláštČ pak advent, vybízelo
k poĜádání dobroþinných koncertĤ. V nepravidelných intervalech se v OstravČ konaly
rovnČž koncertní veþery rozliþných hostujících hudebních spoleþností, které však mČly
pĜevážnČ zábavný charakter.
Dokladem vzrĤstající tendence umČlecké úrovnČ ostravských kapel bylo provádČní
velkých orchestrálních dČl (viz dále). Z programĤ pČveckých vystoupení se dozvídáme, že
kromČ doprovodĤ písní hrály kapely samostatná instrumentální þísla, která zpravidla
zahrdnovala pochodovou skladbu na úvod, dále zaznČla pĜedehra ze známé opery, smČs
z opery a polka, valþík þi fantasie na závČr. Takový repertoár byl v mnoha smČrech typický
i pro samostatné instrumentální koncerty, jak je patrné z dochovaného programu
pĜedstavení spojené Moravsko-ostravské hornické kapely, na koncertČ konaném v dubnu
1894 (viz pĜíloha þ. 10) byl proveden pochod, valþík na motivy z operety Der
Grubensteiger C. Zellera, pĜedehra k blíže neznámé opeĜe, Idyla, Sextet z Prodané nevČsty,
smČs z opery a na závČr opČt pochod.286 PodobnČ sestavený býval také repertoár vítkovické
Závodní kapely. Z dochovaného programu z 23. 6. 1898287 víme, že vítkovická kapela
uvedla na koncertČ, který se konal v Nové stĜelnici v Moravské OstravČ, valþík, pĜedehru
k opeĜe Der Teufel ist los, smČs z oblíbené opery Nocleh v GranadČ, árii z opery
Tännhauser atd. Koncertní produkce se takĜka nelišily od pĜedstavení profesionálních
vojenských kapel, jejichž programy byly sestavovány v podobném duchu.288 Jednotlivé
soubory nezapomínaly ani na domácí autory. OstatnČ velmi oblíbené byly skladby P.
Zwierziny,289 V. Ludwiga290 nebo F. Hackera.
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Tyto koncerty jsme zaznamenali v zimČ 1894/95, 1895/96, 1896/97, 1898/99 ale i v následujících
sezónách, byĢ ne tĜeba s takovou frekvencí.
286
OZ, 12. 4. 1894, þ. 42, s. 6.
287
OZ, 23. 6. 1898, þ. 75, s. 3.
288
Jak je patrné z velkého vojenského koncertu kapely c. k. pČšího pluku þ. 1 z Opavy, která provedla bČhem
koncertu v Nové stĜelnici 22. kvČtna 1898 Koncertní ouverturu F. Suppého, pochod Mein Vaterland C. M.
Ziehrera, nebo Fantasii z opery Evžen OnČgin P. I. ýajkovského, Fantasii z Goldmarkovy opery Das
heimchen am herd atd.
289
22. 5. 1898 byla vojenskou kapelou c. k. pČšího pluku þ. 1 z Opavy uvedena Zwierzinova polka-mazurka
Immer einig, velký ohlas sklidila Zwierzinova humoristická smČs uvedená na Lidovém koncertČ 23. prosince
1900 ad.
290
Hornická kapela provedla napĜ. skladby Ein Traum der Verliebten noch dem Bolle (25. 1. 1903), 1.
moravsko-slezský hud. spolek zahrál skladbu Festmarsch (13. 6. 1897) ad.
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ÚspČšné bylo v podání spojené Moravsko-ostravské hornické kapely zahájení série
Lidových koncertĤ v sezónČ 1896/97, kterých od listopadu 1896 do dubna 1897 odehrála
celkem devČt. O jednotlivá pĜedstavení konající se v NČmeckém domČ (pod patronací
stejnojmenného spolku), byl velký zájem,291 jelikož kapela vedená Václavem Ludwigem
byla zárukou vysoké umČlecké úrovnČ. Podrobné programy jednotlivých koncertĤ se až na
výjimky bohužel nedochovaly. Ze zprávy z 15. prosince 1896292 je však patrné, že kromČ
orchestrálních þísel byla souþástí pĜedstavení také sólová vystoupení þlenĤ spolku.293
Koncerty byly co do poþtu skladeb nČkdy velice obsáhlé (þítaly až 26 þísel), jak podotýká
recenzent bĜeznového Lidového koncertu.
Po delší odmlce byla 1. ledna 1899 na výzvy veĜejnosti zahájena další série tČchto
oblíbených pĜedstavení. Dlouho oþekávaný úvodní koncert se setkal s mimoĜádným
zájmem, všechna þísla programu byla pod vedením kapelníka Ludwiga provedena
s velkým citem a porozumČním. Do poþátku kvČtna uvedla kapela celkem deset
pĜedstavení, pĜiþemž na poslední devátý avizovaný koncert ještČ navázal pĜídavek
v podobČ závČreþného koncertu. Jak je zĜejmé z krátkých zpráv o tČchto vystoupeních,
programy byly sestaveny tradiþním zpĤsobem, obsahovaly pestrou smČsici hudebních
skladeb, výĖatkĤ z oper a melodií známých písní. Koncerty byly i tentokrát ozvláštnČny
sólovými výstupy. NapĜíklad na únorovém pĜedstavení vzbudil velký ohlas sólový pĜednes
na kĜídlovku.294 VýtČžek z koncertu, který se konal 19. bĜezna, byl poukázán na
dobroþinné úþely ve prospČch lidového knihkupectví. Kapelník Ludwig vČnoval pĜípravČ
tohoto dobroþinného pĜedstavení velkou pozornost, bČhem veþera byla mj. uvedena
Wagnerova Fantasie z opery Parsifal, Weberova pĜedehra k opeĜe Oberon a kromČ dalších
skladeb ještČ dvacet oblíbených árií, lidových a studentských písní v zajímavých
úpravách.295 NechybČla samozĜejmČ ani sóla pro housle a pro kĜídlovku.
Jen ojedinČle provádČla obdobné Lidové koncerty vítkovická Závodní kapela. Na
jaĜe roku 1899, pĜesnČ 12. bĜezna, jeden takový uspoĜádala ve vítkovickém Závodním
hotelu. Recenzent o nČm napsal: „Aþkoli poþet hudebníkĤ této kapely není pĜíliš vysoký (26
mužĤ), ‚sind die Leistungen derselben jedoch beiweitem bessere wie von manchem bis zu
40 Musiker zählenden Orchester,‘ což bylo jedineþné… Program byl pestrý a bohatý a

291

V jedné ze zpráv je uvedeno, že velký sál NČmeckého domu poþtu návštČvníkĤ nestaþil a tak museli být
usazeni do vedlejších místností. OZ, 23. 3. 1897, þ. 35, s. 2-3.
292
OZ, 15. 12. 1896, þ. 146, s. 2-3.
293
Na koncertu konaném 13. prosince vystoupil se sólem na housle R. Remesch, na koncertČ v dubnu 1897
vystoupil se sólem na lesní roh sám kapelník V. Ludwig.
294
ZaznČla skladba Kahlenberga. OZ, 5. 2. 1899, þ. 19, s. 2. Sólová vystoupení kĜídlovky, houslí, flétny jsou
nadále zpestĜením každého dalšího programu.
295
OZ, 19. 3. 1899, þ. 34, s. 4.
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zvolené kusy byly dĤkazem secviþenosti kapely pod vedením kapelníka Lorenze…“296
BČhem vystoupení zaznČla také skladba C. F. Fuchse vČnovaná mČstskému radovi Dr.
Adalbertu Johannymu – Johanny Marsch, která byla uvedena po delší odmlce a vzbudila
velký ohlas.
V populárních koncertech pokraþovala hornická kapela i v následujících letech. Její
pĜedstavení se pravidelnČ konávala v období od Ĝíjna do dubna. PravdČpodobnČ z dĤvodu
znaþné vytíženosti Moravsko-ostravské hornické kapely byla hudební vystoupení tohoto
spolku bČhem podzimu 1899 alternována vítkovickou Závodní kapelou pod vedením
nového kapelníka F. Hackera, která koncertovala v NČmeckém domČ také bČhem dalších
let. Zájem o tato pĜedstavení byl nadále tak obrovský, že mnozí návštČvníci se pro zcela
zaplnČný sál NČmeckého domu nemohli koncertĤ zúþastnit. Navzdory velkému poþtu
pĜedstavení se Moravsko-ostravská hornická kapela snažila s úspČchem provádČt skladby
preciznČ a na vysoké umČlecké úrovni, jak o tom dokládají þetné zmínky v tisku. NapĜ. 15.
dubna 1901 bylo o koncertu napsáno: „Z jednotlivých þísel si zaslouží vyzdvihnout
pĜedehra z Wilhelma Tella. ‚Sie wurde glänzend vorgetragen, wie man sie in der Wiener
Hofoper nicht besser hören kann.“297 O jiném koncertČ zase recenzent píše: „Die
einzelnen Vorträge der Kapelle wurden auf das lebhafteste akklamiert, so dass bei den
meisten vorzüglich zu Gehör gebrachten Piecen Zugaben stattfinden mussten…“298
Velká obliba lidových koncertĤ inspirovala ostatní kapely k poĜádání podobných
pĜedstavení. Tak napĜíklad 13. Ĝíjna 1901 byl uspoĜádán první z Ĝady veþerĤ v podání novČ
ustavené Stadkapelle v PĜívoze pod vedením kapelníka a regenschoriho zdejšího kostela C.
M. Hrazdiry. Na rozdíl od hornické kapely se tato vystoupení nekonala s takovou þetností,
nicménČ umČlecká kvalita byla díky výteþnému kapelníkovi srovnatelná. Bohužel
postrádáme doklady o tom, zda bylo v poĜádání koncertĤ pokraþováno i v následujících
sezónách.
Moravsko-ostravská hornická kapela projevovala chvályhodnou snahu seznamovat
publikum s novými skladbami. Na pĜedstavení 25. bĜezna 1902 byly uvedeny úryvky
z nových operet – Das süsse Mädel, Der Kelermeister a vĜele pĜijaté premiérové ostravské
provedení pĜedehry k WagnerovČ opeĜe Tännhauser.299 25. ledna 1903 byly uvedeny
novinky Domino Walzer z operety Opernball R. Heubergera nebo Wenn zwei sich lieben
z operety Der Rastelbinder F. Lehára ad.
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OZ, 14. 3. 1899, þ. 32, s. 3.
OZ, 15. 4. 1901, þ. 60, s. 2.
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OZ, 8. 10. 1902, þ 160, s. 3.
299
OZ, 21. 3. 1902, þ. 45, s. 2.
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Od koncertní sezóny 1903/1904 nebylo poĜádání Lidových koncertĤ svrchovanou
záležitostí hornické kapely. PravdČpodobné pĜíþiny toho lze spatĜovat jednak v celkovém
vytížení kapely, a jednak ve vysokém vČku kapelníka V. Ludwiga, který býval pĜi
dirigování koncertĤ stĜídán svým nástupcem F. Macákem. Na produkcích se tedy stĜídala
Moravsko-ostravská hornická kapela, vítkovická Závodní kapela, vojenské kapely,300
Moravsko-ostravský orchestrální spolek aj. Po roce 1906 pravidelná pĜedstavení tohoto
typu v NČmeckém domČ zanikla.
Každá hudební kapela þas od þasu poĜádala dobroþinné koncerty, jejichž výtČžky
byly vČnovány na spolkovou þinnost, pro NČmecký dĤm,301 pro pozĤstalé po þlenech
spolku atd. Produkce se konávaly nahodile v prĤbČhu celého roku, nejvhodnČjší pĜíležitosti
byly však v období adventu a doby vánoþní. NapĜ. 6. ledna 1900 se konal dobroþinný
koncert tĜí hudebních kapel – Moravsko-ostravské hornické kapely, Závodní kapely a
Hanouschkovy kapely. VýtČžek koncertu konaného v NČmeckém domČ byl vČnován
vdovám a sirotkĤm po hudebnících I. moravsko-slezského hudebního spolku. Program
obsahoval kromČ smČsi z opery Dalibor, pĜedehru k opeĜe Rienzi R. Wagnera, Fantasii
z opery Illka J. Panuly se sólem pro kĜídlovku, CísaĜský valþík J. Strausse mladšího a
koneþnČ i Schubertovy nedokonþené Symfonie h moll.302 Celé vystoupení bylo vedeno V.
Ludwigem, orchestr byl velmi pĤsobivý, skládal se totiž ze sedmdesáti hudebníkĤ.
Do sledovaného období (1893-1914) patĜí rovnČž koncerty hostujících pČveckých a
koncertních spoleþností, a kapel z jiných mČst monarchie. Velmi þastá byla napĜ.
vystoupení petĜvaldské a karvinské horní kapely. Moravsko-ostravská hornická kapela
naopak obohacovala kulturní život obyvatel pĜilehlých regionĤ. V letech 1897 a 1898
zavítala na nČkolik dnĤ dokonce až do VídnČ, kde uspoĜádala velmi úspČšnou sérii tĜí
koncertĤ v Caffé Haus v Prateru.
Za první svČtové války pĜevládaly hudební produkce vojenských kapel,303 aþkoli
ještČ v prvním roce války se setkáváme s nepolevující aktivitou ostatních hudebních kapel
(Moravsko-ostravské hornické kapely, Závodní kapely, Havlas kapely). NepravidelnČ, za to

300

Vojenské kapely sloužily hlavnČ k reprezentaci pluku. Kapelník byl smluvním civilním zamČstnancem,
kterého si platili dĤstojníci a dirigoval hudbu jen pĜi pĜehlídkách, koncertních produkcích a lepších taneþních
zábavách. PĜi pochodu Ĝídil hudbu plukovní tambor potĜásáním dlouhou ozdobnou holí, zatímco kapleník
kráþel opásán šavlí po stranČ prĤvodu. Hráþi tČchto kapel byli vojíci základní služby. Více SEHNAL –
VYSLOUŽIL. Cit. dílo, s. 139.
301
V 90. letech na podporu jeho stavby, pozdČji byly peníze využity vĤbec pro þinnost spolku NČmecký dĤm
nebo z nich byla financována pĜístavba verandy apod.
302
OZ, 5. 1. 1900, þ. 2, s. 3 a 8. 1. 1900, þ. 3, s. 2.
303
BČhem první svČtové války zde pĤsobily napĜ. vojenská kapela c. k. pČšího pluku þ. 31, 22, 15, 6 ad., dále
Sallon kapelle vojenského pluku CísaĜe Františka Josefa þ. 1, Kriegsfürsorge orchester vedený A. Aichem,
který poĜádal koncerty v roce 1918. Kapely vystupovaly pĜedevším v hotelu National, Imperial, Zuber popĜ.
jiných restauracích.
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pomČrnČ þasto, byly poĜádány zejména dobroþinné koncerty, jejichž výtČžek byl vČnován
ýervenému kĜíži, nebo pozĤstalým po obČtech války þi váleþným invalidĤm.

2.4.2 Orchestrální þinnost
Vznik orchestrálních spolkĤ byl projevem zaþínající promČny koncertního života
v OstravČ v 90. letech 19. století a zároveĖ dokladem jeho stoupající úrovnČ.
Prvním orchestrálním spolkem byl v roce 1888 A. Könnemannem založený
Orchester-Verein für classische Musik, v tisku304 zmiĖovaný jako Mährisch-Ostrauer
Orchester-Verein þi Verein für Pflege klassischer Musik. Spolek na poþátku své existence
pĤsobil dost nepravidelnČ. NČkdy uspoĜádal jeden až dva symfonické koncerty bČhem
sezóny, jindy se na celý rok odmlþel. Dochované prameny o jeho þinnosti však nejsou
úplné.
V poĜadí již sedmý symfonický koncert orchestrálního spolku se konal 25. bĜezna
1893 v sále Lösch-Depots v Moravské OstravČ. PĜedstavení dirigoval zakladatel spolku A.
Könnemann. V rámci koncertu byla uvedena Schubertova Symfonie h moll, vstupní akt
k pátému dČjství Krále Manfréda C. Reinecka, Serenáda pro velký orchestr J. Machtse,
Suita Peer Gynt E. Griega a pĜedehra k opeĜe Titus W. A. Mozarta.305 PĜedvedený výkon
se setkal s velkou chválou a uznáním publika. Na závČr koncertu bylo Spolku pro
opatrování klasické hudby popĜáno mnoho úspČchĤ v jeho další þinnosti.306
V bĜeznu roku 1893 deklaroval Vítkovický mužský pČvecký spolek úmysl vytvoĜit
orchestrální spolek ve Vítkovicích. Poþet pĜihlášek do tohoto souboru pĜekonal veškerá
oþekávání, navíc byl novČ vzniklý Ochotnický orchestr posílen o hudebníky ze Závodní
kapely. Orchestr nakonec tvoĜilo pĜibližnČ 40 mužĤ. První veĜejné vystoupení se konalo již
následující mČsíc 22. dubna ve vítkovickém Závodním hotelu s pomČrnČ rozsáhlým
programem. KromČ provedení pĜedehry k opeĜe Fidelio a Rienzi a Moszkovského
Serenády op. 15 stojí bezesporu za povšimnutí i uvedení všech þtyĜ vČt Mozartovy
Symfonie þ. 41, Jupiterské. Vedení orchestru bylo svČĜeno sbormistru vítkovického
pČveckého spolku A. Moritzovi. Díky nČmu bylo již první vystoupení tohoto tČlesa velmi
úspČšné.307
V þervnu téhož roku (10. 6. 1893) koncertoval v sále Staré stĜelnice (MČstský sad)
podruhé v sezónČ Moravsko-ostravský orchestrální spolek vedený A. Könnemannem.
304

Máme na mysli Ostrauer Zeitung a také Ostrauer Theater-, Kunst- und Musik-Blätter Der Schürfer.
OZ, 23. 3. 1893, þ. 35, s. 4.
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OZ, 28. 3. 1893. þ. 37, s. 2.
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OZ, 20. 4. 1893, þ. 46, s. 2 a 25. 4. 1893, þ. 48, s. 2.
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Mimo pĜedehry k WebrovČ opeĜe Oberon, Andante z Beethovenovy Patetické sonáty, þi
perly symfonické hudby, Griegova Jara, byla provedena pČtivČtá Könnemannova
symfonická suita Indien. V závČru koncertu zaznČl SchubertĤv Jezdecký pochod v
instrumentaci F. Liszta.308 Tisk vČnoval KönnemannovČ dílu nebývalou pozornost a v þísle
z 8. 6. 1893 byl dokonce otisknut rozbor celé skladby. Provedení koncertu bylo za hojné
úþasti publika neobyþejnČ vydaĜené a skladatel, dirigent A. Könnemann si vysloužil uznání
a obrovský potlesk pĜítomných.309
Instrumentální koncert Ochotnického orchestru ve Vítkovicích se konal 5. kvČtna
1894 pod vedením A. Moritze. KromČ pĜedehry k opeĜe Mignon (A. Thomas), a pĜedehry
k opeĜe Zampa (L. Hérold) a Händelova Larga byla uvedena Mendelssohnova Symfonie a
moll. ZpestĜením veþera bylo sólové vystoupení harfisty Antona Motzhammera, který
pĤsobil jako þlen nČmecké kapely v Chicagu a na ostravském koncertČ zahrál Feenlegende
Oberthüra.310
Na svátek Nanebevzetí Panny Marie, 15. srpna 1895, se konal v sále Staré stĜelnice
v Moravské OstravČ Monstre-koncert hudebníkĤ z povolání, který poĜádal Berufs-MusikerVerein. Orchestr se skládal z hráþĤ Závodní kapely z Vítkovic, TČšínské kapely, þlenĤ
Bílovecké mČstké kapely, Karvinské hornické kapely a hudebníkĤ z Opavy, Ostravy a okolí.
Taktovky se protentokrát ujal vítkovický kapelník Franz Lorenz. Program koncertu byl
rozdČlen na dvČ þásti, pĜiþemž zaznČly skladby R. Wagnera (pĜedehra k opeĜe Rienzi), A.
DvoĜáka (Slovanské tance þ. 7 a 8), W. Westmeyera (Kaiser-Ouverture) M. Zimmermanna
(Velká fantasie z opery Meyerbeer), B. Smetany (Fantasie z opery Libuše), Ch. Gounoda a
dalších.311
Po více než roþní odmlce vystoupil 14. prosince 1895 Moravsko-ostravský
orchestrální spolek v sále NČmecké domu, aby pod vedením Ĝeditele A. Könnemanna
provedl již IX. symfonický koncert. Vedle Griegovy suity Peer Gynt a Reineckovy
pĜedehry ke Králi Manfrédovi, byly poprvé zahrány všechny þtyĜi vČty Haydnovy
Symfonie G dur þ. 6, Könnemannova Polonaise þ. 1 F dur a pĜedehra k MendelssohnovČ
hĜe Die Heimkehr aus der Fremde.312 Koncertní vystoupení se setkalo s velmi kladným
pĜijetím. JeštČ 23. prosince upoĜádal spolek v NČmeckém domČ dobroþinný lidový koncert
s totožným programem.
PravdČpodobnČ nČkdy na jaĜe roku 1896 vznikl nový orchestrální spolek s názvem I.
internacionale Mähr.-schlesischer Musik Verein in Witkowitz (I. mezinárodní moravsko308
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slezský hudební spolek ve Vítkovicích). Jednalo se patrnČ o následníka vítkovického
Ochotnického orchestru. První statutární koncert tohoto spolku se konal 25. bĜezna ve
vítkovickém Závodním hotelu. Na programu byla díla G. Rossiniho (pĜedehra k opeĜe
Wilhelm Tell), R. Fuchse (3. a 4. vČta Serenády pro smyþcové kvinteto), R. Wagnera
(kvarteto lesních rohĤ zahrálo Pilger Chor z Tännhauseru a Robin Adair), B. Smetany
(Fantasie z Prodané nevČsty), L. van Beethovena (pĜedehra Egmont), dále bylo uvedeno
ýajkovského Andate cantabile z Kvartetu D dur, Schubertova 1. vČta Symfonie h moll a
pĜedehra a sbor z opery Hamlet A. Thomase.313
X. symfonický koncert Moravsko-ostravského orchestrálního spolku se uskuteþnil 3.
kvČtna 1896 v NČmeckém domČ. Tentokrát byl sestaven zcela nový program, do nČhož
byla zaĜazena velice obtížná Beethovenova Symfonie þ. 5 c moll, jež kladla vysoké nároky
jak na orchestr, tak na dirigenta. Není divu, že provedení tohoto díla se stalo vrcholem
veþera. Orchestr pĜednesl jednotlivé skladby „mit künstlerischer Vollendung und
fascinierender Brillanz vorgetragen.“ 314
První mimoĜádný koncert Moravsko-ostravského orchestrálního spolku, který se
uskuteþnil 11. dubna 1897 v sále NČmeckého domu, byl oþekáván s nebývalým zájmem.
PĜedstavení byla v tisku vČnována znaþná pozornost vþetnČ podrobného rozboru
programu, ponČvadž na koncert byly pozvány tĜi významné vídeĖské umČlkynČ,
violloncellistka L. Donath, která pĜed krátkou dobou dokonþila vídeĖskou akademii,
houslistka Else von Plank a klavíristka V. Demelius. Sólová þísla byla proložena
orchestrálními skladbami.315 Každá sólistka zahrála nČkolik dČl, spoleþnČ pak zaznČla
skladba F. Mendelssohna-Bartholdyho Trio d moll, þ. 49.316 V následujících letech
prameny o þinnosti tohoto orchestrálního spolku mlþí.
V témže roce 13. þervna 1897 znovu veĜejnČ vystoupil I. mezinárodní moravskoslezský hudební spolek v Nové stĜelnici v Moravské OstravČ. Orchestr Monstre koncertu
byl složen ze hudebníkĤ z Ostravy, Karviné, TČšína, Opavy, Místku a Vítkovic. ěízen byl
kapelníky V. Ludwigem, F. Lorenzem a J. Jaworským (z Karviné). VýtČžek byl vČnován
penzijnímu fondu hudebního spolku. Program pĜedstavení, které navštívilo pĜes dva tisíce
posluchaþĤ, obsahoval nČkterá již dĜíve uvedená díla (pĜedehra k opeĜe Rienzi R. Wagnera,
Slovanské tance A. DvoĜáka), novČ byly provedeny Festmarsch V. Ludwiga, fantasie Der
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Tribut von Zamora Ch. Gounoda, smČs z opery Libuše B. Smetany a na závČr pro tuto
pĜíležitost zkomponovaný Musiker-Verein-Marsch J. Jaworského.317
Další Monstre koncert spolku byl uspoĜádán 2. ledna 1898 v sále NČmeckého domu.
BČhem veþera vystoupila s nČkolika sólovými þísly harfistka Olga Hausmann, která
bravurnČ zahrála skladby F. Schuberta Koncert pro harfu, Hausmanna Ave Maria (pro
harfu, housle, flétnu a harmonium) a J. H. Trneþka Koncert pro harfu na Smetanovu
symfonickou báseĖ Vltava. V orchestrálním podání zaznČla Rubinsteinova Baletní hudba
z opery Feramors, þi smČs z Boitovy opery Mefistofeles. Dále bylo uvedeno Blodkovo
Intermezzo z opery Im Trinkbrunnen a Smetanova úvodní hudba k opeĜe Dalibor v podání
orchestru s harfovým doprovodem.318
K orchestrálním tČlesĤm 90. let 19. století patĜí rovnČž orchestr Mužského pČveckého
spolku v Moravské OstravČ, který byl až do svého odchodu do VídnČ v roce 1898 veden
skvČlým hudebním skladatelem a dirigentem Paulem Zwierzinou. Dokladem jeho
umČleckého a kulturního pĜínosu je mj. zorganizování samostatného koncertu
pro dobroþinné úþely, který se uskuteþnil 22. kvČtna 1898 v sále NČmeckého domu pod
záštitou Beskydského spolku. Program koncertu se nedal mČĜit s programy koncertĤ jiných
souborĤ, neboĢ postrádal zaĜazaní symfonických skladeb. Uvedeny byly pouze pĜedehry
k operám Cikánka a Orfeus v podsvČtí, valþík J. Strausse, rychlá Weberova polka a
ZwierzinĤv valþík Mein Herzenstraum.319 I když návštČvnost dobroþinného koncertu
zĤstala za oþekáváním, nutno podotknout, že provedení dČl bylo velmi kvalitní a sklidilo
od pĜítomných bouĜlivý potlesk. Následující koncertní pĜedstavení tohoto orchestru se
konalo 25. záĜí 1898 a bylo pojato jako rozlouþení s odcházejícím P. Zwierzinou.
Léto roku 1898 se neslo v duchu oslav padesáti let vlády císaĜe Františka Josefa I. PĜi
této pĜíležitosti uspoĜádal I. mezinárodní moravsko-slezský hudební spolek 10. þervence
koncert, na nČmž mČly hrát dvČ kapely o šedesáti mužích. PĤvodnČ se mČlo pĜedstavení
konat v parku Nové stĜelnice, ale z dĤvodu nejistého poþasí se þást koncertu pĜesunula
do sálu. PĜibližnČ sto hudebníkĤ zvládlo pod vedením kapelníkĤ Ludwiga, Zwierziny a
Dawida z Opavy provedení nČkolika obtížných skladeb a sklidilo u publika velký úspČch.
Následující zmínka o tomto hudebním tČlese je datována 2. þervence 1899, kdy se
uskuteþnil další z velkých koncertĤ v Nové stĜelnici, jehož výtČžek byl vČnován na pomoc
vdovám a sirotkĤm pozĤstalých po zemĜelých þlenech spolku. BČhem veþera hrála
kompletní Moravsko-ostravská hornická kapela, Larisch-Mönnische kapelle a také þlenové
spolku z okolních mČst, celkovČ tedy asi sto hudebníkĤ pod vedením V. Ludwiga a J.
317
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Jaworského. V krátké zprávČ o koncertČ, kde sice není uveden program, byĢ byl údajnČ
opČt proveden výteþnČ, je zmínka o tom, že Jaworský Ĝídil polovinu koncertu, protože chtČl
šetĜit V. Ludwiga, který v témže mČsíci oslavil þtyĜicetileté jubileum své dirigentské
þinnosti, ze které již dvacet dva let pĤsobil jako kapelník a skladatel zdejší hornické
kapely.320
V roce 1900 na TĜi krále uspoĜádal I. mezinárodní moravsko-slezský hudební spolek
dobroþinný veþer (viz kapitola 2.4.1). Vrcholem sezóny byl ale koncert, který se konal 29.
þervence v Nové stĜelnici. Velkolepé pĜedstavení tentokrát pod taktovkou samotného V.
Ludwiga se setkalo s obrovským zájmem veĜejnosti. NicménČ organizátorĤm koncertu
byla vytýkána volba místa konání, neboĢ mnozí z návštČvníkĤ, aþkoli zaplatili vstupné, si
koncert neužili, protože pĜes hluk neslyšeli orchestr. Na programu byla osvČdþená a
oblíbená díla B. Smetany (velká Fantasie z Prodané nevČsty), G. Rossiniho (pĜedehra
k Wilhelmu Tellovi), R. Wagnera (Einzugsmarsch z opery Tännhauser), A. Thomase (úvod
a sbor z opery Hamlet), dále velká smČs C. M. Ziehrera a pochod V. Ludwiga 1899
Cadetten-ausmusterung.321

V þervnu roku 1900 byl založen Mährisch-Ostrauer Dilletanten orchesterverein
(Moravsko-ostravský ochotnický orchestrální spolek). Ten uspoĜádal první veĜejné
pĜedstavení již 6 týdnĤ po svém vzniku a v následujících letech se zaĜadil k významným
hudebním tČlesĤm, která svou þinností obohacovala kulturní život ostravského
obyvatelstva. 1. srpna 1901 byl v zahradČ NČmeckého domu uskuteþnČn dobroþinný
koncert, jehož výtČžek byl vČnován NČmeckému školnímu spolku. PĜedstavení bylo velmi
zdaĜilé, bohatý program mj. obsahoval pĜedehru k opeĜe Martha, úryvek z opery Geisha
nebo smČs z opery Lohengrin.322
Další vystoupení ochotnického orchestru se uskuteþnilo pravdČpodobnČ až 10.
listopadu 1902 v sále NČmeckého domu a jeho výtČžek byl vČnován stavebnímu fondu
NČmeckého domu.323 ÚroveĖ orchestrálního tČlesa zaþala vzrĤstat pod vedením Johanna
Neubauera. Anonymní recenzent o pĜedstavení napsal: „Die Leistungen des Orchesters
waren unter der vortrefflichen Leitung des Herrn Johann Neubauer derartige, dass
Berufsmusiker das Konzert nicht besser hätten durchführen können..“324 MimoĜádné
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uznání si kapelník získal uvedením Schubertovy Symfonie h moll. Orchestr zahrál obČ vČty
velmi jemnČ a vyrovnanČ a nepochybnČ se jednalo o vrcholné þíslo celého veþera. Za
zmínku stojí také sólové vystoupení R. Hladische, zakladatele orchestru, který zahrál
Romanci pro lesní roh – Treue Liebe.
Po delší pĜestávce uskuteþnil I. moravsko-slezský hudební spolek další symfonický
koncert, který se konal 22. bĜezna 1903 v sále NČmeckého domu. Pod vedením Franze
Hackera vystoupili kromČ þlenĤ ochotnického orchestru a orchestru Mužského pČveckého
spolku také hudebníci z Vítkovic a þlenové uþitelského a úĜednického orchestru.
PĜedstavení utrpČlo pomČrnČ mizernou navštČvou, nicménČ výkon orchestru si vysloužil
pochvalu, obzvláštČ za orchestrální suitu Peer Gynt, jejíž poslední vČta musela být
zopakována.325
Ani koncert Moravsko-ostravského ochotnického orchestrálního spolku konaný 13.
þervna 1903 se nemohl pyšnit vČtší úþastí obecenstva.326 I tak se soubor tČšil stále vČtší
pĜízni publika. Kapelník Neubauer byl velmi vĜele pozdraven již pĜi pĜíchodu na jevištČ, po
každém provedení skladby si obecenstvo vynutilo pĜídavek. Bezesporu vrcholným þíslem
celého veþera bylo uvedení Bonvinovy Ballady op. 25.327
BČhem následujících dvou let byla þinnost ochotnického orchestru velmi rozsáhlá.
Již 22. Ĝíjna 1903 se konalo v rámci spolkového rodinného veþera v NČmeckém domČ další
koncertní vystoupení. Ostravský instrumentální soubor pĜedvedl pod vedením Johanna
Neubauera i tentokrát mistrovský výkon. Byla provedena Leutnerova Slavnostní pĜedehra
pro velký orchestr, jež obsahovala mnoho obtížných pasáží, jejichž interpetace dĤkladnČ
provČĜila kvalitu a secviþenost orchestru. Druhým þíslem byla Haydnova 14. symfonie D
dur. Také toto dílo klasické hudby bylo zahráno bezchybnČ a bylo tak dokladem
významného pokroku ve výkonu tČlesa.328 PĜedstavení bylo zakonþeno Gilletovou
Pikanterií s výrazným valþíkovým rytmem. Další koncert329 orchestru uskuteþnČný na
popeleþní stĜedu 17. února 1904 nezahrnoval žádné symfonické skladby. NicménČ
program, který byl obohacen nČkolika sólovými výstupy þlenĤ orchestru, byl opČt velmi
preciznČ proveden.330
325
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Další z rodinných veþerĤ s velice zajímavým programem zorganizoval ochotnický
orchestrální spolek 22. kvČtna 1904. BČhem pĜedstavení byla uvedena Haydnova Symfonie
þ. 11, a to její 1. a 3. vČta. Velkou pozornost vzbudily také fanfárové skladby z 12. století,
fanfáry z ýarostĜelce a fanfáry na lovecký roh (kvarteto hrálo ve složení Hladisch, Miksch,
Türk a Kindermann.331 V následujícím mČsíci koncertoval Moravsko-ostravský ochotnický
orchestrální spolek pĜi pĜíležitosti otevĜení verandy NČmeckého domu. V þervenci pak
vystoupil jak na zahradČ NČmeckého domu, tak také v Nové stĜelnici, kde byl uspoĜádán
spoleþenský veþer pro þleny orchestrálního spolku. Soubor podnikal také dobroþinné akce.
Jednou z nich bylo zorganizování pĜedstavení ve prospČch chudých školních dČtí, který se
konal v závČru roku (7. 12. 1904) v pĜívozském hotelu Central.332
Mezi orchestrální tČlesa se v þervenci roku 1904 zaĜadil také 1. mezinárodní
moravsko-slezský hudební spolek, když vedle vítkovické kapely a kapely z Karviné
vystoupil v sále NČmeckého domu. Bohužel podrobnČjší informace o tomto Monstre
koncertu se nedochovaly.333

PravdČpodobnČ nČkdy v roce 1904 byl v Mariánských Horách ustanoven orchestr
(Marienberger Hausorchester), který mČl pĜedevším doprovázet místní pČvecký spolek.
Jeho první samostatné vystoupení tisk zaznamenal 8. Ĝíjna 1904. TĜebaže se jednalo o
orchestr, program pĜedstavení se výraznČ nelišil od vystoupení hudebních kapel (viz výše).
UvádČny byly totiž pĜevážnČ taneþní a rytmické skladby (pochod, valþík, polka), nebo
pĜedehry

k jevištním

dílĤm.

Orchestr

koncertoval

také

v moravsko-ostravských

restauracích a NČmeckém domČ,334 poĜádal humoristické a spoleþenské veþery a svým
pĤsobením spoluutváĜel obraz koncertního života ostravského obyvatelstva na poþátku 20.
století.
Jednou

z posledních

velkých

akcí

Moravsko-ostravského

ochotnického

orchestrálního spolku byl symfonický koncert, konaný 12. dubna 1905, na kterém zaznČla
celá Haydnova Symfonie þ. 11 G dur (s jejím þásteþným provedením bylo publikum
seznámeno již na jednom z rodinných veþerĤ v pĜedešlém roce), Schubertova pĜedehra
k opeĜe Rosamunda, dále Serenáda þ. 2 C dur pro smyþcový orchestr Roberta Fuchse a
Ballada pro velký orchestr Ludwiga Bonina.335 PĜedstavení pod vedením kapelníka
Neubauera sklidilo v tisku pochvalné a dČkovné reakce. Další þinnost orchestru je ponČkud
nejasná. V þervnu téhož roku byl ohlášen další koncert ochotnického spolku, který se mČl
331
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uskuteþnit v zahradČ NČmeckého domu 10. þervna. V následujícím þísle z 13. þervna
1905336 je však v krátké zprávČ o koncertu zmínČn nikoli ochotnický, nýbrž Moravskoostravský orchestrální spolek (založený A. Könnemannem), jehož þinnost tisk témČĜ deset
let nezmiĖuje.337 Není tedy jasné, zda se jedná o dvČ rĤzná tČlesa, která spojuje jméno
kapelníka Neubauera, nebo došlo k rozpadu þi zaþlenČní ochotnického orchestru do
(polo)profesionálního tČlesa. Orchestrální spolek také pĜevzal nČkteré zabČhlé aktivity
ochotnického

orchestru.338

Další

koncert

již

zmínČného

Moravsko-ostravského

orchestrálního spolku je datován na 10. þervence 1905 v Nové stĜelnici.
Aþkoli orchestrální spolek vystoupil v roce 1906 hned na nČkolika koncertech339
(programovČ srovnatelných s vystoupeními hudebních kapel), za významnČjší kulturní
událost je možno považovat teprve uspoĜádání dobroþinného symfonického koncertu, který
se konal 16. prosince 1906. VýtČžek pĜedstavení byl vČnován na výstavbu azylového domu
pro zubožené dČti. PĜestože bylo v tisku avizováno, že je o koncert velký zájem, recenzent
R. Prischinger si posteskl nad proĜídlým publikem. Program vystoupení byl interesantní.
Uvedena byla pĜedehra k opeĜe Don Juan W. A. Mozarta, Beethovenova 1. symfonie C
dur, MendelssohnĤv Klavírní koncert g moll, op. 25 s orchestrálním doprovodem (klavírní
part hrála Friederike Spiller), dále zaznČla Schubertova Baletní hudba z opery Rosamunda
a na závČr i GriegĤv Menuett ze Sonáty e moll op. 7.340 PĜedstavení sklidilo velice pĜíznivé
kritiky, v nichž bylo poukázáno na stále se zvyšující úroveĖ orchestrálního spolku.341
V rámci udržování pĜátelských kontaktĤ s jinými spolky orchestr pĜijal pozvání
kolegĤ a 14. dubna 1907 uspoĜádal symfonický koncert v místeckém NČmeckém domČ.
V první polovinČ roku 1907 vystupuje spolek s mČsíþní frekvencí, pĜedstavení však nejsou
po programové stránce pĜíliš významné.
Velké zpestĜení pĜinesly koncerty dvou svČtoznámých tČles. V sále NČmeckého
domu vystoupil 17. dubna 1907 mnichovský Kaim-orchester, který uvedl Berliozovu
pĜedehru ke Korsárovi, Beethovenovu Symfonii þ. 5 c moll, Wagnerovu pĜedehru k opeĜe
Tristan a Isolda a symfonickou báseĖ R. Strausse Smrt a vykoupení. Ostravské publikum
bylo na pĜedstavení velmi peþlivČ pĜipravováno. V nČmeckých novinách bylo otisknuto
nČkolik recenzí a také rozbor sestavy orchestru, který mČl 70 þlenĤ, vþetnČ dirigenta
336

OZ, 13. 6. 1905, þ. 108, s. 2-3.
Dále je v tisku orchestr uvádČn pod názvem Moravsko-ostravský orchestrální spolek, ale 30. kvČtna 1908
v recenzi o WagnerovČ slavnosti je zmiĖován ochotnický orchestr.
338
V následujících letech je vždy konec masopustního veselí spojen s Moravsko-ostravským orchestrálním
spolkem.
339
Jedním z nich je již dĜíve zmínČný spoleþný koncert s Moravsko-ostravským mužským pČveckým spolkem
v þervenci 1906.
340
OZ, 12. 12. 1906, þ. 283, s. 4.
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Dr. PRISCHINGER, R. Wohltätigskeit Symfonie-Konzert des Mährisch-Ostrauer Orchestervereines. OZ,
18. 12. 1906, þ. 288, s. 3.
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disciplinovanost tČlesa, díky které byla bezchybnČ zvládnuta všechna obtížná místa, a
neobvyklá vyrovnanost všech nástrojĤ, jejímž prostĜednictvím bylo dosaženo v sále
krásného þistého libozvuku.342 Druhým významným pĜedstavením byl koncert ýeské
filharmonie (uvádČné v tisku jako pražské), který se konal v Národním domČ 18. dubna
1907. Uvedena byla díla DvoĜáka, Nováka, Beethovenova symfonie a Wagnerova pĜedehra
a závČr k Tristanovi a IsoldČ. Obecenstvo, kterému se bČhem dvou dní nabídlo srovnání
s výkonem Kaim orchestru, vyjádĜilo o provedení posledních dvou jmenovaných skladeb
urþité pochybnosti. Zejména v pĜípadČ Wagnerova Tristana a Isoldy pražské tČleso
nezvládlo nČkteré obtížné pasáže. PĜesto i nČmecké publikum odmČnilo orchestr velkými
ovacemi.343
Vítkovická Spoleþnost pĜátel hudby uspoĜádala pĜi pĜíležitosti sta let od narození
F. Mendelssohna-Bartholdyho se svým orchestrem slavnostní koncert, který se konal
2. kvČtna 1908 v sále Závodního hotelu ve Vítkovicích. BČhem pĜedstavení byla provedena
díla tohoto oblíbeného romantického skladatele. ZnamenitČ byla zahrána pĜedevším
pĜedehra Hebridy, kde vynikla skvČlá souhra orchestru. Dobrého výkonu dosáhl také hráþ
na lesní roh Sekanina, který s doprovodem klavíru provedl skladbu Auf Flügeln des
Gesanges. Mistrovsky byla provedena také Symfonie þ. 3, pĜedevším její úvod a finále.
Pochvalu si kromČ orchestru zasloužil také dirigent Ernst Wessely.344
PĜi pĜíležitosti dvacetipČti let od úmrtí Richarda Wagnera uspoĜádal Moravskoostravský orchestrální spolek 27. kvČtna 1908 v sále MČstského divadla vzpomínkový
veþer, na kterém byla uvedena známá skladatelova díla s orchestrálním doprovodem.
TČleso bylo doplnČno o hráþe spolkového orchestru a dohromady jej tvoĜilo 75 þlenĤ.345
BČhem slavnostního veþera zaznČla pĜedehra Christoph Columbus, Glocken und Gralszene
z opery Parsifal, Kvintet z opery MistĜi pČvci norimberští a Velká fantazie z opery
Lohengrin.346 Provedení jmenovaných dČl dosáhlo velkého uznání. Tisk také vyjádĜil
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OZ, 23. 3. 1907, þ. 69, s. 6 a 18. 4. 1907, þ. 89, s. 3-4. Orchestr se vrátil v pĜedváleþné dobČ do Ostravy
ještČ jednou, tentokrát pod názvem UmČlecký orchestr a vystoupil v NČmeckém domČ 11. prosince 1909.
BČhem pĜedstavení zaznČla napĜíklad pĜedehra Leonore þ. 3 L. van Beethovena nebo Symfonie þ. 2 D dur J.
Brahmse. OZ, 15. 11. 1909, þ. 259, s. 4-5.
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OZ, 20. 4. 1907, þ. 91, s. 4. O tom také MAZUREK, J. Hudební život þeských obyvatel Ostravy v období
1880-1918. Ostrava, 1999, s. 33.
344
CAPELLO, A. Mendelssohn-Festkonzert der „Gesselschaft der Musikfreunde“ in Witkowitz. In Theater
und Musikblätter, roþ. 2, þ. 33, s. 544-45.
345
Tady bohužel není patrné, o které orchestry se jednalo, zda-li o soubor divadelní nebo orchestr
ochotnického þi orchestrálního spolku. V recenzi z 30. kvČtna 1908 je uvádČno vstoupení ochotnického
orchestru.
346
OZ, 22. 5. 1908, þ. 118, s. 2.
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podČkování za úsilí, které orchestr složený z ochotníkĤ pod vedením J. Neubauera
vynaložil na reprodukci takto obtížných skladeb.347
Také s dalšími koncerty slavil spolek velké hudební a spoleþenské úspČchy.
Zajímavostí koncertu konaného 30. þervence 1908, na který zavítala elita ostravské
spoleþnosti, bylo provedení díla zdejšího skladatele Hugo Schuberta, valþík Minnelieder.
Publikum tuto kompozici náležitČ ocenilo a Neubauer musel dílo zopakovat.348 Na podzim
téhož roku vystoupil spolek pod taktovkou stavebního mistra E. Schneidera a pĜedstavení
opČt zaznamenalo velký úspČch.349
Po delší pauze se OstravanĤm naskytla pĜíležitost poslechnout si jeden z pĜedních
orchestrĤ monarchie. 18. Ĝíjna 1908 koncertoval ve slavnostním sále NČmeckého domu
Wiener Tonkünstler Orchester (VídeĖský orchestr hudebních umČlcĤ). BČhem veþera
zaznČla Wagnerova pĜedehra k opeĜe MistĜi pČvci norimberští, Lyrische Stücke E. Griega,
symfonická báseĖ R. Strausse Till Eulenspiegel a P. I. ýajkovského Symfonie þ. 6 h moll Patetická. Kritika ocenila, že do programu nebyla zaĜazena díla starších skladatelĤ jako
Beethoven, Mozart, atd., ale obsahoval díla modernČjších autorĤ, což koncertu dodalo
svČží ráz. Naopak vytknuta byla pĜílišná všeobecnost interpretace, která zpĤsobila
otupČlost publika. Vrcholem koncertu bylo provedení ýajkovského Symfonie h moll.
Velkou pochvalu v ostravském tisku sklidil také dirigent O. Nedbal za geniální vedení
vídeĖského orchestru.350
Po více než dvouleté pauze uspoĜádal pro ostravské publikum Moravsko-ostravský
orchestrální spolek 24. ledna 1909 symfonický koncert. Na programu byl MeyerbeerĤv
Korunovaþní pochod z opery Prorok, Mozartova Symfonie þ. 35, Bartholdyho pĜedehra ke
Snu noci svatojánské a Bizetova Orchestrální suita þ. 1 z opery Carmen. Oþekávání velmi
silné divácké úþasti se naplnila. Jak napsal recenzent, „der Saal (NČmeckého domu, pozn.
aut.) war dicht gefüllt.“351 Obecenstvu byl pĜedložen jedineþný hudební zážitek. ObzvláštČ
zaujaly poslední dvČ vČty Mozartovy symfonie, pĜedehra ke Snu noci svatojánské stejnČ
jako Orchestrální suita byly znamenitČ pĜedvedeny.352
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OZ, 30. 5. 1908, þ. 124, s. 4.
OZ, 31. 7. 1908, þ. 174, s. 2.
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Tento zastupující dirigent se objevuje také v þele koncertĤ v následujícím roce, nejednalo se však o pĜíliš
významná pĜedstavení.
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Tonkünstlerorchesters Wien. In Theater und Musikblätter (dále jen TMB), roþ. 2., þ. 5, s. 76-78. Program
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Další orchestrální vystoupení spolku oznaþené jako První mimoĜádný koncert353 byl
uskuteþnČn na zaþátku listopadu 1909, tentokrát pod vedením kapelníka orchestru
MČstského divadla Viktora Hellera. DĤkazem stále vČtšího zájmu o tato umČlecky
hodnotná pĜedstavení354 byl vyprodaný sál NČmeckého domu. BČhem koncertu zaznČla
Kreutzerova pĜedehra k romantické opeĜe Nocleh v GranadČ, Divertissemento z opery
Carmen G. Bizeta, znamenitá byla reprodukce 3. dČjství opery Heimchen am Herd C.
Goldmarka a také ýajkovského orchestrální suita. ZávČr programu tvoĜila Griegova suita
Peer Gynt. Publikum bylo touto skladbou natolik nadšené, že dirigent musel každou vČtu
díla zopakovat.355 S atraktivním programem vystoupil orchestrální spolek také na
dobroþinném koncertČ 16. bĜezna 1910.356
ZmČnu bČhem sezóny vyplnČné koncerty domácích tČles nabídlo pĜedstavení Kaim
orchestru, které se uskuteþnilo 11. prosince 1909. BČhem veþera mČli Ostravané možnost
si poslechnout Beethovenovu pĜedehru Leonore þ. 3, Brahmsovu 2. symfonii D dur a také
menší skladby R. Wagnera a C. Francka. Program vystoupení byl podrobnČ pĜedstaven
v jednom z þísel Theater und Musik-Blätter.357
Velký zájem o symfonickou hudbu pĜimČl zorganizovat þleny orchestru MČstského
divadla spolu s orchestrem Witkowitzer Musikerverein(Vítkovického hudebního spolku)358
filharmonický koncert, který se uskuteþnil 2. dubna 1910 v NČmeckém domČ. ěízení
spoleþného orchestru se i tentokrát ujal kapelník V. E. Heller. Program koncertu byl v tisku
pĜedem dopodrobna rozebrán. BČhem veþera zaznČla Beethovenova Symfonice þ. 3 Eroica
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ûinnost spolku se nadále neomezovala pouze na poĜádání symfonických koncertĤ, bČhem první poloviny
každého roku vystupovala s mČsíþní frekvencí napĜ. na zahradních koncertech nebo spoleþenských veþerech
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TČleso opČt vedené V. E. Hellerem zahrálo Schubertovu pĜedehru k opeĜe Rosamunda, Suitu Algerienne
Saint-Saënse (Provedení této suity znamenalo vyslyšení Hugo Schuberta, který v závČru hodnocení
symfonického koncertu z 24. ledna 1909 vyjádĜil nadČji, že by orchestr mohl uvést pĜed ostravskou veĜejností
toto dílo.) Wagnerovu pĜedehru k opeĜe Rienzi a Listzovu druhou Uherskou rapsodii. Hostem koncertu byl
vídeĖský tenorista Friedrich Zimmermann, jenž pĜednesl árie z oper Aida a Lohengrin. Znovu bylo ocenČno
mistrovské provedení obtížných dČl, zvláštČ Wagnerovy pĜedehry k opeĜe Rienzi. Kladného pĜijetí se dostalo
také tenoristovi F. Zimmermannovi za jeho vytĜíbený a vysoce kultivovaný projev. OZ, 12. 3. 1910, þ. 58, s.
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Orchestr Vítkovického hudebního spolku spadal organizaþnČ pod vítkovickou Spoleþnost pĜátel hudby,
která vznikla v roce 1902 a jejím cílem bylo reprodukovat klasickou hudbu. Spolek mČl zpoþátku 30 þlenĤ a
první koncertní pĜedstavení se uskuteþnilo ve vítkovickém Závodním hotelu 23. února 1902.
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pĜátel hudby, na kterém byla kromČ klavírních, smyþcových dČl provedena Haydnova Symfonie þ. 6 G dur.
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(Ĝídil F. Hacker), premiérovČ byla uvedena ve formČ pĜedehry symfonická báseĖ Der
Herbst A. Könnemanna, dále byl zahrán Mephisto Walzer F. Liszta a pĜedehra
k romantické opeĜe R. Wagnera Bludný Holanćan (Ĝídil V. Heller). Interpretace
Beethovenovy symfonie byla takĜka bezchybná a Franz Hacker tím jen dokázal, jak
výteþnými hudebníky v orchestru disponuje. BouĜlivý potlesk také sklidilo Könnemannovo
dílo, které bylo uvedeno v Moravské OstravČ vĤbec poprvé.359
V dubnu roku 1911 se uskuteþnila hned dvČ symfonická pĜedstavení. 25. dubna 1911
zorganizoval kapelník MČstského divadla Julius Katay slavnostní veþer, na kterém byla
kromČ symfonických dČl uvedena i jednoaktová opera E. Wolf-Ferrariho Zuzanþino
tajemství. Pozornost publika však zdaleka nejvíce poutalo uvedení Brucknerovy Symfonie
Es dur a Könnemannovy pĜedehry k opeĜe Madonna mit dem Mantel. Provedení
jmenovaných dČl bylo znamenité a skladatel stejnČ jako interpreti byli odmČnČni
vavĜínovým vČncem.360 Pouze pár dní pĜed tímto vydaĜeným koncertem (který se mČl
pĤvodnČ konat již 19. dubna), 20. dubna 1911 se konal v NČmeckém domČ symfonický
koncert Moravsko-ostravského orchestrálního spolku. Program pĜedstavení byl velmi
bohatý. KromČ Beethovenových Wiener Tänze a Goldmarkovy pĜedehry Sakuntala zaujalo
také provedení Mendelssohnovy Skotské symfonie þ. 3. Vrcholem veþera byly ovšem Elf
Wiener Tänze v originálním obsazení. Spolku bylo recenzentem popĜáno mnoho podobnČ
úspČšných veþerĤ, jako byl tento. Nabádal také nČmecké obyvatelstvo k vČtší podpoĜe
orchestrálního spolku, aby byla zaplacena vynaložená námaha a úsilí orchestru.361
Moravsko-ostravský orchestrální spolek pod vedením Julia Kataye se 17. bĜezna
1912 v NČmeckém domČ pĜedstavil s dalším nastudováním symfonických dČl. Ten veþer
byla uvedena Mozartova Symfonie þ. 30 g moll, Serenada þ. 2 C dur Roberta Fuchse a Les
preludes pro velký orchestr a harfu Ference Liszta. StejnČ jako pĜed rokem vystoupil na
koncertČ i tentokrát host z Místku, Hans Elzer, který zazpíval na poþest Gustava Mahlera
Kinder-Totenlieder s orchestrálním doprovodem.362
Významné pĜedstavení poĜádané Vítkovickým hudebním spolkem, kterého se
úþastnily pĜední osobnosti mČsta, se konalo 24. bĜezna 1912 ve vítkovickém Závodním
hotelu. Symfonický koncert byl proveden vítkovickou a bohumínskou Závodní kapelou.
Na programu byla Beethovenova Symfonie þ. 1 C dur, která kromČ zaváhání v první vČtČ
359

OZ, 30. 3. 1910, þ. 72, s. 5 a 6. 4. 1910, þ. 77, s. 4. Text básnČ která byla zhudebnČna A. Könnemannem
byla otištČna v TKMB, roþ. 3, þ. 30, s. 467-468. PĜedstavení v þasopise recenzoval SCHUBERT, H.
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byla zahrána velmi zdaĜile. Dále zaznČla Goldmarkova velká Symfonie Ländliche Hochzeit.
ZvláštČ její pátá, dosti obtížná vČta, byla provedena znamenitČ. Taktéž kladnČ ocenČna byla
pĜedehra k opeĜe Tännhauser Richarda Wagnera. Zajímavý byl debut mladé olomoucké
harfistky, dcery olomouckého mČstského kapelníka, Mizzi Rollinger, která zahrála dvČ
sólové Berdelleho skladby, Deux songe a Dans flave.363
V roce 1912 uspoĜádal Moravsko-ostravský orchestrální spolek symfonický koncert
ještČ jednou, pĜesnČ 7. prosince. Tentokrát orchestr Ĝízený sbormistrem pČveckého spolku
Adolfem Wlczkem zahrál Mozartovu pĜedehru k opeĜe Kouzelná flétna, již podruhé
v témže roce si mohlo publikum vyslechnout Beethovenou Symfonii þ. 1 C dur, dále
publikum okouzlila Bonvinova Ballada pro velký orchestr a Sibeliova Frühlingslied.364
Následující symfonický koncert zorganizoval stejnČ jako na jaĜe minulého roku
v Závodním hotelu orchestr Vítkovického hudebního spolku 2. bĜezna 1913. Tentokrát byla
na programu byla Mozartova Symfonie þ. 41, Oberthürova Legende die Loreley pro harfu
s orchestrálním doprovodem, dále Fantasie Faust pro housle s orchestrálním doprovodem
P. de Sarasata, L. Stastnym pĜepracovaný hudební obraz z Valkýry a Lisztova symfonická
báseĖ Mazeppa pro velký orchestr. Harfové sólo hrála opČt Mizzi Rollinger, na housle
Josef Schelz, kapelník z Frývaldova a orchestr pod vedením Franze Hackera tvoĜila
posílená Závodní kapela z Vítkovic.365
Vrcholem sezóny 1912/1913 byl bezesporu filharmonický koncert VídeĖského
orchestru hudebních umČlcĤ vedeného Oskarem Nedbalem, který uspoĜádala moravskoostravská Gesellschaft der Musikfreunde (Spoleþnost pĜátel hudby) založená pĜedchozí rok
na podzim.366 S velkým napČtím oþekávaný koncert se uskuteþnil 2. dubna 1913
v slavnostním sále NČmeckého domu. Orchestr zahrál Weberovu pĜedehru

k opeĜe

Oberon, ýajkovského Symfonii þ. 5 e moll, Wagnerovu Siegfriedovu idylu a Listztovu
symfonickou báseĖ Tasso. Autorem kladné kritiky byl samotný Könnemann, který za
vrcholné þíslo veþera oznaþil ýajkovského symfonii, jejíž reprodukce byla údajnČ
vynikající.367
V poslední pĜedváleþné sezónČ se uskuteþnilo ještČ nČkolik symofonických
pĜedstavení. ýeská strana zorganizovala pĜed Vánocemi 15. prosince 1913 koncert ýeské
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filharmonie, který se uskuteþnil v Národním domČ, jednalo se pravdČpodobnČ o protiváhu
k uskuteþnČnému dubnovému filharmonickému koncertu. Druhé pĜedstavení uspoĜádal
Moravsko-ostravský orchestrální spolek. Symfonický koncert se konal 6. prosince v sále
NČmeckého domu a poprvé se postavil za dirigentský pult kapelník MČstského divadla
Anton Aich. Uvedena byla Symfonie þ. 3 Im Walde Joachima Raffa, Rapsodie Norvegienne
þ. 2 Johanna Svendsena a orchestrální Alžírská suita Camilla Saint-Saënse.368 Aich se
výteþným umČleckým provedením tohoto koncertu zapsal u ostravského publika tím
nejlepším zpĤsobem a získal si velký respekt.
Po lednovém koncertČ ýeské filharmonie369 vystoupil se svým orchestrem znova také
Anton Aich. 12. února 1914 zaznČla v NČmeckém domČ kromČ Brahmsovy Symfonie þ. 2
D dur, také díla Richarda Wagnera, Maxe Brucha, Richarda Strausse a Petra I.
ýajkovského.370
Poslední symfonický koncert v pĜedváleþném obobí se uskuteþnil na pozvání
Spoleþnosti pĜátel hudby. 24. dubna 1914 vystoupil v NČmeckém domČ VídeĖský orchestr
hudebních umČlcĤ. Nedbal nastudoval tentokrát se svým orchestrem Beethovenovu
Symfonii þ. 7 A dur, op. 22, Schubertovu Symfonii h moll, Smetanovu Vltavu a hudební
báseĖ Don Juan R. Strausse (viz pĜíloha þ. 11).371
Na závČr této kapitoly bychom se mČli ještČ krátce zmínit o dalších symfonických
pĜedstaveních, které formou akademie poĜádal Orchester deutschen Studenten der
Ostrauer Mittelschulen (Orchestr nČmeckých studentĤ stĜedních škol) vedený Aloisem
Capellem. TČleso, které vzniklo na podzim roku 1909,372 se skládalo ze studentĤ reálky,
gymnázia a ruþní školy. Každý rok vystoupilo veĜejnČ s pomČrnČ nároþným programem, o
jehož pĜípravČ byli þtenáĜi v tisku pravidelnČ informováni a zájemci se mohli také zúþastnit
pravidelných zkoušek. 20. února 1910 uvedl soubor Mozartovu pĜedehru k opeĜe Cosi fan
tutte, HaydnĤv Smyþcový kvartet op. 42 a první dvČ vČty Beethovenovy Symfonie C dur.373
PĜedstavení bylo velmi úspČšné, bohužel nebylo dostateþnČ ocenČno návštČvností publika.
Také v následujícím roce nastudoval orchestr symfonické dílo, tentokrát 1. a 3. vČtu
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OZ, 29. 11. 1913, þ. 340, s. 7.
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Beethovenovy Symfonie þ. 6, Pastorální.374 Aþkoli výkony studentĤ postrádaly technickou
vyspČlost, získali si hráþi publikum svým nadšením. Ve studiu Beethovenových
symfonických dČl pokraþoval A. Capello i nadále. 1. kvČtna 1913 na další akademii byla
provedena Beethovenova symfonie, v dobovém tisku nazvaná Jugend-symfonie (viz
pĜíloha þ. 12). KromČ dČl W. A. Mozarta a J. Haydna375 byl uveden Smyþcový kvartet,
jehož autorem byl dirigent A. Capello. Také za toto vystoupení sklidil orchestr pochvalnou
kritiku a pĜedstavení bylo 18. kvČtna opakováno ve vítkovickém Závodním hotelu.376
1. svČtová válka pĜerušila úspČšnČ se rozvíjející symfonickou produkci. Moravskoostravský orchestrální spolek se po vypuknutí války potýkal s nedostatkem hudebníkĤ
(pĜedevším houslistĤ a hráþĤ na dechové nástroje), jak o tom svČdþí zpráva ze 17. února
1915. BČhem roku 1915 uspoĜádal nČkolik obvyklých koncertĤ (zahradní koncert
v NČmeckém domČ, dobroþinný koncert v Nové stĜelnici), se kterými jsme se mohli setkat
i bČhem pĜedchozích let. Ty však zdaleka nepĜesáhly úroveĖ symfonických koncertĤ.
PĜes prvotní problémy se podaĜilo orchestrálnímu spolku pod vedením Antona Aicha
zorganizovat umČlecky hodnotnČjší pĜedstavení a sice dobroþinný koncert, který se konal
v MČstském divadle 15. bĜezna 1916, na jehož programu zaznČla díla R. Wagnera
(Siegfriedova idyla), C. Davidoffa, E. N. von Reznicka, C. Löwa, R. Schumanna a také
orchestrální Suita Karnevals Szenen dirigenta a hudebního skladatele A. Aicha pro velký
orchestr,377 jejíž provedení vzbudilo velký zájem a velmi kladné pĜijetí.
Touha ostravanĤ poslechnout si kvalitní symfonickou hudbu pĜimČla Spoleþnost
pĜátel hudby k obnovení své þinnosti a uspoĜádání symfonického koncertu. Do Ostravy byl
opČt pozván VídeĖského orchestru hudebních umČlcĤ, aby zde 3. a 4. kvČtna 1918
v MČstském divadle provedl dva symfonické koncerty pod vedením Oscara Nedbala. První
pĜedstavení bylo vyhrazeno þlenĤm spolku, druhé veĜejnosti. Zájem o tyto koncerty byl
podle oþekávání obrovský. BČhem prvního veþera zaznČla Beethovenova Symfonie þ. 7,
symfonická báseĖ R. Strausse Till Eulenspiegel, Wagnerova Siegfriedova Idylla. Na
programu druhého koncertu byla Beethovenova Symfonie þ. 5, ýajkovského Symfonie þ. 6
a Smetanova pĜedehra k Prodané nevČstČ. OcenČna byla pĜedevším pĜirozená nádherná
Nedbalova interpretace ýajkovského díla.378
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Ostravské orchestrální spolky a zejména Moravsko-ostravský orchestrální spolek si
již bČhem prvních let své existence svým úsilím a snahou provádČt symfonická díla
vydobyly pĜízeĖ a respekt domácího publika. I pĜes to, že þetnost symfonických koncertĤ
byla s pČveckými nebo koncertními produkcemi tČžko srovnatelná, získaly tyto veþery své
nezastupitelné místo v hudebním životČ ostravských obyvatel. Velkou zásluhu na to mČli
zajisté vynikající dirigenti jako A. Könnemann, J. Neubauer, J. Katay a posléze také A.
Aich.
Aþkoli byl vznik orchestrálních tČles iniciativou NČmcĤ, nalezneme od poþátku
mezi hráþi také zástupce dalších dvou národnostních skupin, a to mimojiné proto, že až do
roku 1918 nezaložili vlastní orchestrální spolek. Vrcholem jednotlivých umČleckých sezón
byly bezesporu koncerty hostujících tČles, jimž se zdejší spolky složené z amatérských
hudebníkĤ snažily alespoĖ z þásti vyrovnat.
PomČrnČ rozsáhlá orchestrální þinnost aĢ už domácích tČles þi hostujících byla
rozvíjena i období po roce 1918, které se vyznaþovalo pĤsobením výrazných dirigentských
osobností jako byli A. Aich, E. Bastl nebo J. Vogel.

2.4.3 Komorní koncerty
V poslední dekádČ 19. století se ostravská hudební scéna rozšiĜuje o þím dál þastČjší
koncerty komorních souborĤ nebo profesionálních hudebníkĤ. Ti byli zváni buć
koncertními agenturami, anebo v té dobČ velice angažovanými ostravskými knihkupci
(napĜ. Julius Kittl zajišĢoval koncerty nČmecké strany a Antonín Perout þeské).379 ýeši se
z rĤzných dĤvodĤ vČtšinou orientovali na þeské interprety, zatímco nČmeþtí agenti si také i
díky nepomČrnČ silnČjšímu finanþnímu zázemí mohli dovolit pozvat slavné zahraniþní
umČlce a hudební tČlesa.
V souvislosti s orchestrální a koncertní þinností se rozvíjí také hudební kritika a
publicistika. Z dochovaných zpráv pĜevážnČ anonymních recenzentĤ je pak možno zjistit
více informací nejen o repertoáru daného pĜedstavení (né všechny koncerty mČly dopĜedu
v tisku zveĜejnČný program), ale také o umČlcových hudebních kvalitách, místních i
svČtových úspČších apod. Kritika jednak plnila informativní funkci, a jednak vykonávala
osvČtovou þinnost, když skrze své reflexe kultivovala ostravské publikum.
Vedle tČchto profesionálních koncertĤ byly poĜádány domácí komorní produkce, na
kterých se podíleli hudebníci zdejších amatérských kapel. Nesmíme také zapomínat na
vystoupení sólistĤ z rĤzných þástí monarchie, tĜebaže málokdy dosahovala profesionální
379
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úrovnČ. I když tyto koncerty nebyly pĜíliš významné, jako takové patĜily do kulturního
života nČmeckých obyvatel Ostravy. Mezi tato pĜedstavení patĜí napĜíklad vystoupení
tyrolského zpČváka Toniho Edera z Meranu,380 ŠpanČlek Enriquetty a Laury de Castilla,381
pČveckého humoristického virtuóza O. Lamborga.382 ZajímavČjším pĜedstavením v rámci
amatérských produkcí byl veþer komorní hudby, který se konal 24. bĜezna 1900 a
vystoupili na nČm zpČváci Irena Malá z Opavy, vítkovický barytonista Josef Hofer a
smyþcové kvarteto (R. Remesch, Karl Lazin, Johann Neubauer, Moritz Ptaczek).
PĜedstavení bylo kritikou oznaþeno za více než ochotnické. Publiku se však nejvíce líbilo
závČreþné vystoupení smyþcového kvarteta, které doprovázel na klavír E. Bartoníþek.383 O
další jedineþné vystoupení se postarala Moravsko-ostravská hornická kapela, která 1.
bĜezna 1903 zorganizovala v NČmeckém domČ koncert sólistĤ.384
Mezi neobvyklé sólové nástroje patĜila v té dobČ harfa. Proto koncert harfisty M.
ýíhánka,385 který se konal 24. dubna 1903 v Café central v Moravské OstravČ upoutal
velkou pozornost publika. UmČlec dosáhl ve hĜe na tento obtížný nástroj vysoké úrovnČ.
Mozartova slavnost (13. 2. 1906), kterou zoraganizoval NČmecký Spolek uþitelĤ
v Moravské OstravČ v malém sále NČmeckého domu, byla dalším pĜedstavením, na kterém
mohli ukázat své kvality místní amatérští umČlci. BČhem veþera vystoupilo smyþcové
kvarteto, které zahrálo Smyþcový kvartet XVI. a Noþní hudbu, dále byla provedena árie
Despiny z Cosi van Tutte v podání Herminy Müller, Houslový koncert A dur a smíšený
sbor zazpíval za doprovodu již zmiĖovaného kvarteta Ave verum.386

2.4.3.1 Koncerty profesionálĤ

Produkce profesionálních hudebníkĤ, které byly díky své vysoké umČlecké úrovni
velmi pĜínosné, se v poþáteþních letech (1890-1906) odehrávaly pomČrnČ nepravidelnČ.
Ostravané si byli tohoto nedostatku velice dobĜe vČdomi a usilovali se jej odstranit. Jako
první se o to se v sezónách 1906/1909 pokusil spolek NČmecký dĤm, který uspoĜádal sérii
380

Ten navštívil Ostravu na zaþátku listopadu 1895. Se svým pČveckým programem vystoupil v nČkolika
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þtyĜ abonentních koncertĤ. Organizace však byla pravdČpodobnČ velice nároþná, protože
spolek od této þinnosti upustil. Situace volala po založení samostatného spolku, který by se
vČnoval výhradnČ poĜádání koncertĤ. Z tohoto dĤvodu vznikla na podzim 1912
v Moravské OstravČ nadnárodní Gesellschaft der Musikfreunde (Spoleþnost pĜátel
hudby),387 která mČla bČhem sezóny zorganizovat cyklus þtyĜ abonentních koncertĤ
vybraných profesionálních umČlcĤ. Díky této iniciativČ se v následujících letech (þinnost
spoleþnosti byla pĜerušena pouze bČhem 1. svČtové války v sezónČ 1916/1917) uskuteþnila
Ĝada významných komorních, ale také symfonických pĜestavení. PĜedprodej vstupenek
stejnČ jako na pČvecké a orchestrální koncerty se konal v ostravských knihkupectvích,
zejména u knihtiskaĜe a nakladatele Julia Kittla, popĜ. R. Papauschka.
Jednou z velkých kulturních událostí v první polovinČ 90. let 19. století byl koncert
ýeského kvarteta (ve složení K. Hoffmann, J. Suk, O. Nedbal, O. Berger) v sále Staré
stĜelnice 3. kvČtna 1893. Aþkoli byl program „na poþet þísel sporý“, byl velmi zajímavý a
nadšené publikum nešetĜilo pochvalnými projevy. Zahráno bylo SmetanĤv Smyþcový
kvartet e moll Z mého života, GriegĤv Smyþcový kvartet g moll a jako pĜídavek byl uveden
DvoĜákĤv Valþík.388 ýeské kvarteto vystoupilo v OstravČ také 13. dubna 1901. PĜedstavení
se konalo v Národním domČ, nČmecký tisk však projevil zájem uskuteþnČnou reklamou.389
JeštČ v témže mČsíci (28. 5.) se konal koncert Ruské vokální kapely Nadiny
Slavjanské. Mladá ruská umČlkynČ zaþala vystupovat s vlastním sborem v prosinci 1892.
V rámci prvního evropského turné její kapela zavítala také do Moravské Ostravy. Sbor
obleþený do národních krojĤ nabídl pĜíležitost poznat blíže ruskou lidovou hudbu, jejíž
originálnost spoþívala v pĜevažující mollové tóninČ a charakteristické melodii a rytmu.
Slavjanská disponující ušlechtilým, dobĜe vyškoleným hlasem pĜinesla spolu se svým
sborem pČkný kulturní zážitek.390
V dobČ, kdy Ostrava nemČla ještČ samostatné kamenné divadlo a stĜídaly se zde
rĤzné operní spoleþnosti, se uskuteþĖovaly také koncerty operních pČvcĤ nejþastČji
z opavského, nebo také z vídeĖského divadla. Engelbert Adam, operní režisér a basista
387
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v MČstském divadle v OpavČ seznámil ostravské publikum s nČkolika známými áriemi 13.
srpna 1893 v hotelu Hochstimm (Nádražní ulice). BČhem veþera zaznČla napĜ. árie z opery
Aida, Zar und Zimmermann, Martha atd. 16. kvČtna 1900 uspoĜádali v NČmeckém domČ
pČvecké pĜedstavení pro ostravské publikum þlenové opavského divadla. Za doprovodu
kapelníka Carla Auera zde vystoupili pČvkynČ Marie Neumann a pánové Heinrich
Blechner Björn, Carlo Böhm a Edmund Helding. KromČ árií z oper Tännhauser, MistĜi
pČvci norimberští zaznČly skladby C. Löwa, E. Griega, A. Rubinsteina, E. Kisse, K.
Stielera ad.391
V Ĝíjnu roku 1893 navštívil Ostravu svČtoznámý houslový virtuóz František
OndĜíþek, aby zde 15. Ĝíjna uskuteþnil v slavnostním sále hasiþské budovy koncert (viz
pĜíloha þ. 13) Doprovázela jej jeho manželka Anna, která zazpívala nČkolik písní DvoĜáka,
Schuberta a Weisse, a hudební skladatel Karel Weiss. OndĜíþek zahrál MendelssohnĤv
Koncert, Paganiniho Motto perpetuo, Schumannovu Veþerní píseĖ a vlastní skladbu,
Fantasii Prodaná nevČsta. Houslistovi, který navštívil Ostravu již poþtvrté,392 se dostalo od
místních vĜelého pĜijetí a koncert byl ocenČn velmi bohatým potleskem.393
Na zaþátku roku 1894 bylo pozváno do Ostravy rakouské Dámské kvarteto
Tschampa (Österreichische Damenquartettes Tschampa) a BrnČnské Waldhorn-kvarteto
(Brünner Waldhorn-quartettes). Spoleþný program pČveckého a instrumentálního souboru
obsahoval skladby T. Koschata, M. Weinzierla, R. Schumanna, A. Wöckela, J. Brahmse,
F. Schuberta a na závČr R. Wagnera. Koncert konaný v sále hasiþské budovy 20. února
1894 mČl velmi pĜíznivý ohlas.394 Již 25. února se konalo v sále Staré stĜelnice opČt
vystoupení ýeského kvarteta, jednalo se pravdČpodobnČ o þeskou iniciativu, neboĢ
nČmecký tisk tuto událost vĤbec nezmiĖuje.395
Významnou kulturní událostí roku 1896 bylo vystoupení Koschatova kvinteta, které
se uskuteþnilo 31. bĜezna v slavnostním sále NČmeckého domu. KromČ skladatele
Thomase Koschata tvoĜili interprety þlenové dvorní opery ve Vídni, Wilma von Thann,
Ottilie Masanetz, František Pacál,396 Wilhelm H. Platt a Clemens Fochler. PČvecký
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program obsahoval pĜevážnČ skladby Th. Koschata,397 zaznČla také italská píseĖ Die
Besucher von Venedig in Wien. PĜedstavení bylo úspČšné, diváci byli nadšeni. TémČĜ po
každém þísle publikum vyžadovalo zazpívání pĜídavku.398
O dva mČsíce pozdČji, 10. kvČtna, se uskuteþnilo v OstravČ další pČvecké vystoupení.
Tentokrát do mČsta pĜijela operní pČvkynČ Selma Kurz, þlenka MČstského divadla
v Hamburku,399 doprovázená cellistou dvorní opery ve Vídni Josefem Sulzerem. Mladá
zpČvaþka si získala srdce ostravského publika již bČhem první skladby, Pergolesiho Tre
giorni. Její výkon byl i pĜes malé nachlazení (kvĤli kterému bylo škrtnuto nČkolik þísel
v programu) znamenitý. Velké nadšení vzbudil také cellista Sulzer, který po nČkolika
letech opČt zavítal do Ostravy. StupĖovaný potlesk pĜimČl umČlce zopakovat
Schumannovo SnČní.400
Na pozvání Mužského pČveckého spolku z Moravské Ostravy pĜijelo do mČsta
brnČnské Beamt-kvarteto, které vystoupilo v sále NČmeckého domu 22. listopadu 1896.
Tento komorní pČvecký soubor se pĜedstavil ve složení Beamt, Bidlo, Janowicki, Neuber.
Na klavír je ve skladbách Chacun a son a Cavalleria Rusticana doprovázel C. Bendel.
PĜedstavení, srozumitelné, vroucí a ušlechtilé, bylo odmČnČno srdeþným potleskem
rozveseleného publika, které si vyžádalo opČtnou reprodukci nČkterých bodĤ programu.401
Koncert publikum nadchnul natolik, že již 14. bĜezna 1897 se uskuteþnil další koncert
tohoto souboru, tentokrát ve vítkovickém Závodním hotelu. Ve Vítkovicích vystoupilo
kvarteto také na podzim, 27. listopadu 1897.
V roce 1898 se neuskuteþnilo na nČmecké stranČ žádné vystoupení známé
osobnosti, obyvatelé mČsta však byli potČšeni koncertem houslisty Františka OndĜíþka,
který se uskuteþnil 4. Ĝíjna v Národním domČ. Bezchybnou hrou a udivující technikou si
získal úspČch také u nČmeckého publika z Ostravy a Vítkovic.402
V kvČtnu 1899 hostil zavítala do Ostravy dvorní a operní pČvkynČ Lola Beeth.
PĜedstavení se uskuteþnilo 10. kvČtna a na programu byly árie z Halévyho opery Židovka,
Mozartovy Figarovy svatby a z Wagnerova Lohengrina, zaznČly také skladby P.
Mascagniho, R. Schumanna a F. Schuberta. Klavírní doprovod obstaral opavský sbormistr
397

Kvintet Mei Zartele, In der Fremd kvintet s barytonovým sólem, Hochalmor Diandlan mužský kvartet se
sopránovým a altovým sólem, Der verliabte Bua muž. kvartet, a kvintety Büaberl mirk dir´s fein, Glückliche
Leut. OZ, 29. 3. 1896, þ. 36, s. 8.
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OZ, 2. 4. 1896, þ. 38, s. 2.
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S. Kurz se narodila v Bílsku, pČvecká studia absolvovala ve Vídni u prof. Retze, od roku 1895 byla na pČt
let angažovaná v hamburkském divadle. OZ, 5. 5. 1896, þ. 51, s. 2.
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OZ, 12. 5. 1896, þ. 54, s. 3.
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Po koncertČ následovala ještČ slavnost spojená se zábavou, kterou pro brnČnské hosty uspoĜádali zpČváci
z Vítkovic a Moravské Ostravy. OZ, 24. 11. 1896, þ. 137, s. 2.
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Tento koncert, aþ se uskuteþnil z þeské iniciativy, vzbudil také v nČmeckém tisku velký zájem. O
pĜedprodej vstupenek se postaral Julius Kittl. Uveden byl nejen program, ale koncert byl také v OZ
recenzován. OZ, 6. 10. 1898, þ. 120, s. 3.
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Friedrich Keitel. Vystoupení bylo velkým hudebním zážitkem, a proto není divu, že sál
NČmeckého domu byl zcela zaplnČn. Kritika zhodnotila pĜedstavení samými superlativy,
publikum, které nešetĜilo potleskem, bylo odmČnČno znaþnými pĜídavky.403
Po devíti letech pĜijelo do Ostravy koncertovat humoristické pČvecké Udel kvarteto
z VídnČ (Wilhelm Stigler, Carl Udel, Ferdinand Hörbeder, Eugen Weiss). Vystoupení se
uskuteþnilo 27. záĜí 1899 v slavnostním sále NČmeckého domu, klavírní doprovod obstaral
Julius Fischer. Program obsahoval devČt skladeb, posledním þíslem bylo parodické
oratorium na F. Schillera Der Tauchor, které zpracoval a kvartetu vČnoval Josef Piber.
PĜedstavení bylo pĜijato s vĜelostí, nadšením. Hlavním cílem bylo publikum pobavit, þehož
umČlci svými výkony dosáhli.404
Následující mČsíc zavítalo po tĜech letech do Ostravy Koschatovo kvinteto (tentokrát
ve složení Rudolf Fraxler, Hans Neubauer, Clemens Fochler, Georg Haan a Thomas
Koschat). Na koncertČ konaném 22. Ĝíjna vystoupila ještČ další þlenka vídeĖské dvorní
opery, Wilma von Thann. Program pĜedstavení byl velmi rozmanitý. BČhem veþera
zaznČly písnČ na námČty lidové poezie zhudebnČné Kärtnerem, druhou þást programu
tvoĜily skladby veselejšího rázu, jako poslední þíslo byla uvedena skladba Th. Koschata
Verlassen. Kritika zdĤraznila autorovo vlastenectví (nČmectví), velmi dobrý výkon
souboru byl potvrzen nČkolika pĜídavky. Také W. Thann si získala publikum svým
krásným výkonem a sympatickým hlasem.405
KulturnČ nabitý podzim roku 1899 vyvrcholil koncertem mladého klavíristy Raoula
von Koczalského,406 který se konal 25. listopadu v sále NČmeckého domu. První þást
repertoáru byla vČnována skladbám Fryderyka Chopina (Etude cis moll, Nocturno Fis dur,
Fantasie Impromtu, Polonaise A dur, Valse cis moll), druhá þást obsahovala kromČ dvou
vlastních skladeb (Gavotte, Etude) díla A. Rubinsteina, L. Delibese, F. Liszta. Mladý
umČlec byl oznaþen za „ist thatsächlich ein Clavier-Virtuose, dessen brillante Technik
ebenso wie der schöne Anschlag Bewunderrung erregen.“407
V únoru 1900 se vrátila do Ostravy se svým souborem Nadina Slavjanská. Koncert,
který trval pĜibližnČ jen hodinu a pĤl, se konal 18. února v budovČ cirkusu. BČhem veþera
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byly zazpívány ruské lidové písnČ pĜevážnČ zádumþivého charakteru, vČtšina z nich
aranžovaná kapelnicí Slavjanskou. Pestrou zmČnou pĜedstavení byl balalajkový orchestr.408
V závČru koncertní sezóny, 8. kvČtna 1901, vystoupil v sále NČmeckého domu
Johann Strauss mladší s orchestrem. Program byl velmi rozmanitý a pod dirigentovým
vedením úspČšnČ provedený. Na rozlouþenou zahrálo tČleso Radeckého pochod.409
Po šesti letech koncertovala v OstravČ operní pČvkynČ Selma Kurz. Na pĜedstavení
konaném 23. ledna 1902 v NČmeckém domČ zaznČly skladby Tauberta, Brahmse, Mahlera,
árie z opery Mignon, Královna ze Sáby a po patnácti letech v originální tóninČ provedená
árie Královny noci Mozartovy Kouzelné flétny. ZávČr pak patĜil árii z Verdiho
Troubadoura.410 ÚspČch pČvkynČ doprovázené Dorou Goldmann byl velkolepý.
Na podzim téhož roku (26. 10.) se konalo v NČmeckém domČ další sólové
vystoupení. Tentokrát navštívila mČsto koncertní pČvkynČ baronka Olga von Türk Rohn,
ve všech recenzích oznaþovaná jako nepĜekonatelná interpretka Schuberta. PČvecká þísla
byla prokládána sólovými skladbami pro harfu v podání Hanse Grünwalda Zerkowitze.
Baronka zazpívala skladby A. Stradelly Kirechenarie, R. Schumanna Lied der Braut,
Marienwürmchen, J. Brahmse Hlince Kuh, Der Schmied, R. Procházky Zwischen ja und
nein a nČkolik písní Franze Schuberta – Lytanei, Am Meer, Die Post, Wohin, Die böse
Farbe. Kritika byla velmi kladná a o jejím zpČvu napsala: „Ihr Gesang ist von
bestrickender Wirkung und birgt eine reiche fülle tiefen Empfindes. .. Besonders als
Schubert-Sängerin leistet die allerorts gefeierte Künstlerin wirklich Grosses…“411
První mČsíce roku 1903 pĜinesly hned nČkolik zajímavých koncertních pĜedstavení.
Špiþky ostravské spoleþnosti se sešly 15. února v sále NČmeckého domu, aby se zúþastnily
výjimeþného vystoupení houslisty Bronislawa Hubermanna, který byl doprovázený
klavíristkou Willy Klasen. Koncert byl zahájen Beethovenovou Sonátou þ. 9, op. 47
„Kreutzerova sonáta“, která byla také souþástí programu Františka OndĜíþka.412 Sónata
byla provedena bravurnČ a stejným zpĤsobem byl zahrán také klavírní part, plný obtížných
míst. Dále zaznČly Schubertova Ave Maria, Moment musical, Sarasatova Carmenfantasie,
Brahmsovy Uherské tance a jako pĜídavek zaznČlo Schmannovo SnČní. Publikum bylo
tímto prvotĜídním koncertem nadšeno.413
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Jen pár dní po tomto výteþném pĜedstavení vystoupila 21. února mladá houslistka
Herma Studená,414 která byla doprovázena vojenskou kapelou c. k. pČšího pluku þ. 1
z Opavy. V podání Studené zaznČl ýajkovského Koncert D dur, op. 35 s doprovodem
orchestru, Lucia Fantasie Saint Lubina, Moto perpetum op. 11 Paganiniho a 1. vČta
z Velkého koncertu E dur, op. 10 H. Vieuxtempse s orchestrálním doprovodem.415 O rok
pozdČji, 21. února 1904 vystoupila houslistka v OstravČ s totožným programem a opČt
zúþastnČné posluchaþe nadchla svou zruþnou technikou a velkým temperamentem.416
Dámského smyþcové kvarteto Soldat-Röger poctilo Ostravu svou návštČvou po
dlouhých odkladech 15. bĜezna 1903. BČhem veþera zaznČl SchumannĤv Smyþcový kvartet
A dur, op. 42, þ. 3 a BeethovenĤv Smyþcový kvartet c moll, op 18, þ. 4. Ze sólových
pĜednesĤ provedla Marie Soldat Introduction a Rondo H. Vieuxtempse, Leontine Gärtner
Pergolesiho Air a Popperovu Tarantellu.417
V závČru roku, 21. listopadu 1903, se konal ve vítkovickém Závodním hotelu
ýtenáĜským spolkem železárenských úĜedníkĤ poĜádaný veþer komorní hudby, na kterém
vystoupil houslista František OndĜíþek doprovázený Josefem FamČrou.418
13. bĜezna 1905 vystoupil v NČmeckém domČ šedesátiletý španČlský houslista Pablo
de Sarasate doprovázený klavíristkou Berthou Marx. I pĜes vyšší vČk umČlce dosáhl
koncert vysoké kvality, obdivována byla pĜedevším Sarasatova technika, kterou pĜedvedl
ve skladbách Chansons Ruffes, Introduktion a Tarantelle. Vrcholným þíslem veþera byla
však vlastní skladba – Zigeunerweisen. Publikem byla ocenČna také B. Marx, která zahrála
jako pĜídavek technicky nároþnou Goldschmidt-Lisztovu Rapsodii.419
Na podzim téhož roku se konal v NČmeckém domČ (22. 10.) velký koncert tĜí umČlcĤ
– koncertní pČvkynČ Agnes Bricht-Pyllemann, klavíristy a dirigenta Carla Lafita a
harfistky Hedwig Baum. Každý z instrumentalistĤ provedl sólové þíslo,420 které bylo
orámováno pČveckým vystoupením A. Bricht-Pyllemann, jež zazpívala Mozartovu árii
z Idomenea a písnČ J. Brahmse, C. Lafita, E. Griega, H. Wolfa a R. Schumanna. I pĜes
hlasovou indispozici bylo vystoupení pČvkynČ stejnČ jako ostatních spoluúþinkujících
pĤsobivé.421
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Na zaþátku roku 1906 (11. 1.) se uskuteþnil další houslový koncert. Tentokrát
vystoupila v rámci dobroþinné akce, která se konala pod patronátem starosty mČsta a
moravského místodržícího,422 brnČnská virtuózka Amely Heller. Klavírní doprovod
obstaral vídeĖský profesor Karl Frühling. BČhem pĜedstavení zaznČla Sonata g moll, op. 19
pro housle a klavír E. Sjögrena, houslový Koncert d moll H. Vieuxtempse, dále nČkolik
sólových houslových skladeb, napĜ. BachĤv Air, MozartĤv Menuet, Paganiniho Dal tuo
stellato a Riesovo Moto Perpetuo. K. Frühling zahrál F. Lisztem pĜepracovanou
Wagnerovu skladbu Isoldes Liebestod. Aþkoli návštČvnost koncertu nepatĜila k tČm
nejvyšším, publikum bylo potČšeno excelentní hrou obou umČlcĤ.423
Již na konci mČsíce ledna se konal v OstravČ další houslový koncert. Po tĜech letech
zde vystoupil 30. 1. 1906 Bronislaw Hubermann424 doprovázený klavíristou R. Singerem.
UmČlec zahrál Saint-SäensĤv Koncert h moll, op. 61, Beethovenovu Romanci G dur, op.
40, Bachovu Gavottu z VI. Sonáty Chopinovo Nocturno op. 27, þ. 2 a Wieniawského
Capriccio-Valse. Klavírista obohatil program o Chopinovu Barcarole a Lisztovu XII.
Uherskou rapsodii. Také výkon tČchto umČlcĤ byl publikem kladnČ pĜijat, kritika
Hubermannovi pouze vytkla „pĜíliš pevný a silný tón, který byl nevýhodou v 1. vČtČ
koncertu h moll.“425
V listopadu 1906 byla vyhlášena spolkem NČmecký dĤm (Deutsches Haus) série þtyĜ
abonentních koncertĤ. Již 11. listopadu vystoupilo Bruselské smyþcové kvarteto, které
zahrálo skladby A. Glazunova, L. van Beethovena a C. D. von Dittersdorfa. Nadšené
publikum pĜerušovalo hráþe potleskem po jednotlivých vČtách, v závČru pĜedstavení byli
umČlci, kteĜí pĜekvapili svou univerzální virtuozitou a harmonickým vcítČním do hudební
povahy díla, odmČnČni bouĜlivými ovacemi.426 Stejný úspČch slavil u publika také
houslista Willy Burmester, který vystoupil v NČmeckém domČ v rámci druhého
abonentního koncertu 2. prosince 1906.
Jen nČkolik málo dní pĜed Burmesterovým pĜedstavením se uskuteþnil 28. listopadu
1906 koncert brnČnské operní pČvkynČ Clo Hirth, kterou doprovázel na klavír ostravskému
publiku známý Karl Frühling. Program se skládal z nČkolika þástí, zaznČly lidové písnČ,
skladby F. Schuberta, R. Schumanna, J. Brahmse, W. A. Mozarta, E. Griega a dalších. K.
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VýtČžek byl vČnován na podporu výstavby budovy nemocných tuberkulozou.
OZ, 8. 1. 1906, þ. 5, s. 3 a OZ, 12. 1. 1906, þ. 9, s. 2.
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Hudebník svČtového významu, v té dobČ tĜiadvacetiletý, byl pozván Maxem Ritterem von Gutmannem
z Vítkovic, v jehož zámku na konci ledna dva dny pobýval. I pĜes své mládí bylo pĜed dvČma lety tČlo tohoto
nadČjného umČlce natolik psychicky a fyzicky vyþerpáno, že došlo k doþasné ztrátČ pamČti. Nastávající
koncert byl však pro jeho obdivovatele dokladem, že došlo k výraznému zlepšení Hubermannova stavu. OZ,
31. 1. 1906, þ. 25, s. 4.
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Frühling zahrál Schumannovou Arabesku a Novelettu a vlastní skladbu, Koncertní
valþík.427
TĜetí abonentní vystoupení, které se mČlo konat 21. ledna 1907 (vystoupit mČl mladý
operní pČvec Leo Slezák), se s nejvČtší pravdČpodobností neuskuteþnilo.428 Místo toho
hostil NČmecký dĤm svČtoznámého klavíristu,429 Leopolda Godowského. UmČlec, který
vystupoval celý veþer sám, nadchnul pĜítomné publikum pĜedevším Arabeskou na
StraussĤv valþík Na krásném modrém Dunaji.430
ýtvrté abonentní pĜedstavení se konalo 25. února. Tentokrát koncertoval v sále
NČmeckého domu houslista Eugen Ysaye. Také on se svým vystoupením sklidil velký
úspČch. OcenČna byla jak znamenitá technika, tak také pĜesnost úhozĤ a respekt
k samotným skladatelĤm, jejichž díla uvedl. S vynikající lehkostí zahrál pĜedevším
Rubinsteinovu Etudu, op. 23, þ. 2 C dur.431 Klavírní doprovod a meziþísla programu
obstaral Otto Schulholf.
Aþkoli byly ohlášeny pĤvodnČ pouze þtyĜi abonentní koncerty, uskuteþnilo se 24.
bĜezna 1907 v rámci této série další pĜedstavení, na kterém vystoupily sestry
Gärtnerovy.432 V podání Leontiny Gärtner se líbily pĜedevším Beethovenovy Variace a
Fantasie Davidoffa, její sestra Lulla zapĤsobila na publikum pĜedevším v Brahmsových
písních Die Sonne scheint nicht mehr, Das mädchen spricht.433
Na pĜedstavení bohaté jaro 1907 bylo završeno koncertem operní pČvkynČ Laury
Hirlgermann, jež byla známa pĜedevším jako ideální Wagnerova interpretka. Na
vystoupení jí zdatnČ sekundovali dva ostravští umČlci, Richard Remesch, kterého
doprovázel v Capricciu Wieniawského Ernst Immerglück.434 L. Hilgermann dokázala
citlivým pĜednesem Schumannových a Schubertových písní, že se nejedná pouze o
dramatickou jevištní, ale také koncertní pČvkyni.435
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A.M. Konzert Clo Hirth. OZ, 30. 11. 1906, þ. 274, s. 3 a 20. 11. 1906, þ. 265, s. 5.
O potvrzení konání tohoto koncertu jsme nenašli v pramenech žádnou informaci.
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konzervatoĜi v KolínČ u Julia Stockhause. OZ, 22. 4. 1907, þ. 68, s. 3.
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OZ, 26. 3. 1907, þ. 70, s. 4.
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Houslista R. Remesch þasto vystupoval na pČveckých koncertech, Ernst Immerglück byl mladý klavírista
pocházející z Polské Ostravy (jeho otec podporoval hudební aktivity poĜádáním koncertĤ ve své restauraci),
který dosáhl svČtového významu pĜedevším v meziváleþném období.
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Necelý rok po svém prvním vstoupení koncertovala v OstravČ opČt Clo Hirth
doprovázená Karlem Frühlingem. Tentokrát se pĜedstavení konalo ve vítkovickém
Závodním hotelu 16. listopadu 1907, z podnČtu ýtenáĜského spolku železárenských
úĜedníkĤ. PČvkynČ vystoupila s písnČmi F. Schuberta, R. Schumanna, W. A. Mozarta, J.
Brahmse, R. Strausse, C. Löwa, zaznČl také cyklus durynských, anglických,
staronČmeckých a holandských lidových písní. K. Frühling potČšil publikum dvČma
skladbami

a

sice

Intermezzem

R.

Schumanna

a

Koncertním

valþíkem

M.

Moszkowského.436
V rámci další série abonentních koncertĤ konaných v NČmeckém domČ vystoupil
podruhé v tomto roce (18. listopadu 1907) klavírista Leopold Godowský. UmČlec se
pĜedstavil se stejným programem, se kterým slavil úspČchy již ve Vídni. ObzvláštČ se líbilo
jeho nejnovČjší dílo, Valþíkové variace na motivy Netopýra.437 Další tĜi pĜipravovaná
pĜedstavení se z blíže neurþených dĤvodĤ neuskuteþnila.
OtevĜení MČstského divadla znamenalo, že i ostravské publikum bylo pravidelnČ
seznamováno s kvalitními operními (þastČji však operetními) produkcemi. ýlenové
divadelního souboru438 poĜádali každoroþnČ v závČru sezony pČvecká pĜedstavení
(vČtšinou z dĤvodu odchodu umČlce do jiného divadelního souboru), na kterých byly
zpívány nejlepší a nejoblíbenČjší árie þi písnČ.
V listopadu 1908 hostila Ostrava dalšího svČtoznámého klavíristu, Alfreda
Grünfelda (1852-1924).439 UmČlec zde vystoupil 17. listopadu po delší pauze,
v meziváleþném období pak ve mČstČ uskuteþnil nČkolik dalších pĜedstavení. Bohatý a
stylovČ rĤznorodý program zahrnoval díla J. Haydna (Téma s variacemi f moll), L. van
Beethovena (Rondo G dur, op. 51), J. S. Bacha (Gavota d moll), J. Brahmse (Intermezzo es
moll, op. 118, Capriccio h moll, op. 76), F. Chopina (Etude cis moll), vlastní skladby
Causerie op. 50, Scherzino op. 53, dále dílo Schumanna, Schuberta a Liszta.440 Grünfeld
zapĤsobil na zaplnČný sál NČmeckého domu ohromujícím zpĤsobem, ukázal se jako
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OZ, 11. 11. 1907, þ. 258, s. 3-4 a 18. 11. 1907, þ. 264, s. 4.
OZ, 20. 11. 1907, þ. 266, s. 4-5.
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hudební slovník osob a institucí.
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významný interpret Schumanna, v závČru pĜedstavení byl opakovanČ podnČcován k
provedení dalších pĜídavkĤ.441
V rámci svého koncertního turné se vrátil v únoru 1909 do Ostravy houslista
Bronislaw Hubermann, aby zde v sále NČmeckého domu vystoupil 16. února. Na kĜídlo
jej doprovázel Richard Singer. Jednalo se o velký zážitek koncertní sezóny. Recenzent
v tisku pod šifrou -dm- o nČm napsal: „Hubermann ist kein Geiger mehr, sondern ein
Dichter, der sich der Musik als seine Sprache bedient… ist zuerst Musiker und in zweiter
Linie erst Virtuos… Seine Geige klagt und weint…442 UmČlec zahrál skladby Felixe
Mendelssohna-Bartholdyho Houslový koncert e moll op. 64, P. I. ýajkovského Sérenade
mélancolique a H. Wieniawského Faustovu fantazii. Jako pĜídavek musel na žádost
jásajícího a fascinovaného publika uvést Chopinovo Nocturno. Také HubermannĤv
doprovod, R. Singer sklidil za své sólové pĜednesy (Chopinovo Scherzo cis moll a
Listztovu Campanellu) velký potlesk.
Mladá houslová virtuózka Irma Stössel z Budapešti vystoupila v Moravské OstravČ
poprvé 9. bĜezna 1909. Tento nadČjný talent se pĜedstavil místnímu publiku skladbami H.
Wieniawského (Houslový koncert d moll), J. Hubaye (Fantazie brilante a Scenes de la
Csarda). Na klavír ji doprovodil místní umČlec E. Immerglück, který bČhem veþera zahrál
Chopinovo Scherzo a Brahmsovu Rapsodii g moll. Mladá umČlkynČ se pĜedstavila velmi
sympaticky.443 V Ĝíjnu vystoupil v NČmeckém domČ další houslista, Joan de Manen. Jeho
koncert však nebyl pĜíliš kvalitní, ve srovnání se souþasnými umČlci byl výkonovČ znaþnČ
vzadu.444
V rámci koncertního turné po velkých evropských mČstech se uskuteþnil
v NČmeckém domČ (jako druhé abonentní pĜedstavení) na zaþátku prosince koncert
Smyþcového kvarteta z Bruselu. Proveden byl Smyþcový kvartet op. 77, þ. 1 G dur J.
Haydna, Smyþcový kvartet op. 4 c moll L. van Beethovena a Smyþcový kvartet op. 96 F dur
A. DvoĜáka. Jednotlivé kompozice nadchly posluchaþe, mistrná hra hostĤ byla pĤsobivá.445
Koloraturní a dvorní operní pČvkynČ ve Vídni Grete Forst vystoupila v NČmeckém
domČ v Moravské OstravČ 6. ledna 1910. BČhem pĜedstavení zaznČly pĜevážnČ skladby J.
441

Za bouĜlivého potlesku zahrál ještČ svou Maćarskou fantasii, poté Valþík Volkamnna, pĜepracovaný
Fischoffem a vČnovaný pianistovi. OZ, 18. 11. 1908, þ. 266, s. 3-4. O tom také MANDL, M. Konzert
Grünfeld. In TMB, roþ. 2, þ. 9, s. 143-144.
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OZ, 17. 2. 1909, þ. 38, s. 2. Koncert recenzoval také REIS, S. Violin-Konzert Hubermann. In TMB, roþ. 2,
þ. 22, s. 359-360.
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Irma Stössel. In TMB, roþ. 2., þ. 25, s. 408-409.
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OZ, 28. 10. 1909, þ. 245, s. 4. Recenze koncertu byla otištČna také v TMB, roþ. 3, þ. 10, s. 155-156.
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nástroj a pĜeci dosáhli spoleþného velkého pĤsobení orchestrální síly. OZ, 3. 12. 1909, þ. 275, s. 3.

99

Brahmse, dále písnČ E. Griega, F. Schuberta a R. Strausse, v závČru velká árie z opery La
Traviatta G. Verdiho. ZpČvaþka, která byla opravdu mistryní umČleckého zpČvu, dosáhla
svým srdeþným, líbivým hlasem ve všech polohách velmi kladného ohlasu.446 Abonentní
pĜedstavení završil 29. ledna uskuteþnČným koncertem houslista H. Marteau.447
Na podzim byly ohlášeny další þtyĜi abonentní koncerty. Prvním z nich, konal se 11.
Ĝíjna 1910, byl koncert houslisty Willyho Burmestera, který vystoupil v OstravČ pĜed
þtyĜmi lety. Velmi zajímavý program obsahoval skladby F. Schuberta (Sonata D dur), N.
Paganiniho Caprice, obdivuhodné bylo provedení Brahmsovy Sonaty D dur nebo
Wieniawského Koncertu d moll. Následovaly skladby Hummla, Mendelssohnova
Capriccieta, závČr pĜedstavení patĜil Paganinimu. UmČlec fascinoval publikum svými tĜi,
šesti a oktávovými tóny, dvojitými úchopy, pizzicatem a flažolety. J. Katay shrnul
pĜedstavení slovy: „Es war ein herrlicher Abend, ein Gottesdienst in Tempel Kunst, Musik
ihrer erlesensten Priester ist Willy Burmester!“448
O mČsíc pozdČji, 6. listopadu, potČšil ostravské publikum svým pČveckým
vystoupením barytonista Viktor Heim z VídnČ. Také na jeho koncertČ nechybČly
Schubertovy písnČ, následovaly skladby Ernsta Ludwiga, Johannese Brahmse a Hugo
Wolfa. Posluchaþi oþekávající s napČtím vystoupení tohoto ve vídeĖském tisku chváleného
koncertního pČvce nebyli zklamáni. Velmi vkusný výbČr skladeb byl podtržen skvČle
znČjícím hlasem ve všech polohách, vynikajícím frázováním a srozumitelnou
výslovností.449
Vysoká úroveĖ posledních dvou zmiĖovaných pĜedstavení byla pĜerušena
vystoupením Boženy Bradské, kterou kritika po absolvování koncertu (4. 12.) oznaþila za
kabaretní pČvkyni. Zklamání ze „vcelku dobrého“ koncertu zmírnil svými sólovými
pĜednesy domácí klavírista Ernst Immerglück, který zahrál Andante a Scherzo ze Sonaty As
dur C. M. von Webera, Chopinovo Preludium Des dur, Meine Ruh ist hin Schuberta-Liszta
a Smetanovu Polku.450
Jen pár dní po tomto ne pĜíliš uspokojivém vystoupení se konal koncert mladé
nadČjné ostravské houslistky Hedwigi Korngold. Klavírní doporovod obstaral její pĜítel,
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Becky Dawidson. Oba dva mladí umČlci dosáhli díky technickému umČní, zápalu ve hĜe a
schopnosti vcítit se do pĜednesu dČl u domácího publika velmi silného úspČchu.451
Abonentní série byla uzavĜena uspoĜádáním koncertu koloraturní pČvkynČ VídeĖské
dvorní opery Francillo Kauffmann, který se konal 6. ledna 1911. Program byl složen
z koncertních písní a operních árií (zaznČla Delibesova árie z opery Lakmé, písnČ J.
Brahmse, A. Alabieffa, J. Masseneta ad.), klavírní doprovod zpČvaþky obstarala vídeĖská
pianistka D. Manberg Goldmann, která zahrála jako sólové þíslo Saint Säensem upravenou
Bachovu Gavottu. PČvecký výkon F. Kauffamann mČl strhující úþinek, velká jednoduchost
v pĜednesu kontrastovala se záplavou koloratur, nekoneþných trylkĤ a mimoĜádného
hlavového tónu ve vysokých rejstĜících. ObzvláštČ úspČch sklidily Russische Nachtigall
Alabieffa a Straussovy Hlasy jara.452
Necelé dva týdny po tomto senzaþním pĜedstavení vystoupil 16. ledna 1911
v NČmeckém domČ opČt Bronislaw Hubermann. Houslista spolu s klavíristou Poldi
Spielmannem zahrál výteþnČ Beethovenovu Kreutzerovu sonátu, následovalo ýajkovského
Souvenir d´un lieu a Paganiniho Hexentanz, taktéž skvČle provedeno. UmČlec byl
nekoneþným

potleskem

publika

donucen

zahrát

pĜídavek,

a

sice

Brahmsovy

Ziegeunerweisen. Leopold Spielmann se ukázal jako klavírista vysokých kvalit, které
dokázal v Schubertovu Impromtu c moll a v LisztovČ tarantele Benátky a Neapol.453
Houslista navštívil Ostravu ještČ v 15. bĜezna 1914, aby zde opČt za doprovodu Leopolda
Spielmanna potČšil publikum svým umČním.454
Beethovenova Kreutzerova sonáta pro housle a klavír zaznČla pĜed ostravským
publikem na jaĜe téhož roku ještČ jednou. V rámci koncertního turné po Rakouských
zemích se uskuteþnilo 14. bĜezna 1911 v NČmeckém domČ pĜedstavení paĜížského
profesora hudby, známého houslového virtuóza Antona Kneisela se svou šestnáctiletou
dcerou, klavíristkou Adéline de Germaine Kneisel, þlenkou autorské a skladatelské
spoleþnosti v PaĜíži. UmČlecký pár vystoupil úspČšnČ také v OpavČ a TČšínČ. SamostatnČ
zahráli každý nČkolik skladeb, zaznČla Bachova Chaccone, Saint-Säensova Havanaise ad.
pro housle, Chopinovo Etudes, Nokturne, Saint-Säensova Toccata nebo Lisztem upravené
Bachovo Preludium a fuga pro klavír. A. Kneisel se pĜedvedl v OstravČ také jako skladatel,
na koncertČ zahrál svou Serenádu, Balladu, Rapsodii.455 Houslista zaujal publikum nejen
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skvČlou technikou, ale také velkým temperamentem, mladiþká klavíristka si získala obdiv
svým laškovným projevem, se kterým si utahovala z obtížných pasáží provedených dČl.456
V posledních letech uskuteþĖované umČlecké abonentní koncerty se potýkaly
s nedostateþnou návštČvností. Z toho dĤvodu se od jejich poĜádání v sezónČ 1911/12
upustilo. PĜesto spolek NČmecký dĤm zorganizoval ve vlastní režii 14. února 1912 koncert
ve slavnostním sále NČmeckého domu, na nČmž vystoupila známá klavíristka Germaine
Schnitzer s pČvkyní Rosou Ader. BČhem veþera zaznČly klavírní kompozice 32 variací
moll L. van Beethovena, Karneval op. 9 R. Schumanna, Lisztovo Bénediction de Dieu
dans la solitude, Chopinova Etuda, Mozartovo Pastorale bariér, Saint-Säensova Toccata,
Les Absilles Deboise, SchubertĤv Militärmarsch. Rosa Ader zazpívala skladbu Schön
Gretelein Alexandra von Fielitze a Wasserais aus Mignon Ambroise Thomase.457
Vokální sexteto VídeĖské dvorní opery (Josef Oster, Hermann Thiemann, Gustav
Ullmann, Richard Wagner, Hermann Reich a Alois Stejskal) se pĜedstavilo v OstravČ na
koncertČ konaném 3. dubna 1912. Zajímavý program obohatila sólovým vystoupením
berlínská koncertní pČvkynČ Lola Stiedrá (zazpívala skladby F. Schuberta, R. Schumanna a
E. Hildacha), jejíž sympatický vzhled a dobĜe znČjící hlas jak v pianissimu tak ve vysokých
polohách vzbudil velký zájem publika. Mladá umČlkynČ, která se nacházela na zaþátku
slibné pČvecké kariéry, odmČnila spokojené obecenstvo pĜídavkem. Také pĜedstavení458
šesti þlenĤ dvorní opery bylo vĜele pĜijato.459
V témže mČsíci se uskuteþnil také koncert zdejších umČlcĤ. Klavíristi Ernst
Immerglück, Anna Hawliczek Wüstner460 a pČvec Hans Elser vystoupili 14. dubna 1912
v rámci literární pĜednášky Toni Schruf v NČmeckém domČ. PĜedevším E. Immerglück
potČšil publikum svou mistrovskou hrou, zahrál Schumannovu stĜední þást z Fantasie op.
17, Brahmsovu Rapsodii g moll op. 79, Listztovu Tarantella aus Venezia e Napoli a na
závČr Chopinovu Etude.461
V Ĝíjnu 1912 ustanovená Spoleþnost pĜátel hudby v Moravské OstravČ,462 která se
zavázala poĜádat pravidelnČ þtyĜi abonentní koncerty v sezónČ, zorganizovala první
pĜedstavení již v listopadu téhož roku. 24. 11. 1912 se uskuteþnil koncert Rosé kvarteta
456
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(Arnold Rosé, Paul Fischer, Anton Ruzitzka a Friedrich Buxbaum), které zahrálo
smyþcové kvartety W. A. Mozarta (C dur K. þ. 485), J. Haydna (D dur, op. 64, þ. 5) a L.
van Beethovena (Es dur op. 74). Poslední jmenovaná skladba byla vrcholným þíslem
veþera, zejména reprodukce jeho první vČty zĤstane nezapomenutelnČ v pamČti
posluchaþĤ. Díla byla provedena s disciplinovaností, technickou precizností a umČleckým
porozumČním.463
Druhý spolkový koncert se konal 19. ledna 1913 a vystoupily na nČm sestry
houslistka May a cellistka Beatrice Harrison doprovázené klavíristou Otto Schulhofem.
Vrcholným þíslem programu byl pĜedevším BrahmsĤv Koncert pro housle a violoncello a
moll, op. 102, z nČhož zaujala pĜedevším jeho tĜetí vČta.464
V únoru 1913 se mČlo uskuteþnit v rámci spolkových abonentních koncertĤ pČvecké
vystoupení Franze Steinera. To se konalo až 20. dubna 1913465 ve velkém sále
NČmeckého domu. ZpČvák pĜednesl skladby J. Brahmse, H. Wolfa, F. Schuberta, R.
Strausse a C. Löwa. Každé pČvecké þíslo bylo uvedeno originálním zpĤsobem, nejvČtšího
úspČchu dosáhla Schubertova píseĖ Dvojník. Také mladá klavíristka, Margarete Gelbart
zapĤsobila velmi pĜíznivým dojmem. KromČ doprovodu zahrála Preludium, Etude es moll
C. Saint-Säense a ChopinĤv Valþík As dur.466 Posledním spolkovým koncertem v sezónČ
1912/13 bylo vystoupení VídeĖského orchestru hudebních umČlcĤ (viz výše) 2. dubna
1913.
V závČru divadelní sezóny hostoval v MČstském divadle operní pČvec Ivan Levar,
který pĜi této pĜíležitosti uspoĜádal koncertní veþer, jež se uskuteþnil 12. dubna
v NČmeckém domČ. Hudební doprovod mu obstaral E. Immerglück. Všechny pĜednesené
skladby (F. Schuberta, R. Schumanna, J. Brahmse, H. Wolfa, R. Strausse, R. Leonacavalla)
sklidily obrovský potlesk, obzvláštČ se líbilo provedení Löweho balady Prinz Eugen. E.
Immerglück zahrál s lehkostí a jistotou Lisztovu Rigolleto-paraphrase.467
Druhá abonentní sezóna Spoleþnosti zaþala vystoupením klavíristy a skladatele
Eugena d´Alberta 14. listopadu 1913 v slavnostním sále NČmeckého domu. KromČ
vlastních skladeb (Scherzo, op. 16, Valse op. 16) zahrál umČlec skladby oblíbených
komponistĤ L. van Beethovena, R. Schumana, F. Schuberta, E. W. Korngolda a na
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klavírním koncertČ nechybČla také mistrovská díla F. Chopina (Nocturne op. 62 H dur a
Ballade op. 47, As dur).468
O mČsíc pozdČji, 14. prosince 1913, se uskuteþnil druhý abonentní koncert. Do
Ostravy pĜijeli harfista Václav Kliþka a zpČvaþka Tilly Koenen. V þasopise Der Schürfer
byl otištČn podrobný program i s pČveckými texty.469 BČhem veþera zaznČly skladby R.
Schumanna, F. Schuberta, J. Brahmse, H. Wolfa, J.H. Trneþka. Koncert harfisty pĜinesl
v OstravČ jedineþný zážitek.470
V rámci tĜetího spolkového koncertu vystoupilo po mnoha letech v OstravČ dámské
kvarteto Soldat-Röger (Marie Soldat Röger, Elsa von Plank, Klara Nigrin a Leontine
Gärtner). PĜedstavení se konalo 25. ledna 1914 v NČmeckém domČ. BČhem veþera zahrálo
kvarteto díla klasicistních autorĤ (BeethovenĤv Smyþcový kvartet F dur, op. 59, þ. 1 a
HaydnĤv Smyþcový kvartet D dur, op. 76, þ. 2) a také skladbu J. Brahmse (Smyþcový
kvartet c moll, op. 51, þ. 1). Hráþky opČt zaujaly svou pĜesností a disciplinovaností
provedených dČl.471 Posledním abonentním pĜedstavením472 Spoleþnosti pĜátel hudby byl
koncert Nedbalova VídeĖského orchestru hudebních umČlcĤ (viz výše) uskuteþnČný 24.
dubna 1914.
Bohatý kulturní život nČmeckého obyvatelstva Ostravy byl pĜerušen zaþátkem první
svČtové války. Spoleþnost pĜátel hudby sice pĜeþkala nepĜíznivá váleþná léta,473nebylo
však možné poĜádat abonentní koncerty profesionálních umČlcĤ v takovém rozsahu jako
v pĜedváleþném období. Proto se þinnost spoleþnosti bČhem váleþných let zamČĜila na
organizování dobroþinných koncertĤ. Jeden z nich se uskuteþnil 4. února 1916 a byli na nČj
pozváni cellistka Leontine Gärtner a komorní zpČvák Quido von Botuschan z VídnČ.
Klavírní doprovod jim obstarala Dr. Anna Hawliczek Wüstner. Provedena byla
Beethovenova Sonata pro violoncello a klavír, v podání trojice umČlcĤ zaznČly skladby R.
Schumanna Die Lotosblume, Ich trolle nicht, Händelovo Largo a Brahmsovo
Feldeninsamkeit, a dále pak díla C. Davidoffa, W. A. Mozarta, D. Poppera, R. Wagnera a
G. Meyerbeera. Znamenité výkony hostĤ sklidily u publika velký ohlas.474
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Ostravané, zvyklí z pĜedváleþného období na umČlecky rozmanitá a velmi hodnotná
vystoupení, pĜijímali s velkým povdČkem konání ojedinČlých pĜedstavení profesionálĤ,
která zpestĜovala tehdejší ponČkud jednotvárný hudební život skládající se pĜevážnČ z
koncertĤ vojenských kapel. Jedním z takových vystoupení byl koncert houslisty
Schwarzenstein-Kosanieckého, který byl doprovázen dirigentem VídeĖské dvorní opery
Hansem Plessem. PĜedstavení se konalo 14. Ĝíjna 1916 a na programu bylo dílo C.
Goldmarka (Koncert a moll), J. S. Bacha (Preludium a gavota), A. Corelliho Sarabanda a
Allegro), K. Böhma (Legende), E. Ysaye (Reve d´enfant), DvoĜákova Humoreska, Caprice
þ. 13 a 14 N. Paganiniho ad. Velký úspČch sklidila pĜedevším originální interpretace
DvoĜákovy Humoresky, v Paganiniho Capriciích ukázal houslista brilantní techniku.475
Kulturní život se zaþal opČt probouzet v sezónČ 1917/1918, bČhem které se snažila
plnČ obnovit svou aktivitu také Spoleþnost pĜátel hudby. Na váleþné strádání dalo na chvíli
zapomenout vystoupení koloraturní pČvkynČ z berlínského Theater communale Romany
Hamburger v hotelu National, které se konalo 15. února 1918. BČhem veþera, který byl
spojen s velkým oþekáváním, zaznČly árie z Rigoletta, Lucii a Mozartova árie

Il re

pastore.476
V rámci prvního abonentního koncertu poĜádaného Spoleþností pĜátel hudby
vystoupil 3. bĜezna 1918 v MČstském divadle violoncellista Arnold Földesy. Mladý
umČlec zahrál HaydnĤv Koncert D dur, ve kterém exceloval v kadencích, dále uvedl
Variace na rokokové téma ýajkovského, Chopinovo Nocturno ad. Na kĜídlo jej doprovázel
kapelník MČstského divadla Anton Aich.477 Na druhém koncertČ 7. dubna 1918 vystoupil
v MČstském divadle koncertní zpČvák Viktor Heim a skladatel Alfons Blümer,478 sezóna
pak vyvrcholila koncerty VídeĖského orchestru hudebních umČlcĤ 3. a 4. kvČtna 1918. (viz
výše)
Mimo tato abonentní pĜedstavení se zmiĖuje nČmecký tisk také o nČkolika
významnČjších koncertech, které se konaly v Polském domČ v Moravské OstravČ. 17.
dubna 1918 zde vystoupil operní pČvec Michael Nasta, který dĜíve pĤsobil v místním
divadle a za doprovodu A. Aicha zazpíval árie z opery Únos ze Serailu, Afriþanka,
Židovka, Hugenoti, Manon, Troubadour a MistĜi pČvci norimberští. Druhým pĜedstavením
byl koncert houslisty Kociána, který se konal 14. dubna a na nČmž zaznČla Spanische
symfonie E. Lala, Brahmsovo Scherzo es moll, DvoĜákĤv Houslový koncert a Andante,
Preludium J. S. Bacha, dále pak skladby P. I. ýajkovského, B. Smetany, H. Wieniawského
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a své vlastní.479 5. þervna zde vystoupil dvorní operní zpČvák a pedagog berlínské
konzervatoĜe Ferdinand Jura.

Koncertní vystoupení profesionálních umČlcĤ byla dĤležitou a vyhledávanou
souþástí hudebního života ostravských obyvatel. V porovnání s ýechy pĜevažovala však
aktivita v poĜádání tČchto koncertĤ na stranČ nČmeckého obyvatelstva. I pĜes vyostĜené
národnostní vztahy na pĜelomu 19. a 20. století se v nČmeckých pramenech ojećinČle
objevují zmínky o pĜedstaveních poĜádaných v ýeském nebo Národním domČ. Aþkoli
NČmci zpoþátku zvali do Ostravy také þeské osobnosti, po roce 1900 adresovali svá
pozvání pĜedevším rakouským a nČmeckým umČlcĤm.
ýetnost zpoþátku sporadicky a nepravidelnČ uskuteþĖovaných komorních koncertĤ
vyvrcholila v letech 1907-1914. Velký podíl na organizaci tČchto významných pĜedstavení
mČla již zmiĖovaná Spoleþnost pĜátel hudby. UmČnímilovné ostravské obyvatelstvo tak
mohlo na tyto aktivity navázat také v meziváleþném období, kdy pĜedevším po roce 1923
byla rozvinuta velmi bohatá koncertní þinnost.

2.5 Divadelnictví
Divadlo, které bylo odpradávna souþástí kulturních aktivit þlovČka, nemČlo
v Moravské OstravČ dlouhou dobu stálou scénu. Ve druhé polovinČ 18. století vznikla ve
mČstech v blízkosti Moravské Ostravy první skuteþená stálá divadla.480 Vzhledem k poþtu
obyvatel a skladbČ tehdejšího mČsta nebyla však ani spoleþenská poptávka po takovéto
instituci. Ostravané se museli spokojit pouze s hostováním divadelních koþovných
spoleþností, které vystupovaly v sálech nČkterých z hostincĤ (napĜ. U lípy (Zur Linde), U
hroznu (zur Weintraube), v sále Staré stĜelnice, v Karolínských lázních (pozdČji hotel
Zuber) a také ve vítkovickém závodním hostinci).
BČhem 18. a 19. století Ostravu navštívilo mnoho nČmeckých ale také þeských
hereckých koþovných spoleþností, které mČly v repertoáru pĜevážnČ þinoherní pĜedstavení.
Každé pohostinské vystupování muselo být povoleno mČstským pĜedstavenstvem,481
v jejichž zájmu nebylo, aby se na území Ostravy zdržovalo ve stejný þas více hereckých
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spoleþností. PĜevažující repertoár spoþíval v þinohĜe, byly uvádČny veselohry, frašky,
lidové hry, pozdČji se nČkteĜí Ĝeditelé snažili uvádČt i nejznámČjší operetní díla.
Z mnoha hostujících souborĤ jsou pro tuto práci dĤležité pĜedevším ty, které se
pokoušely uvádČt i operetní pĜedstavení. Tak napĜ. v roce 1861 byla vydána koncese pro
krakovskou spoleþnost Friedricha Blumy, který mČl v úmyslu provést nČkolik oper.482 Je
zĜejmé, že úroveĖ tČchto pĜedstavení se nemohla rovnat s výkony kamenných divadel,
pĜesto významnČ obohatila kulturní život zdejších obyvatel.
Nevyhovující malé sály mČstských restaurací pĜimČly zdejší obyvatelstvo v 70.
letech 19. století zamyslet se nad dĤležitostí divadla a kulturního života v OstravČ, a proto
se þlenové StĜeleckého spolku rozhodli zrekonstruovat a rozšíĜit sál ve Staré stĜelnici a
vybudovat stálé divadelní jevištČ. K podobné úpravČ došlo i v sále restaurace Zur Linde a
tak mohly do Ostravy zajíždČt i vČtší divadelní soubory z Opavy, Olomouce apod.483 Ke
zvýšení úrovnČ kulturního života v OstravČ pĜispČl také vznik nČmeckých novin,484 ve
kterých se rozvíjela divadelní a také umČlecká kritika.
V roce 1881 vystoupil v zrekonstruovaném sále Staré stĜelnice divadelní soubor
opavského mČstského divadla pod vedením jejího Ĝeditele Julia Nicoliniho. Ten uvedl
cyklus dvanácti pĜedstavení, skládajících se z veseloher, frašek, lidových her a objevily se
také operetní hry, které doprovázela hornická kapela. Vrcholem série bylo provedení
Straussovy operety Netopýr (2. þervence 1881), jejíž uvedení sklidilo bouĜlivé ovace.485
První ostravskou divadelní sezónu se pokusl uskuteþnit v zrekonstruovaném sále
Staré stĜelnice v roce 1882/83 Rudolf von Kühne. Potýkal se však s mnoha obtížemi.
Herecké výkony nebyly moc vyrovnané, chybČjící orchestr byl nahrazován u operet
klavírním doprovodem a v zimČ nevytápČný sál ztratil v chladných podmínkách i ty
nejvČrnČjší pĜíznivce divadla.486 ÚspČšnČjší byl nový nájemce Staré stĜelnice, Eduard
Kupka. Tento ambiciózní podnikatel za pomoci divadelního poradce C. Allegriho založil
v létČ 1883 vlastní divadelní soubor.487 Jako kapelníka angažoval Josefa Reitereta, pod
jehož vedením byla uvedena Millöckerova opereta Apajune, der Wassermann, která
dosáhla velkého úspČchu a doþkala se tĜí repríz.
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bis 1944. Wien 1965, s. 6. Strojopis uložen v AMO, Sbírka rukopisĤ, kart. þ. 18, i. þ. 244.
486
Tamtéž, s. 6-7.
487
Mezi velké osobnosti operetního souboru patĜil C. M. Brakl (bratr známého operetního herce Franze
Josefa a Adolfa Brakla), který pozdČji pĤsobil v operetách ve Vídni, Hamburku a Drážćanech. Tamtéž, s. 7.
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V dubnu a kvČtnu 1884 pĤsobila v sále Staré stĜelnice, která byla tehdy hlavním
místem pro poĜádání pĜedstavení, pražská divadelní spoleþnost Adolfa Palmeho. Uvedena
byla mj. Millöckerova opereta Gasparone, jež mČla v témže roce svČtovou premiéru.
Provedení tohoto díla v OstravČ bylo pĜijato kritikou velmi kladnČ.488
Významnou sezónou s ohledem na uvádČní hudebních dramatických dČl byl rok
1886. Tehdy pĜijel do mČsta Carl Stick se svou jihlavskou operní a operetní spoleþností.
Jako orchestr fungovala hornická kapela (Bergkapelle) pod vedením Arthura Könnemanna,
který se o dva roky pozdČji rozhodl zĤstat v OstravČ a pĤsobil zde jako Ĝeditel hudební
školy a také skladatel a dirigent (viz kap. 2.4.2 a kap. 2.6). Spoleþnost uvedla Weberova
ýarostĜelce, Halévyho Židovku, Rossiniho Lazebníka sevillského, Straussova Cikánského
barona, Auberovu Fra Diavolo, Offenbachovy Afriþanky, Wassenschmied Lorzinga.489
Nasledující rok hostovala v OstravČ olomoucká opera, která byla rovnČž velmi pĜátelsky
pĜijata. NejvČtšího úþinku dosáhlo pĜedstavení Weberova ýarostĜelce.490 V létČ 1886 zde
pĤsobila operetní spoleþnost Antona Freytaga, který kromČ Millöckerova Bettelstudenta
uvedl Straussovu operetu Cikánský baron, ve kterém vzbudila nadšení publika jako Arsena
šestnáctiletá Josefina Josefová, která pozdČji pĤsobila ve VídeĖském lidovém divadle.491
Zájem o hostující divadelní spoleþnosti nebyl v letech 1890-95 do otevĜení
NČmeckého domu pĜíliš silný.492 Pouze spoleþnosti Alberta Jennyho, který pĤsobil dĜíve
jako divadelní Ĝeditel v Czernowitzích, JihlavČ a LitomČĜicích, se podaĜilo upoutat
pozornost ostravského publika. ěeditel se svým souborem zavítal do mČsta v letech 189095 hned nČkolikrát (cyklus pĜedstavení se zde konal na podzim 1890, v únoru 1893,493
kvČtnu 1893).
Ostravané si uvČdomili zaostalost v divadelní kultuĜe pĜi pĜíležitosti návštČvy
arcivévody Evžena v roce 1891. ěeditel Dvorní opery Wilhelm Jahn sestavil skupinu
pČvcĤ a upoĜádal na arcivévodovu poþest mimoĜádný koncert, který se konal 2. a 3. þervna
1891 a nabídl

árie z oper jako byl WagnerĤv Bludný Holanćan nebo Gounodovy
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byla provedena Židovka, Trubadour, ýarostĜelec, Martha, Alessandro Stradella, Der Vogelhändler,
Gasparone, ad. OZ, 16. 11. 1893, þ. 135, s. 3.
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BČhem krátké divadelní sezony bylo uvedeno nČkolik þinoherních i operetních novinek, které byly vždy
jedenkrát reprízovány, napĜ. Das Sonntagskind, Sataniel, Cesarine, Madmoiselle Nitousche. OZ, 26. 2. 1893,
þ. 24, s. 3.
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Markétky.494 Rozdíl mezí úrovní vídeĖských pČvcĤ a hostujícími spoleþnostmi byl
obrovský. RozrĤstající se mČsto stále nemČlo reprezentativní divadelní sál natož kamenné
divadlo. Poté, co þeská strana otevĜela v roce 1892 svĤj Národním dĤm, byla nutnost
postavit reprezentativní prostory pro ostravské NČmce ještČ zásadnČjší. OtevĜení
NČmeckého domu v þervnu 1895 znamenalo ve vývoji divadla další významnou kapitolu.
První divadelní sezónu pĤsobila v NČmeckém domČ bílská spoleþnost Ĝeditele
Ferdinanda Artla. Pod režijním vedením Antona Freytaga byla uvedena 1. Ĝíjna 1895 hra
Felixe Philipise Helfer der Menschheit. Slavnostnímu pĜedstavení pĜedcházelo provedení
Beethovenovy pĜedehry ZasvČcení domu, po které následoval projev režiséra Freytaga.495
Dvakrát do týdne mohli Ostravané navštívit další divadelní hry. NávštČvnost první sezóny
byla v celku uspokojivá.496 První uvedenou operetou, kterou spoleþnost úspČšnČ vkroþila
na podium NČmeckého domu, byl Vogelhändler (4. 10.). PomČrnČ dobré bylo také
provedení opery Troubadour G. Verdiho (24. 10.). Nedostatky, které se pĜed pĜedstavením
vyskytly, byly naštČstí odstranČny.497 KromČ þinohry byl zahrnuty do repertoáru operety
Die Glocken von Corneville R. Planquetta (29. 10.),498 Der Obersteiger C. Zellera (12.
12.), Der Seekadet (20. 1. 1896) R. Geného, StraussĤv Cikánský baron

(7. 1.),

Millöckerova Der Probekuss (25. 2.) a opery Der Wassenschmied A. Lorzinga (8.11.),
Humperdinckova Hänsel und Gretel (22. 11.),499 Brüllova Das goldene Kreuz (4. 12.),
Gounodova Markétka (11. 1.) ad. ÚspČšná sezóna byla ukonþena na konci bĜezna
þinoherním pĜestavením. Smlouva ze strany NČmeckého spolku nebyla s bílským
Ĝeditelstvím obnovena.
V sezónČ 1896/97 byla navázána spolupráce s Ĝeditelem opavského divadla
Heinrichem Jantschem. Repertoár byl spíše nenároþný, uvádČny byly pĜedevším frašky a
veselohry,500 poprvé na ostravské scénČ byli uvedeni Hauptmann a Ibsen.501 Odlehþený
program byl vynahrazen kvalitním obsazením souboru, v nČmž nalezneme pozdČji slavná
494
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OZ, 24. 9. 1895, þ. 113, s. 4.
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jména jako napĜ. Rosa Monati, Anna Lieberzeit, Eugen Jensen, Hans Lackner, Hans
Homma, Michael Isailowitz a Margharette Kantech.502 Z dĤvodu nezájmu o divadelní
pĜedplatné byla uzavĜena s Ĝeditelem Jantschem pĜedbČžná dohoda o provedení pČti
páteþních pĜedstavení do konce roku 1896.503
Léta 1897-1902 byla ve znamení rozkvČtu spolkového divadla. Na podzim roku 1897
bylo v tisku oznámeno, že bude v zimní sezónČ provozovat divadelní pĜedstavení Ĝeditel
Eduard Vollbrecht. Repertoár byl opČt odlehþeného þinoherního rázu. NepopiratelnČ
nejvČtší úspČch, kterého kdy doposud dosáhlo v Moravské OstravČ hudební divadlo, byl
dosažen bČhem jednomČsíþní pausy na jaĜe 1898, kdy Vollbrecht angažoval MeranFranzensbader Opern- und Operettengesellschaft504 Bertholda Wolfa. PĜibližnČ asi tĜetina
z 18 pĜedstavení (první z nich se konalo 10. dubna a poslední 8. kvČtna) byla pĜedem
vyprodaná, ostatní mČla uspokojivou návštČvnost a to i pĜes relativnČ dlouhou zimní
sezonu. Repertoár byl obsahovČ vyvážený, byla stĜídána opereta s operou. PĜedstavena
byla i nároþnČjší díla,505 z nichž nejvČtší uznání získal KienzlĤv Der Evangelimann a
Gounodova Markétka. Je také zajímavé, že Wolf už tehdy (poprvé na scénČ ostravského
nČmeckého divadla) provedl Smetanovu Prodanou nevČstu.506
Na podzim 1898 musel Deutches Vereinstheather pod vedením Ĝeditele Adolfa
Roséeho nechat snížit ceny vstupenek o 40%, aby byla zvýšena nedostateþná návštČvnost
NČmeckého domu. Repertoár v této sezonČ byl složen pĜedevším z divadelních frašek a
veseloher, uvádČny byly také operety.507
Teprve nové navázání spolupráce s opavským MČstským divadlem na podzim roku
1900,508 jehož soubor vedl Ĝeditel Adolf Siege, byl pĜíslíbem v obratu návštČvnosti.
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V repertoáru pĜevládaly veselohry a operety (Die Landstreicher C. M. Ziehrera, Die
Karlschülerin C. Weinbergera, Probekuss C. Millöckera, The Geisha S. Jonese, Afrikareise
a Das Modell F. Suppého, Wunderknabe E. von Taunda, Netopýr a Krásná Helena J.
Strausse, Vogelhändler C. Zellera, Don César R. Dellingera, Mikado A. Sullivana ad.).509
ZdĤraznČná je vídeĖsko - lidová povaha tČchto dČl.
Po tomto úspČšném období se delší þas nepodaĜilo zakotvit v Moravské OstravČ
žádné divadelní spoleþnosti. Vinu na tom mČly hostující nČmecké soubory,510 které se u
ostravského publika tČšily stále vČtší oblibČ až do roku 1907, kdy bylo otevĜeno ostravské
MČstské divadlo (Stadttheater).511
V následující sezónČ 1901/02 poĜádalo v NČmeckém domČ opavské divadlo další
sérii divadelních pĜedstavení, která se konala jednou týdnČ pod vedením Carla Heitera.
UvádČna však byla pouze þinohra. V dubnu 1902 zorganizoval C. Heiter krátký cyklus
sedmi pĜedstavení, z nichž þást tvoĜily operety. Publikum tak mohlo shlédnout Das süsse
Mädel H. Reinhardta, Die drei Wünsche C. M. Ziehrera a Wiener Blut J. Strausse.512 Od
12. dubna do 11. kvČtna 1903 hostovala v NČmeckém domČ divadelní spoleþnost LaibachFranzesbader, která uvedla cyklus dvanácti operetních pĜedstavení. HvČzdou tČchto
vystoupení byla Adéla Wolf Seleczki, pČvkynČ Zinsendofer, z mužĤ Lang, Müller
Reissner, angažován byl Julius Weiss ad. KromČ La Poupée E. Audrana, Die Drei
Wünsche C. M. Ziehrera a Vogelhändler C. Zellera byly uvedeny Straussovy operety
Netopýr, Cikánský baron, Jonesova The Geisha, MillöckerĤv Bettelstudent, operetní
novinka a hit sezóny Lehárovy Wiener Frauen, dále pak Offenbachovy Hoffmannovy
povídky, Noc v Benátkách J. Strausse ml., Boccaccio F. Suppého, Rastelbinder F. Lehára
ad. NejvČtšího úspČchu dosáhly zejména Hoffmannovy povídky, Rastelbinder a Netopýr,513
kdy kromČ znamenitých výkonĤ hercĤ odvedl vynikající práci také orchestr hornické
kapely vedené kapelníkem V. Ludwigem. DĤkazem oblíbenosti tČchto her byl vyprodaný
sál NČmeckého domu, který se v ostatních pĜípadech potýkal s nedostateþnou návštČvností.
V sezónČ 1903/04 se konala pĜedevším jednorázová hostující pĜedstavení. 25.
listopadu 1903 uvedla v NČmeckém domČ opera olomouckého divadla úspČšnČ Halévyho
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Židovku.514 Na jaĜe 1904 se setkáváme s ojedinČlými produkcemi bílského divadla. To
zahrálo v NČmeckém domČ 27. ledna 1904 dvČ pĜedstavení, Cavalleria Rusticana Pietra
Mascagniho a Nocleh v GranadČ Conradina Kreutzera.515 Následovala Valkýra R.
Wagnera (25. 2., hrál orchestr bílského divadla), opereta Bruder Straubinger E. Eyslera (1.
3.), Kellermeister C. Zellera (8. 3.) a Bajjazo R. Leoncavalla (20. 3.).
Na podzim roku 1904/05 zahrnoval repertoár nenároþná þinoherní díla stĜídajících se
spoleþností. ZmČnou v programu bylo vystoupení olomouckého divadla, které uvedlo od
16. dubna do poloviny kvČtna 1905 nČkolik oper, operet ale také þinohru. Ostravské
publikum se mČlo možnost seznámit se souborem olomoucké opery již pĜi pĜedstaveních
opery Bohéma G. Pucciniho a Mignon A. Thomase uvedených 31. bĜezna a 1. dubna 1905.
NávštČvnost tČchto dvou oper byla dobrá a profesionální výkony byly odmČnČny velkým
aplausem.516 Z dalších dČl byl bČhem mČsíþního hostování olomouckého souboru uveden
Verdiho Trubadúr,517 Hervého Mamsel Nitouche, StraussĤv Netopýr a Krásná Helena,
LorzingĤv Wassenschmied a Zar und Zimmermann, Maillartovy Das glöckchen des
Ermiten, WeberĤv ýarostĜelec a Suppého Krásná Galathea. Také tentokrát se nČkterá
pĜedstavení potýkala s nedostateþnou, þi dokonce mizernou návštČvností.518 Velký úspČch
opČt slavila opereta J. Strausse Netopýr, pĜi které se „spoleþnost ukázala v tom nejlepším
svČtle.“519 KromČ sólistĤ si vysloužili uznání kritiky také kapelník Fürstbauer a Moravskoostravská hornická kapela. Naopak zklamáním pro zdejší divadelní publikum bylo
provedení ýarostĜelce. Z blíže neuvedeného dĤvodu byl nahrazen hlavní pĜedstavitel R.
Kaminsky, který se úspČšnČ pĜedstavil už v jiných hrách, zpČvákem Roglerem, ten však na
svou úlohu vĤbec nestaþil. Tato skuteþnost zastínila jinak vynikající výkony ostatních
hercĤ.520
Do vedení NČmeckého divadla byl v letech 1905/06 zvolen Karel Krug.521 Novému
Ĝediteli se podaĜilo zajistit vtipnČ zvoleným repertoárem spolkem dlouho hledaný úspČch.
Hrány byly veselohry, lidové kusy þi dobové hry, týkající se aktuálního politického þi
spoleþenského života. ÚspČšnou sezónu pak Krug uzavĜel mČsíþním operetním obdobím,
kdy byly uvedeny hry Das Modell F. Suppého, Cikánský baron J. Strausse, Landstreicher
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potleskem. Sbory byly pod vedením K. Severina velmi peþlivČ nastudovány, celkovČ si obČ vystoupení
vysloužila uznání kritiky. OZ, 29. 1. 1904, þ. 15, s. 2.
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V roli Trubadúra R. Kaminsky, orchestr byl pod vedením Alexandra Fürstbauera.
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C. M. Ziehrera,522 Schützenliesel E. Eyslera, Opernball R. Heubergera ad.

ěediteli

Krugovi se poadĜilo znova vzbudit zájem ostravského publika o divadlo, což naskytlo
pozitivní vyhlídky pro další divadelní život, znásobený skuteþností, že mČla být v brzké
dobČ postavena budova MČstského divadla (Stadttheather).
Posledním Ĝeditelem spolkového divadla byl vedoucí salcburské divadelní
spoleþnosti, která v OstravČ hostovala již v roce 1903, Carl Aster. Sezóna byla ohlášena od
29. záĜí do kvČtné nedČle, uvedeny byly veselohry a také operety nČkdy opravdu nevalné
úrovnČ. Ve srovnání s Krugovou spoleþností tedy Asterova úroveĖ znamenala znaþný
propad. Navíc se nový nájemce dostal se do znaþných finanþních potíží, jelikož bČhem
sezóny angažoval nČkolik stĜednČ velkých souborĤ, které mČly provádČt þinoherní i
operetní pĜedstavení. Sezóna byla z dĤvodu neudržitelné finanþní situace pĜedþasnČ
ukonþena Lehárovou operetou Die Lustige Witwe 27. ledna 1907,523 která byla vČnována
na poþest veškerého personálu. Aster musel na zaþátku záĜí 1907 dokonce pĜihlížet dražbČ
nČkterých divadelních rekvizit a kostýmĤ.524 OtevĜením MČstského divadla konþí období
NČmeckého spolkového divadla v NČmeckém domČ, které se svým provinþním významem
nevyvážilo neexistenci stálého ostravského divadelního souboru a vlastního kamenného
divadla.
MČstské divadlo vystavČné ve stylu pozdního baroka bylo otevĜeno 28. záĜí 1907.525
Prvním Ĝeditelem byl vybrán na základČ konkurzního Ĝízení Wilhelm Popp (1863-1925),526
který se zodpovídal sedimþlenné divadelní komisi.527 30. dubna 1907 byla vyhlášena první
a druhá série divadelního pĜedplatného, která však byla velmi brzy vyprodána. Z dĤvodu
obrovského zájmu publika bylo nutno otevĜít ještČ tĜetí sérii pro 50 pĜedstavení.528
K slavnostnímu otevĜení divadla, na které þekaly celé generace OstravanĤ, došlo již
zmínČného 28. záĜí 1907.529 Sezóna byla zahájena provedením Schillerovy hry Vilém Tell.
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Toto pĜedstavení, uskuteþnČné 28. dubna 1906 bylo recenzentem pod šifrou M.N. oznaþené za nejlepší
v této divadelní sezónČ. Všichni herci, aĢ už v hlavních þi vedlejších rolích pĜedvedli vynikající pČvecké i
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28. 9. 1907, þ. 222, s. 2.
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V nájemní smlouvČ ze dne 22. února 1907 bylo mj. uvedeno výše roþního nájemného (50 korun za
pĜedstavení), jaký by mČl být repertoár (tragédie, divadelní hry, komedie, lidové hry a operety), byla
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zdrojĤ. PREGLER, H. Cit. dílo, s. 42.
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Ein Werk deutscher Kulturarbeit. OZ, 28. 9. 1907, þ. 222, s. 1.
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Již o dva dny pozdČji bylo uvedeno první operetní pĜedstavení, Lehárova Die Lustige
Witwe, která se doþkala v sezónČ 15 repríz. Hra udČlala vynikající dojem, pochvalu
recenzenta pod šifrou L si vysloužil pĜedevším kapelník V. E. Heller a režisér H. Edgar,
jejichž spolupráce sklízela jeden úspČch za druhým také u provedení dalších pĜedstavení.530
BČhem první divadelní sezóny byly uvedeny operety F. Lehára Die Lustige Witwe,
Der Rastelbinder, Johanna Strausse Netopýr, Cikánský baron, Wiener Blut, O. Strausse
Der Walzertraum, C. Zellera Der Vogelhändler, Der Obersteiger, E. Eyslera Künstlerblut,
Bruder Straubinger, Die Schützenliesel, Vera violetta, H. Edgara Die Glocken von
Corneville, J. Offenbacha Hoffmannovy povídky, Krásná Helena, C. Millöckera Das
verwunschene Schloss, Josefa Strausse Frühlingsluft a H. Reinhardta Die süssen Grisetten.
PĜedstavení operet byla vesmČs velmi úspČšná, v hlavních rolích zaujali svými pČveckými
výkony Lola Toscani, Helene Schlocker, Minna Strassmeyer, Heinrich Bertini, Willy
Schwab a další. Chválu recenzentĤ si vysloužili Heinrich Edgar za výteþné režijní dílo a
vynikající jevištní a kostýmovou výpravu a Viktor Erich Heller (žák Antonína DvoĜáka) za
znamenité orchestrální nastudování dČl.
Opery byly v sezónČ díky hostujícím umČlcĤm uvedeny dvČ a sice Verdiho Trubadúr
(ve hĜe hrála vídeĖská pČvkynČ Elsa Bland) a LeoncavalĤv Der Bajjazo (vystoupil zde
brnČnský pČvec Max Kriener), jejich pĜedstavení v podání operetního souboru však tolik
nezaujala.
Se vznikem divadelního souboru se zaþala více rozvíjet také divadelní kritika.
V tisku se objevovaly rozsáhlé recenze po premiéĜe každého pĜedstavení, autoĜi se skrývali
pod šiframi L, -w-, ..z, -ch-, -h-. V lednu 1908 zaþal vycházet speciální þasopis zamČĜený
pĜedevším na divadelní ale také významná koncertní pĜedstavení s názvem Ostrauer
Theater und Musikblätter, v sezónách 1908-10 Theater und Musikblätter a v letech 19101914 Ostrauer Theater-, Kunst- und Musik-Blätter der Schürfer.531 Pod recenzemi
nalezneme jména jako Emil Weiss, Siegmund Reis, Hugo Schubert, Marta Mandl,
„Musikus“, Alois Capello a Anna Wüstner.
V další sezónČ byly z dĤvodu velkého zájmu obecenstva ustanoveny již þtyĜi
pĜedplatitelské skupiny. BČhem tohoto období se však ukázalo, že orientace divadelního
repertoáru na klasické drama (jak bylo požadováno v nájemní smlouvČ), nebyla pĜíliš
šĢastná. PĜesto divadlo postupnČ získalo na MoravČ velmi významné postavení. DĤležitou

530

OZ, 1. 10. 1907, þ. 224, s. 4.
V þasopise byly dĤkladnČ recenzovány všechny premiérové hry, v poþáteþních letech tedy operety,
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A. Capella.)
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roli hrálo i to, že byly v OstravČ pĜed 1. svČtovou válkou uvádČny také svČtové premiéry
dČl mladých dramatikĤ.532
BČhem divadelní sezóny 1908/09, která byla zahájena 26. záĜí 1908, byl uvádČn opČt
rozmanitý repertoár. KromČ klasických her, veseloher, lidových her bylo uvedeno i pĜes
absenci vlastního operního souboru sedm oper (Bizetova Carmen, Gounodova Markétka,
Mascagniho Cavalleria rusticana, Verdiho Rigoletto, Mignon A. Thomase a Die schöne
Müllerin J. Kaufmanna), z nichž Bizetova Carmen533 dosáhla sedmi repríz. BČhem roku
bylo provedeno celkem 22 operetních her. První uvedenou hudební hrou v této sezónČ byla
repríza Der Walzertraum O. Strausse. NovČ byly do repertoáru zaĜazeny operety Die
Försterchristel G. Jarna, Straussova Noc v Benátkách a Johann II., Fallova Der fidele
Bauer, F. Suppého Krásná Galathea a Boccaccio, Ein tolles Mädel C. M. Ziehrera, H.
Bertého Der schöne Gardist, Gasparone a Der Bettelstudent C. Millöckera, Ein
Herbstmanöver E. Kálmána a další díla z repertoáru pĜedešlého roku.534 Z výše uvedených
operet byly nejúspČšnČjšími hry Ein Herbstmanöver535 a Der fidele Bauer, které se doþkaly
bČhem roku dvanácti repríz. Ovšem i ostatní produkce sklízely pod vedením V. E. Hellera
a H. Edgara zasloužený úspČch.
Na jaĜe 1909 hostovala ve dvou hrách oblíbená operní pČvkynČ Selma Kurz. 28.
února vystoupila zpČvaþka v roli Mignon ze stejnojmenné opery Ambroise Thomase. Svým
výkonem sklidila kolosální úspČch. Také ostatní herci však dosáhli respektovaného
výkonu, pĜedevším pak pČvkynČ Mikesch a zpČvák H. Bertini. Veškerou chválu kritiky si
vysloužil orchestr, kapelník i režie. „Ein besonderes Lob gebührt dem Orchester, welches
vom Kapellmeister Heller mit Temperament geleitet, gestern eine Stufe erreichte, die kaum
noch übertroffen werden kann.“536 Tento pamČtihodný veþer se tak úspČšnČ zapsal do
hudební historie mČsta. Následující hostující vystoupení Selmy Kurz v MČstském divadle
se uskuteþnilo 28. bĜezna 1909. Tentokrát byly na programu árie z Rossiniho Lazebníka
sevillského, z Donizzetiho La Somnabula (Rondo a Finale, arie Rosine), tĜetí jednání
z opery Lucia von Lammermoor. Jako mezihra byla uvedena veselohra O. Wilda. Také
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O tom více ŠÚSTKOVÁ, H. Cit. dílo, s. 320.
K prvnímu pĜedstavení došlo 21. listopadu 1908. Obecenstvo a kritika byla peþlivým nastudováním
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tímto vystoupením si získala pČvkynČ nadšení publika, které ji odmČnilo bouĜlivými
ovacemi.537
TĜetí divadelní sezóna byla zahájena již 12. záĜí 1909, ukonþena byla pak v polovinČ
kvČtna následujícího roku. Jako první operetní pĜedstavení byl tentokrát uveden Cikánský
baron C. M. Ziehrera. KromČ her provedených v pĜedešlých sezónách byly premiérovČ
pĜedstaveny operety Die Drei Wünsche C. M. Ziehrera, Die geschiedene Frau L. Falla,
Bub oder Mädel B. Granichstaedtena, Der arme Jonathan C. Millöckera, Tisíc a jedna noc
J. Strausse, Graf von Luxemburg a Cikánská láska F. Lehára, Der Nachtfalter R.
Schuberta, Donna Juanita F. Suppého a Eine Liebesnacht E. Skuhravého. NejvČtšího
úspČchu dosáhla Die geschiedene Frau, která se bČhem roku doþkala tĜinácti repríz.
Recenzent pod šifrou –dm- pĜi její premiéĜe zkonstatoval, že aþ není toto dílo tak
melodické jako napĜ. Dollarprinzessin, je kvalitativnČ lepší. Díky vynikajícímu provedení
mohlo publikum zapomenout na slabší stránku, kterou bylo libreto. Hlavní roli zpívala R.
Oehm. Velký úspČch si získaly ve tĜetím dČjství nové dekorace a holandské kostýmy.538
Deseti repríz se doþkal již v pĜedešlé sezónČ úspČšný Der Herbstmanöver a nová opereta J.
Strausse Tisíc a jedna noc.
Aþkoli se jednalo již o tĜetí divadelní rok v novém divadle, Ostrava stále nemČla svĤj
vlastní operní soubor. PatrnČ z obav nedostateþné úrovnČ tak nebyla bČhem celého roku
uvedena na scénu žádná operní díla. I pĜes tento nedostatek se ostravské MČstské divadlo
dokázalo zaĜadit mezi špiþku nČmeckých provinþních divadel Rakousko-Uherska. Kulturní
veĜejnost tak mohla být se svým divadlem spokojena.
V následující sezónČ 1910/11 (11. záĜí 1910 – polovina kvČtna 1911 ) se rozhodl
Ĝeditel Wilhelm Popp se souhlasem mČstské rady zĜídit ostravský operní soubor.539 Ten se
pĜedstavil 21. záĜí 1910 v Pucciniho Tosce. Vystoupení bylo úspČšné a herci, stejnČ jako
kapelník a režisér museli za bouĜlivého potlesku opakovanČ na pódium. V roli nového
kapelníka se pĜedstavil Julius Katay.540 Následovalo premiéra Verdiho Trubadúra (29.9.),
kde roli Inez ztvárnila výteþnČ Else von Borkowska, za ní výkonovČ ponČkoud zaostal L.
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Edgar v roli hrabČtČ Luny.541 Také uvedení Hoffmannových povídek (8.10) si vysloužilo
kritiku místního tisku. OcenČn byl orchestr pod vedením J. Kataye, nedostateþný byl však
výkon sboru.542 V prvním pĜedstavení opery Zar und Zimmermann (20.10.) již byla
ocenČna zvyšující se úroveĖ sboru, režie L. Walluchy a sebejistý výkon orchestru.
ZaplnČný sál proto nešetĜil potleskem na otevĜené scénČ.543 Následoval Verdiho Maškarní
ples a La Traviatta, ve které hostovala pČvkynČ Francillo Kauffmann, Pucciniho Madame
Butterfly, WebrĤv ýarostĜelec, Alessandro Stradella F. Flotowa, Tiefland E. d´Alberta,
Evangelinmann W. Kienzla, Bizetova Carmen, Die Wette G. Lieblinga, Bastien a
Bastienka W. A. Mozarta a Pucciniho Bohéma. Jako hlavní pĜedstavitelé vynikli Lilly
Nordgart, Nelly Rhoden, Rella Oehm, Else von Borkowska, Leon Edgar, Michael Nasta a
další. UvádČny byly také operety,544 zdaleka ne však v takové míĜe jako v pĜechozích
sezónách, dokonce i návštČvnost hovoĜila ve prospČch oper.
V sezónČ 1911/12, která zaþala 15. záĜí 1911, zájem o operu ponČkud ochladl. Jako
první hudebnČ-dramatické pĜedstavení byla uvedena Gilbertova opereta Die keusche
Susanne. Následovaly premiéry dČl VídeĖská krev J. Strausse a Hugenoti G. Meyerbeera
(30.9.). Zatímco sbor a orchestr pod vedením J. Kataye si precizním provedením vysloužil
pochvalu, neúspČšného hodnocení dosáhl debutant Burnett v roli Raula.545 Z dalších
pĜedstavení byly uvedeny opery Wassenschmied A. Lorzinga,546 Markétka Ch. Gounoda,
Hänsel und Gretel E. Humperdincka, Die lustigen Weiber von Windsor O. Nicolaie,
Lohengrin R. Wagnera,547 Madona mit den Mantel548 A. Könnemanna, Cavalleria
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Rusticana P. Mascagniho, Bajjazo R. Leoncavalla, Das Glöckchen der Ermiten a operety
Don Caesar R. Dellingera, Tolle Wirtschaft J. Gilberta, Der Mikado A. Sullivana,549 Der
Tapfere Soldat a Die kleine Freundin O. Strausse, Die Puppe A. M. Willnera,
Vogelhändler C. Zellera, Reiche Mädchen J. Strausse, Der Frauenfresser E. Eyslera.
Uvedeny byly také operety pĜedchozích sezón, nČkteré v novém nastudování. Na divadelní
režii se opČt podílel H. Edgar, orchestr Ĝídil kromČ J. Kataye také zastupující kapelník J.
Laska.
Následující sezóna 1912/13 se nesla v duchu prohlubující se finanþní krize
divadla.550 I pĜes to se Ĝeditel snažil udržet stávající operní soubor, jehož úroveĖ se mu
podaĜilo zvýšit kompletnČ novým obsazením zpČvákĤ. Z pĜedešlých let zĤstala oporou
pouze oblíbená Lola Berndt, která ztvárnila role v Halévyho Židovce nebo BeethovenovČ
Fideliovi. Další významnou umČlkyní souboru byla Emma Land, která zapĤsobila
pĜedevším ve WagnerovČ Tännhauseru. Velký umČlecký talent prokázal také tenorista
Ivan Lévar, který vystoupil v operách Rigoletto, Bludný Holanćan, Bajjazo ad.551
Divadelní sezóna byla stejnČ jako v pĜedešlých letech zahájena 15. záĜí, tentokrát
operetou Alt Wien Emila Sterna. Následovala premiéra Lehárovy Evy a uvedení opery
Židovka F. Halévyho.552 Z dalších hudebnČ-dramatických dČl byly zahrány opery Fidelio
L. van Beethovena,553 Der postilion von Lonjumeau Ch. A. Adama, Tännhauser a Bludný
Holanćan R. Wagnera, Martha F. Flotowa a operety Hoheit tanzt Walzer L. Aschera,
Napoleon und die Frauen a Prinzess Gretel H. Reinhardta. Poslední operní pĜedstavení,
Verdiho Maškarní ples, se konalo narozdíl od pĜedcházejících let, již 13. bĜezna. Na závČr
divadelní sezóny bylo pĜipraveno Ĝeditelstvím pĜekvapení. Do Ostravy byli pozváni italští
zpČváci, kteĜí provedli Rossiniho Lazebníka sevillského. PĜedstavení mČlo díky hostĤm své
kouzlo a neminulo se svým úþinkem. Poprvé Ĝídil orchestr zde také kapelník A. Aich, který
v této þinnosti pokraþoval i v následujících letech.554
Poslední pĜedváleþná sezóna završila finanþní krizi, která vyústila v rozhodnutí
mČstké rady odvolat Ĝeditele divadla (viz výše pozn. 596). Vedení divadla nabídlo publiku
549
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obvykle vyvážený repertoár skládající se z þinohry, oper i operet. Významnou událostí
v hudebním životČ ostravského obyvatelstva bylo první uvedení þeské opery B. Smetany
Prodaná nevČsta na scénČ nČmeckého divadla v OstravČ. Premiéra se uskuteþnila 30. Ĝíjna
1913 a vzbudila velký zájem nejen z þeské, ale také nČmecké strany. Opera se doþkala
nČkolika repríz. Velké uznání si vysloužil s orchestrem A. Aich, který se „dokázal vcítit po
stránce výrazu, charakteristiky a dramaticko-deklamaþní Ĝeþi do tohoto slovanského
skladatele, jako by se jednalo o Wagnera.“ PČvecké výkony byly uspokojivé, ocenČny
byly pestré kostýmy.555 Z dalších dČl byly poprvé uvedeny na scénu ostravského divadla
opery Valkýra R. Wagnera, Manon Lescaut D. Aubera, z operet to pak byly Der lachende
Eheman E. Eyslera, Der liebe Augustin, Dollarprinzessin L. Falla, Zigeunerprimas E.
Kálmána, Die ideale Gattin F. Lehára, Polská krev O. Nedbala ad. Znova nastudována
byly také nČkterá díla provádČná v pĜedešlých sezónách.
Po vypuknutí první svČtové války byl celý kulturní život paralyzován. Stejnou mČrou
se tato situace dotkla divadla, které zĤstalo zavĜeno. Nový Ĝeditel Emil Bauer pochopil
však nutnost otevĜít divadlo, aby tČžce zkoušené obyvatelstvo mČlo možnost pobavení a
uvolnČní. A tak v listopadu 1915 došlo k uvedení prvních her na jevištČ. Zahájení divadelní
sezóny však znamenalo poupravit divadelní repertoár, musely být vyškrtnuty hry
znepĜátelených národĤ. Hrány byly pouze veselohry, frašky þi nenároþné lidové hry.
Nákladná opera pĜestala fungovat a byla nahrazena operetními pĜedstaveními, které
režíroval sám E. Bauer.556 Na zaþátku roku byly uvedeny operety Landstreicher C. M.
Ziehrera, Auf Befehl der Herzogin B. Granichstaedtena, Künstlerblut E. Eyslera, Polská
krev O. Nedbala a Rund und die Liebe O. Strausse. NejúspČšnČjšího provedení však
dosáhla pouze poslední jmenovaná opereta Oskara Strausse.
Sezóna 1916/1917 byly oproti pĜedešlé ve znamení operety. Zahájena byla stejnČ
jako v pĜedváleþných letech již v polovinČ záĜí operetou J. Strausse Netopýr. Hitem sezóny
však byla Kálmánova Czardasfürstin a Bertého Das Dreimäderlhaus, které byly 25 krát
reprízovány a Kinokönigin Jeana Gilberta, jež se doþkala 16 provedení.557 Vedle tČchto
úspČšných pĜedstavení byly uvádČna opČt díla mistrĤ ze „zlaté éry operety“. KromČ výše
uvedeného Netopýra a Cikánského barona, následoval ZellerĤv Vogelhändler a
MillöckerĤv Bettelstudent. Byla hrána díla i dalších autorĤ a to F. Lehára, L. Falla
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(Dollarprinzessin), O. Strausse (Rund und die Liebe), E. Kálmána, C. M. Ziehrera (Fürst
Kasimir), E. Eyslera a O. Nedbala (Polská krev). Orchestrální doprovod byl v rukou
mladého dirigenta Paula Thomase, kterého nČkdy stĜídal A. Aich.
Na podzim roku 1917 se mČstské pĜedstavenstvo usneslo, že správa vedení divadla
bude spadat pĜímo pod mČsto. V þele divadla pak mČl stát umČlecký vedoucí bez nároku na
penzi a podílu na þistém zisku. PonČkud pĜekvapivé se mĤže zdát, že Emilu Bauerovi
nebyla prodloužena smlouva, která vypršela na jaĜe 1917. Místo nČj uzavĜelo mČsto
šestiletou pracovní smlouvu s Wilhelmem Poppem, jehož návrat byl vĜele pĜivítán jak
publikem tak ostravským tiskem.558 Nové vedení pokraþovalo v pĜedešlém váleþném
programu. UvádČny byly tedy jen operety,559 z nichž hitem sezóny byla Fallova Die Rose
von Stambul, která se doþkala témČĜ tĜicerti repríz.

Také v divadelní oblasti byla spolupráce NČmcĤ s ýechy velmi vzácná. Divadla od
dob koþovných spoleþností mČla na svém repertoáru hry jak v þeském, tak v nČmeckém
jazyce, který však postupnČ zaþal pĜevažovat. Po otevĜení Národního domu získali ýeši
kýženou stálou divadelní scénu, na které byly uvádČny hry až do roku 1918. NČmci,
jakožto privilegovaná skupina v rámci mnohonárodnostní Rakousko-Uherské monarchie,
se doþkali stálé divadelní scény až o nČkolik let pozdČji otevĜením NČmeckého domu. Idea
mČstského kamenného divadla se v rychle rozrĤstajícím mČstČ stávala þím dál
diskutovanČjší. Nakonec byla naplnČna v roce 1907.
Od poþátku své existence se nové MČstské divadlo muselo vyrovnávat hned
s nČkolika pĜekážkami. ýeši jen velmi nelibČ nesli skuteþnost, že nová budova sloužila
výhradnČ nČmeckému divadelnímu souboru. S prohlubující se finanþní krizí pak z þeské
strany sílila kritika týkající se nejen provozování divadla, ale také skladby repertoáru.
VždyĢ první þeské operní pĜedstavení bylo na scénČ uvedeno až bČhem sedmé divadelní
sezóny.
NČmecké divadlo dosáhlo umČleckého vrcholu pod vedením W. Poppa v letech
1910-14. Kulturní rozkvČt byl naprosto jedineþný a bez výjimky se týkal i hudebního
života. Divadlo, uvádČjící kvalitní operní a operetní hry, existující Spoleþnost pĜátel hudby,
která do Ostravy zvala významné profesionální umČlce té doby, poĜádání symfonických
koncetĤ aĢ už zdejšími þi hostujícími orchestrálními tČlesy, to vše ukazuje na vysokou
kulturní úroveĖ ostravského obyvatelstva, kterou jeho nČmecká þást nedokázala už nikdy
558
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pĜekonat. Po prohrané válce a vzniku ýeskolovenska se totiž NČmci dostali do situace, ve
které se neocitli po mnoho set let.

2.6 Hudební pedagogika
Na poþátku 90. let 19. století byla založena významná hudebnČ-pedagogická
instituce – Musik-Bildungs-Anstalt, jejímž zakladatelem a Ĝeditelem (až do své smrti v roce
1931) byl hudební pedagog, dirigent, skladatel, sbormistr Arthur Könnemann.560 Výuka
na HudebnČ-vzdČlávacím ústavu autorizovaném zemským školním úĜadem v roce 1892
(viz pĜíloha þ.17), který se nacházel ve StĜelniþní ulici þ. 13 (pozdČji Slezskoostravská þ.
21), zaþala 1. února 1893. Jednalo se však již o druhou hudební instituci ve mČstČ, v té
dobČ již tĜetí rok existovala konkurenþní Akademická hudební škola Rudolfa Kadleþka.561
ObČ pak tvoĜily do roku 1907562 jedinou možnost dosáhnout solidního hudebního vzdČlání
v OstravČ.
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ad.
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PravdČpodobnČ pro úþely institutu vznikla teoreticko-didaktická práce Rascher zum
Ziel. Anleitung zur höheren technischen Ausbildung der Hand mechanischem Wege.563 Její
zásady si mohl sám autor vyzkoušet v rámci výuky na institutu, která zahrnovala sólový
zpČv, klavír, varhany, housle, violu, violloncelo, hudební teorii (harmonie, kontrapunkt,
kompozice, nástroje, dČjiny hudby) a sborový zpČv. Vyuþování bylo zvlášĢ rozdČleno pro
studenty ženského a mužského pohlaví, nebylo výhradnČ pro nČmecky mluvící.564
VzdČlavací kurzy byly rozdČleny na tĜíletý pĜípravný a tĜíletý vzdČlávací.565 KromČ
klasické výuky se studenti prezentovali pĜed veĜejností na veĜejných koncertech (pĤvodnČ
mČly být poĜádány dvakrát roþnČ což bohužel nebylo dodržováno). Na závČr každého
semestru skládali žáci zkoušky, které však nebyly veĜejnČ pĜístupné, pravidelnČ byly také
poĜádány interní školní akademie, ojedinČle se také svČĜenci A. Könnemanna úþastnili
oslav významných osobností mČsta atd. Každému semestru pĜedcházely zápisy žákĤ,
v novinách se uveĜejĖovala reklama, která mČla získat další úþastníky kurzĤ. Studenti
mohli využívat strunné i hmatové nástroje, stejnČ tak knihovnu, která mČla pĜes þtyĜi tisíce
svazkĤ. Žáci, kteĜí nemČli k dispozici žádný klavír, mohli zdarma využívat nástroj
v ústavu. KromČ toho disponovala škola ještČ vlastními školními a koncertními varhanami
se dvČma manuály a samostatnými pedály.566
První veĜejné vystoupení se uskuteþnilo v sále hasiþského domu 20. þervence 1893.
Ve dnech 18. – 19. þervence se pak konaly semestrální zkoušky.567 Na programu prvního
koncertu (pĜíloha þ. 18 ), jehož výtČžek byl vČnován do fondu pro nemajetné obþany, byly
skladby pro klavír (G. Meyerbeera, A. DvoĜáka, F. Liszta aĢ už þtyĜruþní nebo pro dva
klavíry) a díla pČvecká (R. Schumanna, R. Fischhofa, kompoziþnČ se zde uplatnil také A.
Könnemann skladbou Fignal, Ballade z hudební hry Vineta pro tĜi ženské hlasy).568
Následující semestr zaþal 18. záĜí 1893 (v pozdČjších letech zaþínal školní rok na
zaþátku záĜí.) Již 10. prosince 1893 se pak uskuteþnil v sále hasiþské zbrojnice další
veĜejný koncert, na nČmž zaznČly opČt klavírní, houslové a pČvecké skladby.569 Hostem
koncertu byl profesor Ch. F. Fuchs, který zahrál známou Serenádu R. Fuchse. Program,
563

Text je uložen v Rakouské národní knihovnČ ve Vídni a v knihovnČ v Regensburgu. Uvádí MAZUREKSTEINMETZ. Cit. pĜíspČvek, s. 3.
564
Jak zmiĖuje MAZUREK-STEINMETZ, Cit. dílo. Pozn 9. Z þeských osobností studovali na
KönnemannovČ ústavu napĜ. houslista a houslový pedagog JiĜí Siblík þi klavíristka, pozdČjší profesorka na
ostravské konzervatoĜi Františka Reková..
12. listopadu 1907 se zase objevuje v OZ informace o úspČšném absolvování zkoušky Theodora Poledníka
v þeské a nČmecké Ĝeþi pĜed zkušební komisí v Praze, jíž pĜedsedal O. Ševþík.
565
KÖNNEMANN, A. Musik-Bildungs-Anstalt. OZ, 8. 1. 1893, þ. 4, s. 8.
566
Popis instrumentáĜe je uveden v OZ, 23. 9. 1906, þ. 217, s. 3.
567
Komise zkoušek se skládala z A. Könnemanna, Dr. Hilfa, Dr. Kehla, A. Sauera a P. Zwierziny. ÚspČšní
absolventi prvního semestru obdrželi 22. þervence vysvČdþení.
568
OZ, 13. 7. 1893, þ. 81, s. 8.
569
Uvedena byla díla E. Griega, J. Brahmse, F. Chopina, C. Meyer-Helmunda, H. Vieuxtempse, A. Kruga a
pro klavír upravená skladba A. Könnemanna.

122

složený z oblíbených dČl, potČšil hojné publikum svou precizní, þistou hrou, která byla
odmČnČna velkým aplausem po každém þísle a všem hráþĤm byla v závČru pĜedstavení
složena pocta.570
StejnČ jako pČvecké a orchestrální spolky i HudebnČ vzdČlávací ústav se snažil
pĜispČt na dobroþinné úþely. Jedním z takovýchto koncertĤ bylo pĜedstavení konané 28.
þervna 1894. Jeho výtČžek byl vČnován pozĤstalým po obČtech karvínské dĤlní
katastrofy.571 BČhem veþera zaznČla taková díla jako DvoĜákovy tance þ. 7 a 10, Impromtu
þ. 5 F. Schuberta aj. Vrcholem pĜedstavení byla Pergolesiho Stabat Mater v podání
orchestru ústavu, která musela být zopakována.572
Teprve dva roky existující HudebnČ vzdČlávací ústav se tČšil stále vČtšímu zájmu
studentĤ. Ten vyplýval nejen z dosavadního materiálního zázemí a všeobecného pĜístupu
vedení školy ke studentĤm, ale také množstvím kvalitních pedagogĤ, které vybíral sám
zakladatel hudební školy. Jak je uvedeno ve zprávČ z 23. záĜí 1894, i pĜes krátkou existenci
ústavu byly již všechny tĜídy obsazeny.
Svou

úspČšnou

pedagogickou

þinnost

prezentoval

Könnemann

s ostatními

vyuþujícími na dalším veĜejném koncertČ, který se uskuteþnil 21. dubna 1895. Jelikož si
Könnemann získal u publika již urþité renomé, o koncert byl obrovský zájem a to ve všech
kruzích obyvatelstva. ZámČr Ĝeditele byl patrný. Nechal koncertovat pouze žáky z vyšších
tĜíd, kteĜí vystoupili s peþlivČ vybraným a pĜipraveným dílem. TČžištČm celé pĜípravy byla
spoleþná hra a kvalitní znČní sborového zpČvu. Na programu byly skladby pČvecké,
klavírní, komorní a také jedna orchestrální.573 KromČ Könnemannovy skladby byla velmi
úspČšnČ provedeno Mozartovo Ave verum corpus a Haydnova Serenáda ze 17. století.
Ústav dosáhl záĜného úspČchu a dokázal, jakého výsledku jsou schopni žáci svou píli,
umem a pod kvalitním pedagogickým dohledem.574 Bylo patrné, že princip ústavu
spoþívající na pĜípravČ buć profesionální kariéry umČlce þi uþitelské kariéry pomocí
kvalitnČ vzdČlaných žákĤ, se naplnil.
Ve prospČch Spolku na podporu žákĤ se uskuteþnil v NČmeckém domČ 17. kvČtna
1896 další dobroþinný koncert žákĤ HudebnČ vzdČlávacího ústavu. Úþast hostĤ byla opČt
570

OZ, 12. 12. 1893, þ. 146, s. 2. Na pĜedstavení se angažoval také místní knihkupec J. Kittl, který dodal
koncertní kĜídlo.
571
Dobroþinný koncert za tímto úþelem uspoĜádali v OstravČ také chovanci moravsko-slezského slepeckého
ústavu v BrnČ, který se konal v sále Staré stĜelnice a byla provedena taková díla, jako pĜedehra k
opeĜe Orfeus v podsvČtí J. Offenbacha nebo Eizugsmarch z opery Tännhauser R. Wagnera.
572
OZ, 1. 7. 1894, þ. 76, s. 3.
573
ZaznČl instrumentální kvartet E. Bacha, Trio þ. 1 J. Haydna, ŠpanČlské tance þ. 1 a 3 M. Mozkowského,
Ave verum corpus W. A. Mozarta, Skladby pro housle, Serenáda ze 17. století J. Haydna, Valþík op. 52 J.
Brahmse ad. KromČ toho byla uvedena další Könnemannova skladba, Die Mühle, Cappricio op. 27. OZ,
18.4. 1895, þ. 45, s. 6.
574
OZ, 23. 4. 1895, þ. 47, s. 2.
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obrovská, což byl dĤkaz, jaké oblibČ se tento hudební ústav tČšil. KromČ jiných
dČl575vzbudila velkou pozornost publika árie Camilly z velké romantické opery Der Bravo
A. Könnemanna. Opera byla monumentální, vystavČná na nádherných rozmanitostech
barvy rĤzných nástrojĤ. Její text byl dle dobových zpráv pĤsobivý a poutavČ napsaný.
Zlomek díla mČl v OstravČ svou premiéru.576
Také v následujícím roce se uskuteþnil velký koncert ústavu s dobroþinným úþelem.
Tentokrát vystoupili žáci a uþitelé v NČmeckém domČ 9. kvČtna 1897. KvĤli velké
popularitČ koncertu byl þas upraven tak, aby se mohli pĜedstavení zúþastnit také obyvatelé
okolních obcí. Na programu byla díla J. S. Bacha, F. Mendelssohna-Bartholdyho, J.
Brahmse, D. Alarda, H. Weiniawského, A. Thomase ad. KromČ sólových instrumentálních
skladeb zaznČla díla pČvecká a to jak sborová (dámský sbor) a také komorní (vokální
kvartet). NejvČtšího úspČchu dosáhlo provedení Brahmsových Uherských tancĤ þ. 6 a 7,
Könnemanovo Cappricio op. 32577

a impozantní skladba Gavotta J. S. Bacha. A.

Könnemann sklidil velké uznání za snahu nabídnout publiku þisté a umČlecké vedení a
tedy záslužnou þinnost v pedagogické oblasti.578
V následujících letech se þinnost ústavu dále zdaĜile rozvíjela. První absolventi
dosáhli mimo hranice mČsta velkých úspČchĤ, v nČkterých pĜípadech o nich informoval
také tisk. Na zaþátku semestru 1899/1900 byl pĜedzápis rozšíĜen i o studenty jiných škol
(konal se o 14 dní pozdČji od bČžných zápisĤ). ŽákĤm bylo zaruþeno, že jejich Ĝádný
rozvrh nebude kolidovat s þasovým plánem ústavu a bude brán také zĜetel na dopravu
pĜespolních studentĤ. Došlo také ke zmČnČ výuky ve škole, která se musela pĜizpĤsobit
novým naĜízením týkajících se rakouských konzervatoĜí. Jednalo se prosazování formy
individuální výuky. V dĤsledku této skuteþnosti muselo vzniknout mnoho paralelních
tĜíd.579 Obyvatelstvo bylo i nadále tiskem peþlivČ informováno o úrovni školy a také o
úspČšnČ absolvovaných semestrálních zkouškách.
Od záĜí 1902 byla hudební škola povýšena na vyšší hudební stĜední školu a dostala se
tak na úroveĖ konzervatoĜí ve Vídni a Praze, jelikož se jí týkaly stejné uþební plány. Díky
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Byla provedena díla E. Griega Valses Caprices, árie z Prophet Meyerbeera, písnČ R. Schumanna, Valþík
Des dur F. Chopina , þtyĜruþnČ Svatební pochod ze Snu noci svatojánské F. M. Bartholdyho a další. OZ, 14.
5. 1896, þ. 55, s. 3.
576
OZ, 19. 5. 1896, þ. 57, s. 2.
577
Jednalo se o ostravskou premiéru. Skladba byla složena jako vzpomínka na F. Chopina a byla svého þasu
vyznamenána Spoleþností pĜátel hudby v Lipsku. Jedná se o velmi obtížnou skladbu, která vyžaduje
mistrovské umČní hráþe. OZ, 9. 5. 1897, þ. 55, s. 3.
578
OZ, 11. 5. 1897, þ. 56, s. 3. Hudební škola se také úþastnila dobroþinných akcí jiných spolkĤ. Tak napĜ.
22. srpna 1903 vystoupily tĜi žákynČ ústavu (Elsa Lustig, Helene Hanke a Frieda Krasná) pĜi pĜíležitosti
velkého dobroþinného koncertu na pomoc zatopenému Slezku ve Zlatých Horách. Studentky reprezentovaly
školu velmi okázale, moravské i slezské listy psaly pochvalné recenze. OZ, 15. 2. 1904, þ. 25, s. 2.
579
OZ, 30. 8. 1899 a 16. 9. 1899.
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tomuto povýšení, které se uskuteþnilo 27. þervna 1902 nabídl novČ ústav vyšší hudební
vzdČlání ve zpČvu ale také v hudebních nástrojích.580
Slavnostní koncert pĜi pĜíležitosti desetileté existence institutu se uskuteþnil 22.
dubna 1903. KromČ žákĤ bČhem veþera vystoupili také þlenové pedagogického sboru. Na
prĤbČh veþera dohlížel A. Könnemann. Tentokrát se pĜedstavení konalo v sále Zur
Linde.581 KromČ sólových klavírních a pČveckých vystoupení hrál na koncertČ také
orchestr složený z žákĤ a hospitantĤ, který byl založen v listopadu 1902. Hostem veþera
byl žák A. Rosého, C. Löwa, profesor W. Guth, který zahrál Zigeunerweisen Pabla de
Sarasata. Program byl velmi lákavý, ale také obtížný. PĜedevším skladby Alpenphantasie
D. Alarda pro housle a Romance op. 17 e moll G. Goltermanna pro violloncelo obsahovaly
mnoho tČžkých míst. KromČ klavírních dČl M. Moszkowského Gondoliera, F. Chopina
Impromtu, F. Liszta Uherská rapsodie þ. 14 a písnČ J. Brahmse Wiegenlied ad. byla
provedena dvČ orchestrální díla, a sice F. Schuberta Vojenský pochod op. 51, þ. 1 a A.
Könnemanna Julinacht im Walde, cappricio pro orchestr.582 Zájem publika o toto
pĜedstavení byl podle oþekávání obrovský a hráþi dosáhli opČt obrovského úspČchu.
Jednalo se o slavnostní koncert pĜi pĜíležitosti deseti let fungování institutu, a proto na nČm
kromČ žákĤ a hospitantĤ vystoupili také þlenové pedagogického sboru. Vedení celého
veþera stejnČ jako orchestru bylo v rukou A. Könnemanna, který pĜedevším uvedením své
nové skladby dosáhl velkého úspČchu a kompozice musela být zopakována. Tímto
pĜedstavením tak dosáhl ústav zase jednou vynikajícího uþitelského úspČchu.583
Aþkoli hudební škola v následujících letech neuspoĜádala další veĜejný koncert, byla
reprezentována profesionálními vystoupeními svých studentĤ, kteĜí ji tak udrželi její
renomé. Tak napĜ. 7. ledna 1905 koncertovala v Olomouci v rámci akademie tamního
úĜednického spolku studentka ústavu, která bravurnČ zahrála Chopinovu Fantasii a
Könnemannovao Cappricio. Další úspČch sklidil v rámci hudební teorie Karl Palliardi,
který v témže roce vyhrál cenu berlínského þasopisu Die Musikwoche za svou skladbu
Romance.584 V následujícím roce 1906 zase vystoupil jeden z výteþných houslistĤ hudební
školy v Praze, 24. dubna 1906 byla premiérovČ provedena dvouaktová opereta K.
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OZ, 30. 8. 1902, þ. 138, s. 3. Škola také nabízela od r. 1903 kromČ hudebních kurzĤ speciální a mistrovské
kurzy klavíru a houslové hry, dále pak kandidátské a pĜípravné kurzy na státní zkoušky uþitelĤ hudby ve
Vídni a Praze.
581
Jak bylo uvedeno v tisku, tento sál byl vybrán z dĤvodu dobré akustiky a také lepšího transportu nástrojĤ,
který nebude z dĤvodu vzálenosti tak obtížný, jako v pĜípadČ pĜedstavení v NČmeckém domČ. OZ, 14. 4.
1903, þ. 60, s. 2.
582
OZ, 18. 4. 1903, þ. 63, s. 4.
583
OZ, 25. 4. 1903, þ. 67, s. 2.
584
OZ, 14. 1. 1905, þ. 7, s. 2 a 3. 6. 1905, þ. 101, s. 3.
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Palliardiho Der Stein der Weisen v Hrušovicích585 a 25. dubna vystoupily v Závodním
hotelu dvČ studentky (zpČvaþka Anna Ziegler a klavíristka Enka Hanke) pĜi pĜíležitosti
pĜedstavení poĜádaném Školním spolkem ve Vítkovicích.
HudebnČ vzdČlávací ústav se dále snažil nabídnout svou výuku dalším vČkovým
vrstvám obyvatel. KromČ poĜádaných letních veþerních kurzĤ pro dospČlé (mohli
navštČvovat výuku zpČvu, klavíru, houslí, violoncella, varhan) byl od 1. kvČtna 1905 novČ
otevĜen také letní kurz pro dČti od sedmi let, které se chtČly uþit hĜe na klavír nebo housle a
následnČ po jeho absolvování mohly vstoupit do pĜípravné tĜídy (Vorbildungsklasse).586
Arthur Könnemann se snažil zajistit také kvalitní pedagogický sbor. Bohužel o jeho
složení se tisk nezmiĖuje, pouze o nových pĜíchozích posilách. Jednou z nich byl napĜíklad
koncertní mistr, houslista Karl Zyma, pĤvodem z Drážćan.587
I pĜes to, že od roku 1907 vznikly v OstravČ další hudební školy, tČšil se
KönnemannĤv ústav u ostravského obyvatelstva stále velké popularitČ. Könnemann se
snažil stále rozšiĜovat svou pedagogickou aktivitu a nabízet nové kurzy studentĤm s co
nejširším vČkovým rozpČtím. V nabídce byly také neobvyklé kurzy. Od roku 1913 se
vyuþovalo na institutu moderní kytarové hĜe (loutna) a hĜe na citeru a mandolínu. Byly
také otevĜeny hodiny klavíru pro dČti.
První svČtová válka ovlivnila chod hudební školy. Je nejvýše pravdČpodobné, že
v prvním roce války byl institut uzavĜen. PĜímé zmínky v tisku o jeho þinnosti jsou však až
ze školního roku 1917/1918.
Könnemannova škola však nebyla jediným hudebnČ-vzdČlávacím institutem urþeným
pĜevážnČ pro nČmecké obyvatelstvo. Již v Ĝíjnu roku 1893 si otevĜela soukromou školu
absolventka Akademie hudby ve Vídni Christina Burel. Tato umČlkynČ vyþovala v domČ
A. Drtiny (Brückengasse, dnes 28. Ĝíjna, þ. 19) však jen klavírní hĜe, harmonii a hudební
historii. NicménČ také ona, pozdČji se svou sestrou, potČšila ostravské publikum mnoha
koncerty. Jedním z nich byl napĜ. dobroþinný koncert konaný 12. dubna 1896 v sále
hasiþské zbrojnice, kde vystoupily Christina i Marie Burel se svými žáky. Ve vystoupení
byla patrná vídeĖská škola, neboĢ žáci s velkou elegancí zahráli díla Mozarta, Listza,
Schuberta, Pachera a Webera. Také Ch. Burel zahrála solovou skladbu a sice Brahmsovy
585

KromČ této ochotnické premiéry byla hra uvedena ještČ v téže sezónČ Krugovou spoleþností ve
Spolkovém divadle NČmeckého domu 12. kvČtna 1906. Na jevišti vystoupili také þlenové hudebnČdramatického kurzu hudební školy. OZ, 11. 5. 1906, þ. 108, s. 3. Palliardi nadchnul posluchaþe nádhernou
hudbou, pĜedstavení sklidilo zasloužený potlesk. Na podzim 1906 pak tento nadČjný skladatel odešel do
VídnČ a Ostrava ztratila další významnou osobnost.
586
OZ, 29. 4. 1905, þ. 73, s. 3.
587
Zyma absolvoval konzervatoĜ v Praze a byl žákem prof. Ševþíka, Kubelíka a Kociána. Jeho umČlecké
nadání bylo klasifikováno A. DvoĜákem. Po absolvování konzervatoĜe pĤsobil jako 1. houslista ve
filharmonii v Praze, Lembergu, Drážćanech. OZ, 25. 11. 1906, þ. 270, s. 3.
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Uherské tance. Byla tak ocenČna nejen jako uþitelka hudby ale také jako skvČlá
umČlkynČ.588 PĜevážnČ pak v pĜedvánoþním období vystupovala Ch. Burel se svými žáky
v rámci hudebních veþerĤ, bČhem kterých znČla vČtšinou klasická hudba. I tato pĜedstavení
se tČšila velkému zájmu publika a sklidila vždy velký úspČch.
VČtšího významnu dosáhla ještČ pČvecká škola operní a koncertní pČvkynČ Wandy
Radkiewitz,589 která pĤsobila na Nádražní ulici þ. 16. VeĜejná žákovská vystoupení se
konala v Katolickém domČ, program se skládal z operních árií a písní.590
V OstravČ pĤsobili další hudební pedagogové, kteĜí však nedosáhli takového
významu. Jejich þinnost spoþívala výhradnČ v soukromé výuce hudby. Byli to napĜ. F.
Hanouschek – výuka houslí, Felix Fuchs (bývalý zamČstnanec Könnemannovy školy), R.
G. Schön – výuka klavíru a houslí, Frieda Haas – klavír, Fritzi Czerny Spiller – klavír,
hudební dČjiny, HudebnČ-uþitelský ústav F. Posdiny (sídlil na AlžbČtinské ulici, vyuþovaly
zde dvČ velké kapacity, Ress z VídnČ a L. Gärtner).

Arthur Könnemann byl pro NČmce velmi váženou a uznávanou osobností. Svou
aktivní

pedagogickou

þinností

zásadním

zpĤsobem

pĜispČl

k rozvoji

hudebnČ-

pedagogického života v OstravČ. Könnemannova pedagogická þinnost je neodmyslitelnČ
spjata s jím založeným HudebnČ vzdČlávacím ústavem, který mČl silnou konkurenci
v þeské hudební škole Rudolfa Kadleþka. Pozoruhodná koncepce pedagogické þinnosti
školy, ve které pĤsobil i po roce 1918, mČla zcela nepochybnČ vliv na pozdČji vzniklé
þeské hudebnČ pedagogické instituce v OstravČ (viz výše), které se inspirovaly nejen
hudebnČ pedagogickými výsledky, ale pĜedevším tvoĜivým pĜístupem ke školním,
veĜejným a interním produkcím.
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OZ, 14. 4. 1896, þ. 42, s. 3.
První zmínka o poĜádané výuce je z roku 1910. O její þinnosti se zmiĖuje také MAZUREK, J. Hudební
život… s. 41.
590
NapĜ. 8. þervna 1912 se konala již tĜetí žákovská proudové této operní školy, na programu byly písnČ
Goldmarka, Schuberta, Mendelssohna, Brahmse a Smetany, zaznČly árie z Aidy, Markétky, HugenotĤ,
Tännhauseru a Mignon. OZ, 3. 6. 1912, þ. 125, s. 5. Korepetitorem byl v r. 1913 uveden K. Budík.
589
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3. Hudební život nČmeckého obyvatelstva v letech 1918-38
Na podzim roku 1918 již bylo jisté, že tehdejší podoba Rakousko-Uherské
monarchie je neudržitelná. V prĤbČhu první poloviny roku došlo k silné nacionalizaci
þeského obyvatelstva, která se neustále stupĖovala. Vznik samostatného þeskoslovenského
státu 28. Ĝíjna 1918 byl dĤležitým mezníkem v politickém a sociálním vývoji Moravské
Ostravy. Aþkoli se zpoþátku nČmeþtí radní nechtČli vzdát úĜadu do konání voleb, byli
okresním Národním výborem donuceni k rezignaci, a správa mČsta i okolních obcí se
vrátila do þeských rukou
Politický pĜevrat zmČnil ostravský kulturní život od základu. NČmecké obyvatelstvo,
do té doby tvoĜící majoritní þást mČstské populace, pĜijalo zmČny režimu pasivnČ. Ostrava,
která byla pĜed válkou témČĜ z poloviny ponČmþená, se po válce velmi rychle poþešĢovala.
NČmcĤ a ŽidĤ, hlásících se k nČmeckému obcovacímu jazyku, tedy relativnČ ubylo.
Z nČmeckých škol pĜešlo po pĜevratu do þeských nČkolik tisíc dČtí. NejvČtší zastoupení
nČmeckého obyvatelstva zĤstalo ve Vítkovicích, židovského pak v Moravské OstravČ,
PĜívoze a HrušovČ.591
NovČ vzniklá ýeskoslovenská republika, založená na demokratických principech,
zaruþovala národnostním menšinám velké množství práv a svobod, díky þemuž nemČly
menšiny dĤvod k izolování se od þeského obyvatelstva. Z tohoto dĤvodu, byĢ se nČmecké
obyvatelstvo v poþáteþních letech existence republiky muselo vzdát nejen výhradního
vedení mČstských záležitostí (souþástí 60-ti þlenné nové mČstké rady však byli také
NČmci), ale také dokonce jím postaveného divadla, docházelo v oblasti kulturního života
k rozvoji slibné þesko-nČmecké spolupráce. Situace se zaþala mČnit k horšímu až s
nastupující ideologií fašismu ve 30. letech 20. století.

3.1 PČvecká spolková þinnost
Vyhlášení ýeskoslovenské republiky v roce 1918 nepĜineslo jen zmČny v politickém
zĜízení, nýbrž i zmČny v projevech, aktivitČ a cítČní národnostních skupin obyvatelstva.
Idea samostatného þeského státu byla naplnČna. ýeši se emancipovali v právním,
politickém, sociálním, ekonomickém a kulturním smyslu. ýeši a NČmci, kteĜí spolu do té
doby spíše soupeĜili, zaþínali navazovat spolupráci, což se pozitivnČ odráželo v jejich
591

BAKALA-STEINER. Cit. dílo, s. 309- 310. Na celkovČ zmenšujícím se poþtu nČmecky mluvícího
obyvatelstva se podíleli jednak Židé, kteĜí se po roce 1918 stále þastČji pĜihlašovali k þeské obcovací Ĝeþi,
jednak NČmci, kteĜí pĜihlašovali své dČti pocházející ze smíšených manželství do þeských škol z dĤvodu
snazšího uplatnČní ve spoleþnosti.
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vztazích a hudebním životČ mČsta. Spolky, které dĜíve podstatným zpĤsobem formovaly
národnostní vČdomí a kulturu, ale postupnČ ztrácely na své dĤležitosti, pĜiþemž je v této
roli nahrazovaly jiné formálnČjší instituce.
ýinnost nČkterých nČmeckých pČveckých spolkĤ pokraþovala i v meziváleþném
období. A pĜestože nepĜestaly vycházet Ostrauer Zeitung, dobový tisk jí nevČnoval tolik
pozornosti, jako tomu bylo první svČtovou válkou.Jestliže v období do roku 1918 dosáhl
nejvČtšího významu Mužský pČvecký spolek v Moravské OstravČ a Mužský pČvecký spolek
ve Vítkovicích, ve 20. letech 20. století to byl novČ vzniklý Židovský pČvecký spolek
(Jüdischen Gesangverein, *1921).
V prvních pováleþných letech existovaly v OstravČ tyto pČvecké spolky: Mužský
pČvecký spolek v Moravské OstravČ a Vítkovicích, pČvecký spolek Einigkeit ve Vítkovicích,
pČvecký klub D´Mürzthaler, NČmecký mužský pČvecký spolek v PĜívoze592 a SvinovČ.593
KromČ poslednČ jmenovaného pak pĤsobily v OstravČ po celé období První republiky, o
þinnosti spolku Einigkeit a D´Mürzthaler se však nedochovaly témČĜ žádné zprávy.594
Aktivity þlenĤ jednotlivých sborĤ se výraznČ nelišily od dĜívČjších dob. Konala se
valná shromáždČní, pro pobavení byla poĜádána masopustní zábava, nČkolikrát do roka se
konala veĜejná vystoupení, místy byly poĜádány dobroþinné koncerty, spoleþenké veþery a
pravdČpodobnČ se také pokraþovalo v poĜádání výletĤ a pĜátelském kontaktu s okolními
spolky.595
KromČ výše uvedených pČveckých spolkĤ pĤsobily aktivnČ v OstravČ také další
nČmecké organizace, které, stejnČ jako spolky existující v pĜedchozím období, poĜádaly
rozmanité zábavy a akce, na kterých se spolupodílely buć sbory nebo nČkterá z hudebních
kapel. Byly to napĜ. židovské spolky Benoth-Zion, Hafschacher, jež spoleþnČ organizovaly
spoleþenskou zábavu svátku Purim nebo hudební veþery ve Vítkovicích.
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Ten byl bČhem váleþných let souþástí Moravsko-ostravského mužského pČveckého spolku, po pĜevratu sice
obnovil svou samostatnou existenci, ale nadále velmi þasto spolupracoval s moravsko-ostravským spolkem
(mj. 22. kvČtna 1921 vystoupil spolu s ostravským spolkem na jarní slavnosti, kterou oragnizovalo NČmecké
kulturní sdružení (Deutsches Kulturverband), v roce 1922 poĜádal ještČ vlastní pĜedstavení).
593
Spoleþný (a jediný) koncert tohoto spolku zmínČný v meziváleþném tisku s ostravským pČveckým
spolkem se uskuteþnil v dubnu 1930. Ze série mužských sborĤ se obzvláštČ líbily Ständchen H. Jüngsta a
Schlummerlied C. M. von Webera. SviženČ provedený koncert zakonþený tanþení zábavou byl velmi zdaĜilý.
OZ, 28. 4. 1930, þ. 98, s. 2.
594
Zatím co zmínka o spolku D´Mürzthaler se objevuje v tisku v souvislosti s poĜádáním hodovních
Liedertafelí (konala se každoroþnČ v záĜí, stejnČ jako v pĜedváleþných letech), o existenci sboru Einigkeit
víme mj. díky zmínce o úþasti na slavnosti sv. Cecílie 21. 11. 1920 v Závodním hotelu, které se úþastnil také
D´Mürzthaler.
595
O plánované roþní aktivitČ Mužského pČveckého spolku z Moravské Ostravy se dovídáme napĜ. z valného
shromáždČní, které se konalo v únoru 1920. Na programu byly þtyĜi liedertafely, mimoĜádný slavnostní veþer
a rodinný veþer. Spolek si udržoval také pomČrnČ širokou þlenskou základnu, v roce 1920 þítal 129
pĜispívajících þlenĤ a 142 zpČvákĤ. OZ, 24. 2. 1920, þ. 44, s. 4-5 a 3. 2. 1921, þ. 26, s. 4.
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BČžná koncertní vystoupení (jarní, letní pČvecké veþery) moravsko-ostravského a
vítkovického spolku, která byla nedílnou souþástí kulturního života mČsta, mČla podobnou
organizaþní skladbu s jakou jsme se setkávali na koncertech v pĜedchozích letech. KromČ
znýmých a oblíbených autorĤ byly uvádČny také skladby soudobých hudebních skladatelĤ.
ProvádČna byla díla F. Schuberta, M. Weinzierla, C. Goldmarka, E. Griega, E. Kremsera,
J. Brahmse, F. Mendelssohna-Bartholdyho, E. S. Engelsberga, A. Dregerta, A. Kirchla, A.
M. Storcha, dále zaznívala díla Etzlera, Pachera, Bendla, Filkeho ad. pod vedením
þestných sbormistrĤ Adolfa Wlczka a Alberta Kretsmera (moravsko-ostravský spolek)
nebo Eduarda Klewety, pozdČji Hanse Gröbla (vítkovický spolek), kteĜí zajišĢovali sborĤm
potĜebnou velmi dobrou úroveĖ.596 NovČ byly v repertoáru zahrnuty celoveþerní sborové
produkce, orámovány orchestrálními þísly, což svČdþí o úrovni obou nejþastČji
zmiĖovaných pČveckých spolkĤ (20. 11. 1920 uvedl vítkovický sbor rýnskou ságu
Montfort J. Rheinbergera,597 jmenované dílo spolu s velkým sborem Das Herz von
Douglas F. Hegara a Der Blumen Rache E. Heusera zaznČlo v podání moravskoostravského spolku 18. února 1923, 1. února 1924 Deboisem zhudebnČná báseĖ Wernher a
Goethova balada Die erste Walpurgisnacht F. Mendelssohna-Bartholdyho taktéž v podání
sólistĤ598 a mužského pČveckého sboru z Moravské Ostravy, 13. dubna 1924 zaznČlo
Schumannovo oratorium Der Rose Pilgerfahrt a chrámová skladba Fingal Arnolda Kruga).
Doprovod koncertních vystoupení byl v rukou divadelní kapely, dechové kapely,599
vítkovické Závodní kapely, kterou stále vedl vynikající kapelník Franz Hacker, nebo
v pozdČjších letech bohumínského orchestru.
Na koncertech þasto vystupovali sóloví umČlci (flétnista Albert Weinschenk,
houslista Leopold Titzl, harfistka Asta Roubal, houslista Fritz Landau, vídeĖské klavíristky
Mimi Mössel, Josa Löscher, houslista Henry Wojtowski z Moravské Ostravy, cellista Josef
Posdina, a také pČvci Henriette von Kuczkowski z Opavy, Lotte Russ Kolbe z Moravské
596

Tak napĜ. koncerní vystoupení moravsko-ostravského spolku, které se konalo 3. bĜezna 1920 sklidilo
takový ohlas vyprodaného sálu, že bylo vedení spolku donuceno celé pĜedstavení zopakovat 24. bĜezna
v evangelickém kostele, jehož výtČžek byl vČnován na dobroþinné úþely. Velmi dobrého výkonu dosáhl také
vítkovický spolek napĜ. na svém koncertním pĜedstavení 24. bĜezna 1920. F. R. Witkowitzer
Männergesangverein und Damenchor. OZ, 3. 4. 1920, þ. 76, s. 5.SbormistĜi se nevyhýbali ani kompoziþní
þinnosti. Na koncertním vystoupení 17. þervna 1920 zase A. Wlczek uvedl svou skladbu, pĜepracovaný sbor
Wenn alle Brünnlein fliessen a Auf dein Wohl, du rheinische Maid.
597
Sóla byla v rukou þlenĤ spolku, sopranistky Mizzi Köhler-Matura, altistky Wally Wojtischek, tenoristy
Toni Müllera, basisty Theodora Baumgarta. PĜedstavení, na jehož velkém úspČchu se podílela také
vítkovická kapela a Fritz Landau (žák Rosého), sklidilo velký ohlas. OZ 23. 11. 1920, þ. 264, s. 4.
598
Jako sólisté na tČchto velkých sborových vystoupeních zpívali Lotte Russ-Kolbe z Moravské Ostravy,
Margit Fikaczek z Moravské Ostravy, Eduard Hojdem a Sepp Baroch z Moravské Ostravy. Publikum
odmČnilo zdatné pČvce velkým potleskem. –e-: Das Konzert des Mähr.-Ostrauer Männergesangvereines. OZ,
9. 2. 1924, þ. 33, s. 3.
599
3. dubna 1922 je ve þlánku, vČnujícímu se koncertu Moravsko-ostravského mužského pČveckého spolku
zmínČno, že orchestrální doprovod sborových þísel není v souþasné dobČ možný, a proto se spolek spokojil s
„žesĢovou harmonií“.
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Ostravy, Margit Fikaczek z Moravské Ostravy, Eduard Hojdem a Sepp Baroch z Moravské
Ostravy ad.). VýznamnČjšího charakteru však byly mimoĜádné produkce jednotlivých
spolkĤ, o kterých se dále podrobnČji zmíníme.
V roce 1919 oslavil Vítkovický mužský pČvecký spolek þtyĜicet let své existence. PĜi
této pĜíležitosti se uskuteþnil ve vítkovickém Závodním hotelu slavnostní koncert, na
kterém úþinkovala koncertní pČvkynČ z Opavy Else Proksch. Sbory doprovázela jako
v dĜívČjších letech vítkovická Závodní kapela. NejvČtší pozornost publika vzbudilo
uvedení mužského sboru se sopránovým sólem a orchestrálním doprovodem F. Liszta Die
Allmacht, které pĜepracoval F. Schubert a sbor Landleute und Jäger z Haydnova
symfonického díla Roþní období.600
Na podzim roku 1920 zahájil Moravsko-ostravský mužský pČvecký spolek sérii
koncertních pĜedstavení (12. 12. 1920, 6. 3. 1921) pĜi pĜíležitosti šedesátiletého výroþí
existence, jehož oslavy vyvrcholily mimoĜádným koncertem 17. þervna následujícího roku.
BČhem mimoĜádného šedesátého spolkového roku byla v tisku pĜipomínána záslužná
þinnost spolku, který byl založen pro „die Begeisterung für das deutsche Lied und die
deutsche Kunst … aber auch im Dienste der Menschlichkeit und Mildtätigkeit..“601
V posledních letech vedl spolek Norbert Brücke a sbor Adolf Wlczek, jimž bylo
podČkováno za to, že i nadále pokraþovali v úspČšné þinnosti.602 Program oslav 11. a 12.
þervna 1921 se skládal ze dvou koncertĤ v sále NČmeckého domu, v nedČli 12. þervna pak
byla souþástí oslav velká lidová slavnost, která se konala ve Staré stĜelnici a bČhem níž
vystoupily pČvecké sbory i jiných spolkĤ.
V témže roce uspoĜádal vítkovický spolek v Závodním hotelu velký áriový a písĖový
veþer. Pozvaným hostem byla primadona Deutschen Landestheaters in Prag Johanne
Maiwald Perthold, která excelovala pĜedevším v interpretaci Wagnerových ženských
dramatických postav, a sólista vídeĖského Männergesangvereinu a þlen vídeĖské
Volksopery, Viktor Maiwald. BČhem veþera umČlci zazpívali árie z oper Kouzelná flétna,
Židovka, Oberon, Tännhauser, Manon Lescaut, Tosca a nČkoli písní F. Schuberta, J.
Brahmse, H. Dawida a R. Strausse.603
V Ĝíjnu roku 1922 uspoĜádal Moravsko-ostravský mužský pČvecký spolek koncert,
který byl vČnován skladateli Franzi Schubertovi a na kterém byla uvedena pouze jeho díla.
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OZ, 5. 4. 1919, þ. 77A, s. 2.
OZ, 12. 5. 1921, þ. 106, s. 3.
602
OZ, 12. 5. 1921, þ. 106, s. 3.
603
OZ, 3. 10. 1921, þ. 226, s. 3. Další zajímavé pĜedstavení, které bylo vČnováno R. Schumannovi,
zorganizoval vítkovický spolek v Závodním hotelu 24. kvČtna 1922.BČhem pĜedstavení vystoupila Mimi
Mössel, klavíristka z VídnČ, pČvkynČ Lotte Kolbe z Ostravy, vítkovické smyþcové kvarteto i orchestr
vítkovického spolku.
601
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PeþlivČ pĜipravený program obsahoval mužské sbory, které zazpívaly 23. žalm (Gott,
meine Zuversicht), Sanctus z NČmecké mše a nČkolik písní, dále vystoupila se dvČma
sólovými skladbami Lotte Russ Kolbe. ýistČ instrumentální þást obstaralo Ptaczkovo
kvarteto (Mazák sen, Mazák jun, Ptaczek a Urban), které zahrálo Kvartet d moll, 1. a 2.
vČta a Anton Aich, který zahrál Impromtu op. 142 a Baletní hudbu z opery Rosamunda a
sklidil svou klavírní reprodukcí velmi kladný ohlas.604 ÚspČšným provedením tohoto
koncertu byl dán podnČt, aby byla také v následujících letech poĜádána podobná
pĜedstavení.605
Spolky, které našly ve vzpomínkových slavnostech novou, smysluplnou náplĖ své
þinnosti, jež by jim zajistila bohatou úþast místního obyvatelstva, pokraþovaly v tČchto
produkcích i nadále. V listopadu 1925 vystoupil Vítkovický a Moravsko-ostravský mužský
pČvecký spolek v NČmeckém divadle, kde oba sbory uspoĜádaly slavnost pĜi pĜíležitosti sta
let od narození Johanna Strausse. Souþástí veþera bylo provedení Straussovy operety Der
lustige Krieg, která byla inscenovaná Kurtem Wongerem a sklidila velký úspČch publika.
KromČ tototo hudebnČ dramatického díla zaznČla pĜedehra k Netopýrovi a skladba
v podání spojených sborĤ za rytmu valþíku Na krásném modrém Dunaji.606
V roce 1927 mČly spolky možnost uctít památku L. van Beethovena, jelikož
uplynulo sto let od jeho smrti. Také Moravsko-ostravský mužský pČvecký spolek uspoĜádal
vlastní slavnost, a sice chrámový koncert v evangelickém kostele Christus v Moravské
OstravČ, na kterém kromČ varhanní hry A. Kretschmera zaznČlo Beethovenovo oratorium
Chistus am Oelberg. Dílo bylo uvedeno 11. dubna v rámci velikonoþního týdne.607
Vystoupení na podzim roku 1928 bylo opČt vČnováno Franzi Schubertovi.
PĜedstavení, které se konalo 10. prosince mČlo na programu Schubertovu Stabat Mater
(dirigoval A. Kretschmer) a Mši Es dur (dir. A. Wlczek). Provedení koncertu bylo
impozantní. Sbory i sólisté zpívali uvedená díla s nadšením, z Ĝad sólistĤ vystoupili Lotte
Russ Kolbe, Margit Fikaczek, tenoristé Max Brirel a Friedrich Rožiczka, bas
reprezentovali Max Beisech a Friedrich Russ. Slavnostní pĜedstavení bylo zajímavým
kulturním zážitkem v hudebním životČ nČmeckého obyvatelstva.608
V druhé polovinČ dubna 1930 vystoupil vítkovický pČvecký spolek na mimoĜádném
koncertČ, na kterém zaznČlo oratorium Franze Liszta Die legende von der heiligen

604

WÜSTNER, A. Schubert-Konzert des Mährisch-Ostrauer Männer-Gesangvereines. OZ, 7. 11. 1922, þ.
253, s. 3.
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NapĜ. oblíbenému skladateli E. S. Engelsbergovi byl vČnován jarní pČvecký koncert, konaný 21. dubna
1925.
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WÜSTNER, A. Johann Strauss-Feier des Deutschen Theaters. OZ, 20. 11. 1925, þ. 264, s. 3.
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OZ, 6. 4. 1927, þ. 80, s. 3.
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WÜSTNER, A. Schubert-Konzert des M.-Östrauer Männergesangvereines. OZ, 11. 12. 1928, þ. 283, s. 3.
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Elisabeth. Hudební vedení spoþívalo v rukou dirigenta a sbormistra Hanse Gröbla.
Orchestr mČstského divadla609 peþlivČ provedl pĤsobivé orchestrální vČty, v sólových
þástech se skvČle pĜedvedli Karla Schuster z Vítkovic (soprán), Trude Pizzinger
z Olomouce (mezzosoprán), Franz Kroner z Vítkovic (baryton) a Hugo Dawid z Opavy
(bas). ÚspČšnČ provedené dílo bylo odmČnČno vĜelým potleskem, kterým bylo umČlcĤm
podČkováno za vynaložené úsilí.610
Další mimoĜádnou produkcí vítkovického pČveckého spolku bylo uspoĜádání
vzpomínkové slavnosti R. Schumanna pĜi pĜíležitosti 75 let od jeho smrti. Orchestrální
doprovod obstaral vítkovickému spolku bohumínský orchestrální spolek. 29. listopadu
1931 bylo provedeno Schumannovo oratorium Ráj a Peri. V sólových þástech vynikli
pĜedevším sopranistka Annie Nowak a tenorista L. Goldhammer, který svou úlohu plnil
s velkou láskou a porozumnČním. ÚspČch pak odpovídal výkonu zpČvákĤ, kteĜí své zvuþné
hlasy spojili s výteþným školením. Uznání publika sklidil také H. Gröbl a orchestr, jež
publikum odmČnilo velmi vĜelým potleskem.611
Moravsko-ostravský mužský pČvecký spolek vČnoval þást svého kvČtnového koncertu
(12. 5. 1933) vzpomínce na Richarda Wagnera. PĜedstavení se konalo v divadelním sále
NČmeckého domu a od jmenovaného skladatele byly provedeny pouze pČvecké skladby
(Pilgerchor z opery Tännhauser, Matrosenlied z Bludného Holanćana, Spinnerchor
z Bludného Holanćana, Lotte Russ Kolbe pak zazpívala árii ze stejnojmenné opery a
smíšený sbor provedl PĜíchod hostĤ na Wartburg z opery Tännhauser a Apotheosu
z opery MistĜi pČvci norimberští ).612
Podruhé bČhem deseti let mČli v dubnu 1935 Ostravané možnost poslechnout si
oratorium Eliáš Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Tentokrát bylo monumentální dílo
nastudováno vítkovickým pČveckým spolkem pod vedením Hanse Gröbla. Stejné
oratorium provedl již Židovský pČvecký spolek v roce 1925. (viz níže). Titulní part zpíval
Hugo Dawid, prvoĜadý oratorní zpČvák. Jako další sólisté se pĜedstavili Stefanie Felzmann,
Hanna Tetl a Leopold Goldhammer. Na pĜedstavení úþinkoval také sólový soubor a
bohumínský orchestrální spolek. Gröbl dosáhl se svými zpČváky mocného úþinku,
provedení díla pĤsobilo jistČ a také orchestr splnil svou úlohu preciznČ.613
V témže roce se objevuje v pramenech ojedinČlá zmínka o þinnosti pČveckého klubu
D´Mürzthaler. Ten oslavil 22. þervna 1935 padesátileté výroþí své existence. Slavnostní
609
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pĜedstavení konané ve Vítkovicích obsahovalo kromČ úvodní Ĝeþi sborová i orchestrální
þísla, zakonþeno bylo velkou sborovou skladbou, na jejímž provedení se podíleli þlenové
všech ostatních pČveckých spolkĤ.614

Významnou roli v kulturním životČ ostravského obyvatelstva plnil ve dvacátých
letech 20. století Jüdische Gesangverein (Židovský pČvecký spolek). Jeho zakladatelem
byl vynikající sbormistr, dirigent a skladatel Anton Aich. Ten také nese najvČtší zasluhu na
tom, že ve vrcholném období þinnosti spolku byla provedena monumentální oratorní díla,
v OstravČ mnohdy premiérovČ. Však se také jednalo o jediný spolek na území mČsta, který
se uvádČním oratorních dČl zabýval programovČ. ÚspČšná þinnost Židovského pČveckého
spolku se tímto nesmazatelnČ zapsala do kulturních dČjin mČsta Ostravy.
Spolek vznikl na podzim roku 1921. Již 19. Ĝíjna se uskuteþnilo v zasedacím sále
židovské kulturní obce v Moravské OstravČ generální shromáždČní a v prosinci zaþaly
první zkoušky sboru, které se konaly na JiráskovČ námČstí v restauraci U Zlatého džbánu.
Z dostupných informací vyplývá, že koncertní Ĝád spolku se odlišoval od tČch, kterým jsme
se dosud popisovali, což bylo dáno repertoárem, kterému se vČnoval. Narozdíl od jiných
pČveckých spolkĤ, aĢ už nČmeckých þi þeských, se veĜejné vystoupení vČtšinou
uskuteþnilo jednou, nanejvýš dvakrát za rok. Peþlivá pĜíprava nutná k secviþení velkých
sborových dČl vyžadovala pĜeci jen þasovČ mnohem nároþnČjší pĜípravu, než obvykle
uvádČné skladby ostatních ostravských pČveckých spolkĤ. Vedle tČchto veĜejných
vystoupení spolek samozĜejmČ provozoval i jinou þinnost, která mČla za úkol utužovat
vztahy mezi þleny spolku a obstarat jim zábavu prostĜednictvím konání spolkových veþerĤ,
akademií apod.
První veĜejný koncert Židovského pČveckého spolku se uskuteþnil v NČmeckém domČ
8. þervna 1922. Sbor zazpíval MendelssohnĤv 42. žalm a Bruchovo oratorium Schön Ellen,
jehož provedení pĜineslo velký intenizvní zážitek. Sólové party v podání þlenĤ spolku ale
také sborové þásti byly vykonány znamenitČ. KromČ tČchto dvou dČl zaznČly skladby R.
Schumanna, F. Mendelssohna-Bartholdyho a E. Kremsera, které doprovodila na klavír
Grete Krest.615
Další veĜejné vystoupení, o kterém se zmiĖují prameny, se konalo 24. kvČtna 1923.
V poĜadí již tĜetí veĜejný koncert byl vČnován pĜedevším žalmĤm (95. žalm F.
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Mendelssohna-Bartholdyho, 92. žalm F. Schuberta a 91. žalm H. Schütze), dále potom
BeethovenovČ skladbČ Ehre Gottes in der Natur. Sbory vedené A. Aichem s velkým
umČleckým cítČním a porozumnČním sklidily opČt zasloužený úspČch. Vrcholným
pĜedstavením veþera však bylo vystoupení berlínského hosta, svČtoznámého barytonisty
Magnuse Davidsohna, který obzvláštČ bravurnČ zazpíval árii z Judy Makabejského.
Dokladem velkého úspČchu celého pĜedstavení bylo, že se koncert vþetnČ vystoupení
berlínského hosta, opakoval 31. kvČtna v OpavČ.616
Na lednový koncert (10. ledna 1924) nastudoval pČvecký sbor jedno z vrcholných
Haydnových dČl, monumentální oratorium StvoĜení. PĜedstavení se uskuteþnilo ve velkém
slavnostním sále Lidového domu. Recenzenty byla ocenČna Aichova odvaha uvést toto
dílo, které pro souþasné posluchaþe mohlo pĤsobit stroze a jednotvárnČ ve srovnání
s moderní hudbou a které se v tehdejší dobČ pČvecké spolky vČtšinou již neodvážily
nastudovat. ÚroveĖ pĜedstavení byla pĜedem zaruþena a proto není divu, že o koncert mČlo
publikum obrovský zájem. Antonu Aichovi se podaĜilo celé dílo zvládnout velmi dobĜe a
vyvážit jednotlivé þásti sborové, sólové a orchestrální. ýást orchestru byla posílena o
vojenskou kapelu þeskoslovenského pluku þ. 8 z TČšína a nČkolika zdejšími hudebníky,
sólové party ležely v rukách Magnuse Davidsohna (Rafael), Theodora Faelbela (þlen
vídeĖské Volksopery, Uriel), Julie Normann (Eva) a Margret Mann (þlenka NČmeckého
divadla v OstravČ, jako Gabriel), z nichž zaujal svým výkonem pĜedevším basista Faelbel.
PČvecký spolek nabídl touto skladbou strohý hudební styl, jehož stupeĖ dokonalosti se zdá
být nedosažitelný.617
Další Ĝádný koncert se konal 14. þervna 1924 v divadelním sále NČmeckého domu.
Na programu byly tentokrát díla židovských skladatelĤ R. Kahna, A. Kaminského, Szekla
a úryvek z opery Josef a jeho bratĜi Méhuly. KromČ tČchto sborových skladeb vystoupila
bČhem pĜedstavení mladá místní houslistka Josefina Ernst, která zahrála Suitu op. 11 pro
housle a klavír Carla Goldmarka a þlenka spolku Tilde Willer, která v sólovém podání
zazpívala písnČ G. Mahlera, E. W. Korngolda a F. Mendelssohna-Bartholdyho. PĜíprava
sborĤ byla jako vždy vynikající a pĜedstavení sklidilo bouĜlivé ovace publika.618
Následující spolkový rok zaþal pilným nastudováním dalšího oratorního díla, které
bylo provedeno 18. bĜezna 1925 ve velkém slavnostním sále Lidového domu. Oratorium
Eliáš Felixe Mendelssohna-Bartholdyho mČlo tímto provedním svou ostravskou premiéru.
Dílo skládající se ze dvou þástí, bylo tentokrát doprovázeno posíleným orchestrem NDMS,
616

OZ, 18. 5. 1923, þ. 112, s. 3, 22. 5. 1923, þ. 115, s. 3 a 26. 5. 1923, þ. 119, s. 3.
WÜSTNER, A. Die Schöpfung. IV. Konzert des Jüdischen Gesangvereines in Mährisch-Ostrau. OZ, 12.
1. 1924, 10, s. 3. O tom také BALCAR, M. Haydnovo StvoĜení. Moravsko-slezský deník (dále jen MSD), 13.
1. 1924, þ. 13, s. 4.
618
OZ, 7. 6. 1924, þ. 131, s. 4.
617

135

sólové party zpívali þlenové židovského spolku, pĜedstavení se úþastnili také dva þlenové
nČmeckého divadla Franz Mandl (Eliáš) a Igo Guttmann (Obidius). Provední oratoria se
mimoĜádnČ zdaĜilo, výkony disciplinovaného sboru a sólistĤ byly pĜesvČdþivé. M.
Balcarem byl ocenČn ze sólistĤ pĜedevším F. Mandl coby Eliáš, který zazpíval svĤj part
„krásnČ a výraznČ“. Obecenstvo nebylo pouze nadšeno výteþnČ provedeným pĜedstavením,
ale uskuteþnilo doslova „oslavu vítČzství.“619
Na podzim téhož roku uspoĜádal židovský spolek v slavnostním sále Lidového domu
další mimoĜádné pĜedstavení. 19. listopadu 1925 se uskuteþnil slavnostní koncert pĜi
pĜíležitosti padesáti let existence Židovské kulturní obce v Moravské OstravČ, jehož
výtČžek byl vČnován na dobroþinné úþely. Sbory i zesílený orchestr byl opČt pod taktovkou
A. Aicha, na koncertČ vystoupili také dva þlenové nČmeckého divadla. Vrcholem
sborového pĜedstavení byl 98. žalm H. Schütze a capella pro osmihlasý sbor. IntonaþnČ a
dynamikou byl zvládnut výteþnČ a vysloužil si velké uznání publika. Také Žalm þ. 130 H.
Kaminského s pĤsobivým sopránovým sólem Trude Schein a orchestrálním doprovodem
sklidlil velký ohlas. Zesílený orchestr pak udČlal také dobrý dojem ve skladbČ
Einzugsmarch z Die königin von Saba C. Goldmarka. Z dalších þísel programu stojí za to
zmínit vystoupení zdejšího cellisty Josefa Posdiny, který zahrál Kol Nidrei Maxe
Brucha.620
Další velké oratorní dílo – Judu Makabejského G. F. Händela pĜipravil se svým
sborem A. Aich na 29. dubna 1926. Jednalo se tak jako v pĜípadČ Eliáše o vĤbec první
provedení v OstravČ. Na monumentálním vystoupení, které se konalo v Lidovém domČ,
byly angažovány všechny významné kulturní instituce – NČmecké divadlo, které poskytlo
výteþné sólisty Hedu Grab (alt), Franze Zwonika (tenor) a Franze Madla (bas), NDMS –
z nČhože se podlíleli na vystoupení orchestr a chlapecký sbor a dále samozĜejmČ asi sto
þlenĤ smíšeného sboru židovského spolku. Sbory znČly velmi vyrovnanČ a mČly pČkný
zvuk, také sólisté se zhostili svých mnohdy obtížných úloh výteþnČ. Anton Aich dokázal
svým mistrovským dirigentským umČním ztmelit jednotlivé složky úþastnící se pĜedstavení
a dosáhl velmi pĤsobivého a hodnotného úþinku. Juda Makabejský se tak zaĜadil
dĤstojným zpĤsobem k úspČchĤm pĜedešlých pĜedstavení.621
Následující oratorní koncert se uskuteþnil v koncertním sále Lidového domu 16.
prosince 1926 a uvedeno bylo tentokrát premiérovČ Schumannovo dílo Ráj a Peri. Velké
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tenorové sólo zpíval znamenitČ þlen NDMS Karl Kügler, soprán zpívala þlenka ŽPS
Maltschi Sonnenschein, která zapĤsobila na obecenstvo už na posledním koncertČ.
Orchestrální doprovod byl opČt v rukou hráþĤ z NDMS. PČvecký spolek se stále tČšil velké
popularitČ a zájmu, jelikož oratorní díla nebyla v OstravČ tolik známá. Také na tomto
pĜedstavení se podaĜilo A. Aichovi dosáhnout kýženého výsledku vyrovnaným sborovým
provedením, dobrým sólovým obsazením a jistým dirigentským vedením.OcenČn byl také
výkon tČlesa NDMS, jehož provedení orchestrálních þástí díla bylo vynikající.622 BouĜlivý
potlesk pĜehlušil závČreþné takty orchestru.
V první þásti roku 1928 nastudoval Anton Aich se sborem Haydnovo oratorium
ýtvero roþních dob. Provedením tohoto díla dosáhla þinnost spolku, který byl srovnáván se
sbory nejvČtších mČst, svého vrcholu. PČvecký výkon byl opČt vyrovnaný, což byl
výsledek neúnavné umČlecké práce zpČvákĤ a jejich sbormistra. VýbČr sólistĤ (Hilde
Singer, sopranistka z VídnČ, Karl Faelbl, tenorista z VídnČ a basista Franz Madl) byl velmi
šĢastný. Spolu se sborem a orchestrem pak dosáhli absolutního výkonu. Aþkoli pĜedstavení
vzbudilo u publika nadšení, pĜesto dle recenzentky nebylo uvední díla náležitČ ocenČno.623
Jak jsme se již dĜíve zmínili, rok 1928 byl ve znamení Schubertových
vzpomínkových slavností. Také Židovský pČvecký spolek zorganizoval podobné
pĜedstavení. Koncert na uctČní památky Franze Schuberta se konal 13. listopadu 1928
v Lidovém domČ. KromČ sborových písní Mirjams Siegesgesang, Žalm 92, Die Allmacht,
Hymna na Nekoneþno, které s velkou citlivostí doprovázel na klavír Moritz Schäffer,
zazpívala za klavírního doporovdu A. Aicha pozvaná koncertní pČvkynČ ze Štýrského
Hradce Paula Ulm sérii sólových písní (An die Musik, Memnon, Kolmas Klage, Du bist die
Ruh, Nacht und Träume, Wiegenlied, Im Frühling, Der Wachtelschalg). Sborové
nastudování skladeb bylo opČt velmi peþlivé, úspČšné bylo také vystoupení sólistky, která
zvolené písnČ interpretovala „s láskou, klidem a vroucí blažeností“.624
Oratorium Samson G. F. Händela bylo Židovským pČveckým spolkem uvedeno 26.
listopadu 1929. Roli Samsona zpíval s velkým nadšením ostravskému publiku již známý
Karl Faelbl z VídnČ, jehož školený hlas, stylová jistota a vcítČní se do role bylo velice
pĤsobivé, nedostatkem však byl ponČkud tišší hlas, který tak u Händlových zpČvĤ ztrácel
na úþinku. Ze sólistĤ naopak upoutal pozornost vídeĖský basista Rössel-Maydan a
ostravská pČvkynČ Julie Normann. Smíšený sbor zazpíval všechny þásti skládající se
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z obtížných polyfonních sborĤ velmi preciznČ a pČknČ, z orchestru si vysloužily uznání
pĜedevším dechové nástroje. Na varhany hrál skvČle K. Fried, na cemballo M. Schäffer.625
Již v záĜí 1930 bylo v tisku oznámeno, že spolek bude nacviþovat opČt oratorium
StvoĜení. 6. prosince sice Židovský pČvecký spolek vystoupil v hotelu Palace, ale na
programu byl pouze klasický program, s jakým jsme se setkali u jiných pČveckých spolkĤ.
Zajímavým hostem byla pČvkynČ Milena Korbelová, která zpívala árie z Toscy, Rusalky,
Madame Butterfly, Kouzelné flétny. Haydnovo oratorium bylo uvedeno až posléze, 17.
února 1931 pĜi pĜíležitosti oslav deseti let existence tohoto výteþného pČveckého spolku.
Na slavnostní pĜedstavení byli pozvání zajímaví sólisté, Irene Eisinger z Berlína
(Staatsoper Wien), jejíž výrazný hlas a jistota v rytmice a umČleckém vedení sklidila
obdiv, Karl Ettl z VídnČ (Staatsoper Wien, part Raphael), jehož bas byl nádherný, tenorové
sólo zpíval uznáníhodným zpĤsobem Hans Kopf (oratorní pČvák Praha -Mariánské LáznČ,
part Uriel) a druhý sopránový part Evy pĜedvedla výteþnČ þlenka sboru Gertruda Borger.
Orchestrální doprovod byl opČt v rukou hráþĤ NDMS. Provedení oratoria bylo opČt
perfektní a publikum tak mČlo opČt po nČkolika letech možnost poslechnout si toto
monumentální dílo pod výteþným vedením A. Aicha. Velmi dobrou práci odvedl též
zastupující sbormistr Moritz Schäffer, který obstaral hru na klavír/cemballo.626
Oratoriem StvoĜení zaþalo a skonþilo nejlepší období Židovského pČveckého spolku.
Od roku 1932 se setkáváme pouze s tradiþními písĖovými veþery, na kterých byla uvádČná
sborová þísla a capella, zdatní þlenové spolku (Gertrude Borger627, E. W. Korngold, Ernst
Eisinger, Egon Hilf, Fritz Haas aj.) zpívali známé árie pouze za komorního doprovodu.
S postupujícím šíĜením ideologie fašismu a narĤstající hrozby nČmecké TĜetí Ĝíše se
aktivity židovského spolku stávají stále komornČjšími. Velmi þasto byly koncerty veskrze
duchovního charakteru.628
Posledním oratorním pĜedstavením bylo pĜi pĜíležitosti oslav patnácti let existence
spolku 16. dubna 1936 uvedeno moderní židovské oratorium Avodah Hakodesch Ensta
Blocha. Velký solový part zpíval Hermann Hörner, kromČ tohoto velkolepého díla zahrála
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627
V pramenech uvádČná jako Trude Borger.
628
Tak napĜíklad „Hebrejský koncert“, který se konal v kvČtnu roku 1933 a který A. Aich se svým sborem
uspoĜádal na pomoc ħidĤm v NČmecku. BČhem pĜedstavení zaznČl MendelssohnĤv Žalm þ. 42 a synagogální
hudba. Mladá houslistka Herga Offner zahrála GoldmarkĤv Air a Bruchovo Adagio, vystoupila také oblíbená
Greta Hahn, která zahrála na cello Andante Religioso Beckerta a Kol nidre M. Brucha. OZ, 27. 5. 1933, þ.
122, s. 3.
Dalším koncertem ryze duchovního charakteru bylo pĜedstavení konané 19. ledna 1935 a zaznČla na nČm
Fantasie G dur pro varhany J. S. Bacha , která byla skvČle provedena A. Aichem. Dále bylo uvedené dílo
Beckerta Andante Religioso (hrála G. Hahn) a sborové skladby (žalmy 137, 130, 95) a capella. –ffSynagogenkonzert des Jüdischen Gesangverein. OZ, 22.1.1935, þ. 18, s. 4.
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G. Hahn Bruchovo Kol Nidre s orchestrálním doprovodem a Gertruda Borger a Julie
Normann zazpívaly duet z 95. žalmu Mendelssohna-Bartholdyho. Na slavnostním
pĜedstavení opČt úþinkoval orchestr NDMS. PĜedstavení bylo podle oþekávání bohatČ
zúþastnČným publikem velmi pĜíznivČ pĜijato, ostravské publikum tak mČlo jedineþnou
pĜíležitost poslechnout si pefektní reprodukci této zajímavé skladby.629

3.2 Koncertní život
Koncertní život v OstravČ v letech 1918-38 byl velmi rušný a netrpČl nouzí o
vyjímeþné události. Na þeské i nČmecké stranČ se poĜádaly série komorních koncertĤ,
mČsto opakovanČ navštívily významné osobnosti tehdejšího hudebního svČta. Produkci
vČtšinou obstaraly nejrĤznČjší spolky þi sdružení. Na nČmecké stranČ to byla od roku 1912
existující Spoleþnost pĜátel hudby, ve 20. a 30. letech pak v OstravČ pĤsobil Deutschen
Kulturverband, Deutschen Volkbildugsverein a Stadtbildungausschus Mähr.-Ostrau, na
þeské stranČ zase pĤsobila Kulturní rada pro širší Ostravsko, Spolek komorní hudby a
Kruh pĜátel vážné hudby. V ostaních pĜípadech byla pĜedstavení organizována koncertními
agenturami.
V OstravČ kromČ domácích umČlcĤ vystupovali rovnČž zahraniþní intrumentalisté,
komorní tČlesa i pČvecké soubory. Pokud není pĜímo uvedena nČkterá výše zmiĖovaná
instituce jako poĜadatel, je krajnČ obtížné z pramenĤ zjistit, zda iniciátorem pĜedstavení
byla nČmecká nebo þeská strana. V distribuci vstupenek k pĜedstavení pro nČmecké
obyvatelstvo se vČtšinou angažovali knihkupci þi obchodníci (Julius Kittl, Moritz Ptaczek,
firma Amende a HolaĖ ve Vítkovicích, Nationalkonditorei ad.), což ale neĜíká nic o jeho
organizátorovi.
Období První republiky, pĜedevším však 20. léta, se vyznaþovala vzájemnou
tolerancí obou nejpoþetnČjších národností a oboustranným zájmem o kulturní dČní jako
takové. To ostatnČ dokládá skuteþnost, že významných koncertních produkcí si všímali jak
þeští, tak nČmeþtí recenzenti. Kritika v þeském tisku byla zastoupena F. M. Hradilem a
Milanem Balcarem (v tisku uvádČny vČtšinou jen iniciály M.B.), na nČmecké stranČ
pĤsobila pĜedevším Anna Wüstner (A.W.), pozdČji Eduard Hojdem nebo recenzenti skrytí
pod šifrou –ff-, bh, R.K. ad.
Koncertní pĜedstavení se zpravidla konala v DomČ umČní, Lidovém domČ,
Katolickém domČ a v hotelu National, ojedinČle také v NČmeckém domČ, který ale
pĜevážnČ sloužil nČmeckému divadelnímu souboru.
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OZ,9. 4. 1936, þ. 84, s. 4 a 17. 4. 1936, þ. 90, s. 5.
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Komorní a symfonické koncerty byly i po roce 1918 nedílnou souþástí kulturního
života ostravského obyvatelstva. Obecenstvo, složené z NČmcĤ, ale i ýechĤ, vČtšinou
pocházelo z Ĝad majetné inteligence, která však zdaleka ne vždy dokázala naplnit sál. Za to
mohly vysoké ceny vstupného, které si nemohly dovolit chudší vrstvy obyvatelstva.

3.2.1 Komorní koncerty
Ostrava úspČšnČ navázala na pĜedváleþné poĜádání komorních vystoupení. V nových
politicky pĜíznivČjších podmínkách koncertoval zahraniþní umČlci stále þastČji a mnozí
zajíždČli do Ostravy opakovanČ. KromČ vokálních koncertĤ, musíme zmínit koncerty
intrumentálního charakteru, které byli právČ vČtšinou záležitostí zahraniþních umČlcĤ.
ýastá byla pĜedstavení klavírní a houslová, vzácnČjší byla vystoupení violistĤ a
violoncellistĤ. Koncerty profesionálních hudebníkĤ sklízely u publika velký úspČch a
umČlci se þasto a rádi do mČsta vraceli.
Po ukonþení 1. svČtové války plnČ obnovila svou aktivitu Spoleþnost pĜátel hudby se
sídlem v Moravské OstravČ. Již bČhem následujícího roku 1919 zorganizovala první
komorní koncerty. PĜedstavení se však oproti pĤvodním plánĤm opozdila, jelikož umČlci
mČli velmi þasto problémy s vycestováním/pĜicestováním do republiky. Z toho dĤvodu se
uskuteþnil první koncert až 9. kvČtna 1919. Na pozvání Spoleþnosti pĜijeli do mČsta
þlenové VídeĖské dvorní opery Berta Kiurina a Hubert Leuer. PČvce, kteĜí spoleþnČ a
sólovČ zazpívali skladby Mendelssohna-Bartholdyho, Schuberta, Brahmse, Schumanna aj.
uvedli mj. také DvoĜákovu Odchodnou.630 Na klavír je doprovázel Otto Schulhoff. JeštČ
v témže mČsíci (21. kvČtna) se uskuteþnil v NČmeckém domČ druhý koncert, na nČmž
vystoupilo prvotĜídní vídeĖské Feistovo-kvarteto, které zahrálo Smyþcové kvartety W. A.
Mozarta (D dur), L. van Beethovena (D dur) a Schubertovu Der Tod und das Mädchen.631
PĜedstavení obecenstvo pravdČpodobnČ velmi zaujalo, jelikož již v následující koncertní
sezonČ domluvila Spoleþnost další koncert tohoto souboru (6. ledna 1920).
BČhem dalšího spolkového roku uspoĜádala Spoleþnost tedy celkem tĜi abonentní
koncerty, na které pozvalo tenoristu Karla Faelbela (7. 12. 1919), dále již zmiĖované
Feistovo-kvarteto a sérii uzavĜel 20. bĜezna 1920 cellista Paul Grümmer. KromČ tČchto
pĜedstavení zorganizovala Spoleþnost pĜátel hudby vzpomínkovou slavnost na prvního
pĜedsedu, Dr. Karla Krause v evangelickém kostele 1. dubna, jejíž vedení bylo v rukách
Antona Aicha. Na duchovním pĜedstavení úþinkovala sopranistka Paula Ulm a basista
630
631

OZ, 3. 5. 1919, þ. 96A, s. 2.
OZ, 20. 5. 1919, þ. 110A, s. 2.
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Franz Madl. Koncertní sezonu uzavĜela Spoleþnost dobroþinným koncertem s úmyslem
pomoci chudým dČtem, na kterém hrálo novČ vzniklé smyþcové kvarteto Dietrich.
Podle výše uvedených informací se zdá, že Spoleþnost plynnČ navázala na své
pĜedváleþné období. Bohužel ve dvacátých letech se pravidelné zprávy o þinnosti spolku
vytrácí nebo jsou nesouvislého charakteru. Aþkoli zpráva z valného shromáždČní z 28. záĜí
1920 informuje o uspoĜádání velkých abonentních koncertĤ, bČhem sezóny již
v pramenech o této sérii není žádná zmínka. Jak je uvedeno ve stati z 9. 4. 1937, výbor
spoleþnosti se zĜekl tlaku na poĜádání velkých abonentních koncertĤ a soustĜedil se na
úlohu umožnit rĤzným umČlcĤm veĜejná vystoupení.
Na podzim roku 1925 se po pČti letech objevuje v tisku pozvánka na poĜádané valné
shromáždČní. PravdČpobnČ díky organizaþní aktivitČ spolku pĜijelo do Ostravy v lednu
1926 Rosé kvarteto.
Souvislejší informace o þinnosti Spoleþnosti pĜátel hudby máme opČt od roku 1927.
Zprávy o tČchto pĜedstaveních nalezneme v dobovém tisku. Soupis jednotlivých akcí se
objevuje také ve zprávČ z 13. 4. 1937 vČnující se dvacetipČtiletému výroþí existence
spolku.
BČhem let 1927-37 uspoĜádala Spoleþnost pĜátel hudby nČkolik významných
kulturních veþerĤ, které svým dílem pĜispČly k obohacení hudebního života ostravských
obyvatel. KromČ zdejších umČlcĤ se tČchto vystoupení úþastnili také pozvaní hosté. Byla to
Beethovenova slavnost (3. 6. 1927, úþinkovali Rolland Goll, Ada Weingart a Anton Aich),
Veþer mezinárodní moderní klavírní hudby (pravdČpodobnČ 10. 5. 1928, klavírista Paul
Tischer632), Schubertova slavnost (14. 12. 1928, Schubertovy písnČ zpíval Karl Fölbel,
doprovázel Anton Aich), Klavírní veþer Poldi Mildner (18. 10. 1929633), Mozartova
slavnost (23. 2. 1932, Mozartovy skladby provedli sopranistka z opavské opery Steffi
Wachek a houslista Georg Steiner z VídnČ, oba doprovázeni Antonem Aichem634),
Brahms-WolfĤv veþer (8. 3. 1933, úþinkovala mezzosopranistka Gertruda Pizzinger a
pianista Robert Glaser), Klavírní veþer Franze Langera (1. 12. 1933635), Velký
632

ZaznČly skladby Marxe, Kornautha, Ravela, Debussyho, Rachmaninova, Hendselga, vrcholem veþera byla
sonáta Nikolaie Miaskowského, op. 27. Koncert recenzovala WÜSTNER, A. Klavierabend Paul Tischer. OZ,
12. 5. 1928, þ. 111, s. 3.
633
Jednalo se o první ostravský veþer patnáctileté klavíristky z Krnova, navštČvující mistrovskou školu prof.
Rosenthala-Karnnera ve Vídni. ZaznČly monumenátlní skladby jako Listzova Sonata h moll þi Balakirevova
Orientální fantasie, dále díla Chopina, Ravela, Debussyho, Skrjabina a Douceho DvČ jazzové studie…
WÜSTNER, A. Klavierabend Poldi Mildner. OZ, 19. 10. 1929, þ. 240, s. 3.
634
-ff-. Mozart-Feier der Gesellschaft der Musikfreunde. OZ, 24. 2. 1932, þ. 45, s. 2-3. KromČ Mozartových
árií a písní byla uvedena Houslová sonáta e moll a A dur.
635
F. Langer byl vedoucím mistrovské tĜídy na NČmecké hudební akademii v Praze. Na ostravském koncertČ
zahrál Bachovu Chromatickou fantazii a fugu, Beethovenovu Appassionatu, dále nČkolik skladeb Chopina,
díla Brahmse, Suka, Finkeho, Regera. WÜSTNER, A. Klavierabend proffesor Franz Langer. OZ, 4. 12. 1933,
þ. 275, s. 3.
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absolventský koncert NČmecké akademie hudby a umČní v Praze pod osobním vedením F.
Finkeho (1. 6. 1934 v NČmeckém domČ636), Komorní veþer Spoleþnosti pĜátel hudby (19.
10. 1934, úþinkovali houslisté Georg Steiner a Christa Richter z VídnČ, klavíristka Hilde
Wattolik Schreiber637), Koncert pro cello prof. W. Winklera z VídnČ (8. 4. 1935,
spoluúþinkoval Dr. Fr. Králíþek z Moravské Ostravy638), Houslový koncert Raimunda
Kubicka (pravdČpodobnČ 23. 11. 1935639, spoluúþinkovali Margit Funk, Richard Langer a
A. Aich), Klavírní veþer (23. 2. 1937, Heinrich Berg, spoluúþinkoval houslista Franz
Berger).
DvacetipČtileté výroþí existence sice nebylo oslaveno žádným koncertem, nicménČ
ještČ v témže mČsíci (16. 4. 1937) zorganizovala Spoleþnost koncert Nového pražského
tria, jež výše uvedený nedostatek více než vynahradil. TĜi nČmeþtí umČlci, pĤsobící na
NČmecké hudební akademii v Praze, klavírista Eugen Kalix, houslista Karl Kalliwoda a
cellista Erich Neumann, zahráli skladby D. Buxtehudeho (Trio-sonáta a moll), W. A.
Mozarta (Trio G dur) a F. Schuberta (Trio B dur) a Trio soudobého vídeĖského skladatele
O. Siegla.640
V dalších letech se podmínky pro þinnost Spoleþnosti pĜátel hudby pronikavČ
zhoršily. Poslední zmínky o její existenci jsou z první poloviny roku 1938. Sílící hrozba
druhé svČtové války a složitá politická situace pak s nejvČtší pravdČpodobností zapĜíþinila
nČkdy v letech 1938/39 její zánik.

Již bČhem první pováleþné koncertní sezóny navštívily Ostravu významné zahraniþní
osobnosti, jejichž vystoupení zajistila nČkterá z agentur. Na jejím samém poþátku 4. Ĝíjna
1918 koncertovali ve vítkovickém Závodním hotelu klavírní virtuoz Paul Weingartner641 a
zpČvák Paul Schmedes. V listopadu se zase v Katolickém domČ konal koncert
vynikajícího þeského houslisty Váši PĜíhody, kterého doprovázel Otakar PaĜík. (Koncerty
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WÜSTNER, A. Konzert. OZ, 4. 6. 1934, þ. 126, s. 3.
Byla provedena komorní díla pro dvoje housle s a bez klavírního doprovodu P. E. Bacha, M. Regera, J.
KĜíþky, L. Spohra, W. A. Mozarta. WÜSTNER, A. Kammermusik Abend. OZ, 20. 10. 1934, þ. 240, s. 4.
638
Tento koncert nabídnul ojedinČlou možnost slyšet violoncello jako solový nástroj. Ostravané znali
z dĜívČjšího koncertu W. Winklera jakožto þlena Feistova kvarteta. Na své solové pĜedstavení si pĜipravil
díla starých autorĤ, Josefa Ch. F. Bacha, cello koncerty G. F. Händela a J. Haydna. Z menších skladeb byli
zastoupeni autoĜi R. Schumann, Ch. Gounod, S. Säens, Valentin a Boccherini. WÜSTNER, A. Cellokonzert
Prof. Wilhelm Winkler Wien. OZ, 10. 4. 1935, þ. 85, s. 5. BALCAR, M. Koncert þelisty V. Winklera. MSD,
10. 4. 1935, þ. 85, s. 6.
639
V té dobČ þtrnáctiletý houslista, žák Julia Beneše, zahrál Mozartovu Sonátu C dur, Velký houslový koncert
g moll, op. 26 M. Brucha, Smetanovu 2. þást Z naší domoviny ad. –ff-. Violinkonzert Raimund Kubiczek.
OZ, 25. 11. 1935, þ. 269, s. 3.
640
W. J. Neues Prager Trio. OZ, 17. 4. 1937, þ. 89, s. 3.
641
Narozen v BrnČ, vystudoval mistrovskou tĜídu Emila Sauera ve Vídni, promoval na VídeĖské univerzitČ
jako doktor filozofie, obor hudební vČda. Byl znám jako výborný interpret Schubertových skladeb. OZ, 19.9.
1918, þ. 210A, s. 2.
637
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tohoto umČlce se konaly v OstravČ v následujících letech témČĜ každý rok.) V témže mČsíci
bylo ohlášeno divadelní kanceláĜí MČstského divadla, ve kterém zatím hostoval nČmecký
divadelní soubor, pro velký zájem publika poĜádání nedČlních dopoledních orchestrálních
koncertĤ. PĜedstavení však nemČla pravidelný ráz. První z nich se uskuteþnil 17. listopadu
1918 a vystoupili na nČm umČlci zdejšího souboru Paula Ulm, Ada Schwarz, violoncellista
Franz Posdina, ti všichni pod vedením kapelníka a dirigenta Antona Aicha. Další z tČchto
koncertĤ se konal 23. bĜezna 1919 a kromČ árií a písní nČmeckých skladatelĤ bylo
zpestĜením provedení Beethovenova Klavírního tria, op. 70, þ. 1,642 pĜedevším pak jeho
druhé vČty Largo.
Zajímavým

koncertem

sezóny

1918/19

byl

koncert

mladiþkého,

tehdy

jedenáctiletého houslisty z TČšína, Maxe Rosthala, který, doprovázen Elsou Schwarz,
s velkým úspČchem vystoupil ve slavnostním sále NČmeckého domu 23. ledna 1919.
Z dalších intrumentálních komorních pĜedstavení bychom zmínili koncert cellisty vídeĖské
opery, profesora Josefa Schulzera s jeho dcerou, klavíristkou Mary Schulzer v NČmeckém
domČ 20. kvČtna 1919.

Koncertní život se rozvíjel i následujících letech. Místní obyvatelé mČli možnost
navštívit pomČrnČ velké množství komorních instrumentálních koncertĤ. V rámci
Beethovenova veþera643 vystoupil v OstravČ nČmecký pianista a skladatel Konrad
Ansorge, svými skladbami potČšil publikum také klavírista Erich Wolfgang Korngold (30.
10. 1919). Na pozvání Vítkovického mužského pČveckého spolku se uskuteþnil v tamním
Závodním hotelu koncert opavského klavíristy Augusta Göllnera, který uchvátil
posluchaþe pĜedevším reprodukcí nové skladby F. Busoniho Fantasie in modo antico op.
33, provedením Beethovenovy Sonáty F dur, op. 10, þ. 2 a Schubertovy Polonaise c
moll.644 6. kvČtna 1920 zase navštívila Ostravu svČtoznámá houslistka Nora Duesberg.
Po mnoha letech koncertoval ve mČstČ na podzim 1920 klavírista Alfred Grünfeld,
kterého již Ostravané znali z nČkolika vystoupení pĜedváleþných let a který byl místním
publikem opČt pĜijat velmi pĜátelsky. Pianista zahrál velmi bohatý a nároþný program
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OZ, 24. 3. 1919, þ. 68A, s. 2.
Koncert se uskuteþnil 14. Ĝíjna 1919 a reprodukována byla pouze díla L.van Beethovena – Sonata op. 110
As dur, Sonata op. 81a, Es dur, Rondo op. 51, þ. 2 G dur, Sonata op. 27, þ. 2 cis moll (MČsíþní sonáta) a
Sonata op. 57 f moll (Appasionata). OZ, 10. 10. 1919, þ. 234A, s. 2.
644
Z dalších skladeb byly uvedeny ještČ Schubertovo Impromtu B dur op. 94, Moment musical Des dur op.
94 a Chopinovo Preludium Des dur a dvČ etudy (es dur a cis moll). OZ, 4. 5. 1920, þ. 100, s. 4. Následující
vystoupení tohoto opavského klavíristy se konalo v Ĝíjnu 1925. WÜSTNER, A. Klavierabend August
Göllner. OZ, 12. 10. 1925, þ. 231, s. 3.
643
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zahrnující skladby od pozdního baroka až po díla autorĤ programní hudby.645 Veþerní
pĜedstavení bylo završeno vlastními skladbami a sice Romancí Fis dur, op. 45, Gavottou
Es dur, op. 32 a pĜepracovanou skladbou J. Strausse Soiree de Vienne þ. 2. Klavírista se
vrátil do Ostravy ještČ jednou, aby zde pĜed místním publikem oslavil své sedmdesáté
narozeniny. V rámci tohoto jedineþného koncertu, který se konal na zaþátku dubna roku
1922, uvedl skladby J. Haydna, L. van Beethovena, R. Schumanna, F. Chopina a také svou
vlastní kompozici, Koncertní parafrázi na valþík Aschenbrödel J. Strausse.646
Po osmi letech znova navštívil v roce 1920 Ostravu skladatel a klavírista Eugen
d´Albert. KromČ své skladby Scherzo, op. 16 zahrál díla oblíbených klavírních mistrĤ F.
Schuberta, F. Chopina, L. van Beethovena, F. Listza a zaznČla také Bachova Chromatická
fantasie a fuga.647 Své klavírní dovednosti pĜedvedla v témže roce pĜed místním publikem
také svČtoznámá pianistka Margarete Alt. V provedených dílech byla oceĖovaná
pĜedevším její virtuozní a mnohostranná technika. KromČ þasto hraných autorĤ (L. van
Beethoven, F. Chopin, F. Liszt) byla také uvedena velká Sonáta C dur J. Brahmse,
Papillon M. Rosenthala, þeská þást publika ocenila pĜedevším provedení DvoĜákovy
skladby Noþní cestou z opusu þ. 85 (Poetické nálady) a skladby BedĜicha Smetany.648
Eugen d´Albert se vrátil do Ostravy ještČ bĜeznu 1926. Tentokrát mČl za cíl
uskuteþnit ve mČstČ další zajímavý koncert (5. 3.), ale také být osobnČ pĜítomen premiéĜe
své opery Die toten Augen v NČmeckém divadle. Celkový dojem klavírního koncertu
bohužel nebyl pĜíliš pĜíznivý, provedení dČl trpČlo celkovou bezvýrazností.649
Na podzim roku 1921 hostila Ostrava další významné umČlce. Bronislaw
Hubermann, který vystoupil ve mČstČ nČkolikrát již v letech pĜed 1. svČtovou válkou
(první vystoupení se uskuteþnilo v roce 1903, viz kap. 2.4.3) uskuteþnil svĤj koncert 25.
záĜí 1921 v sále NČmeckého domu. Za doprovodu Paula Frenkla zahrál houslista díla J. S.
Bacha, R. Schumanna, P. I. ýajkovského, J. Suka a A. DvoĜáka. UmČlec se vrátil do
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Program: W. A. Mozart: Sonate A dur, Beethoven: Rondo G dur op. 51, J. S. Bach: Gavotte d moll, J.
Brahms: Intermezzo d moll, op. 117, J. Brahms: Rapsodie g moll, op. 79, Wagner-Liszt: Isoldens Liebestod,
F. Schubert: Impromptu G dur op. 90, R. Schumann: Papillons op. 2, F. Chopin: Nocturno As dur op. 32, F.
Chopin: Valse a moll op. 34. OZ, 29. 10. 1920, þ. 242, s. 4. Koncert recenzovala A. WÜSTNER.
Klavierabend prof. Alfred Grünfeld. OZ, 3. 11. 1920, þ. 245, s. 4.
646
OZ, 6. 4. 1922, þ. 79, s. 5. Mj. zaznČla Haydnova Variace f moll, Beethovenovo Rondo G dur, Brahmsova
Gavotta A dur, Schumannova Symfonická etuda a Chopinovo Nokturno f moll.
647
OZ, 9. 12. 1920, þ. 275, s. 4.
648
WÜSTNER, A. Klavierabend Margarete Alt. OZ, 2. 4. 1921, þ. 73, s. 4.
649
BALCAR, M. Koncert Evžena d´Alberta. MSD, 10. 3. 1926, þ. 69, s. 6. WÜSTNER, A. Konzert Eugen
d´Albert. OZ, 8. 3. 1926, þ. 55, s. 3.

144

Ostravy ještČ nČkolikrát (15. 1. 1926,650 22. 1. 1927, 16. 11. 1927,651 7. 1. 1932652 a 7. 12.
1933653).
Již o pár dní pozdČji 1. Ĝíjna 1921 vystoupila v NČmeckém domČ mnichovská
houslistka pĤvodem z Opavy Herma Studená, kterou zdejší obecenstvo mohlo poznat
bČhem dvou uskuteþnČných koncertĤ v letech 1903 a 1904. Za klavírního doporovodu své
sestry Grety Studené byly spoleþnČ provedeny skladby G. F. Händela (Sonate D dur), L.
van Beethovena (Romanze G dur), J. Brahmse (Sonátová vČta c moll), M. Brucha
(Houslový koncert g moll), jednotlivČ pak každá zahrála ještČ další skladby, z nichž
zajímavé bylo jistČ vlastní dílo H. Studené Waldesrauschen a Dva uherské tance, a moll a
D dur Bruna Studeného.654 Koncert poĜádaný Spolkem NČmeckého divadla navštívilo díky
pĜíznivé cenČ velké množství publika.
Spolek NČmeckého divadla uskuteþnil na pĜelomu Ĝíjna a listopadu 1921 sérii „þtyĜ
mistrovských veþerĤ“. BČhem tČchto pĜedstavení vystoupili zástupci þtyĜ rĤzných druhĤ
umČní. V rámci prvního veþera, který se konal 24. Ĝíjna 1921, se pĜedstavil klavírista Emil
Sauer, po nČm následovalo taneþní vystoupení. Na tĜetím koncertČ, který se uskuteþnil 31.
Ĝíjna, zaznČla pČvecká þísla v podání Paula Bendera, jež byl doprovázen Antonem Aichem
a sérii uzavĜela pĜednáška nČmeckého spisovatele Hanse Heinze Ewerse. Jako nezávazné
pokraþování této úspČšné mistrovské série se konalo ještČ páté pĜedstavení a sice 18.
listopadu, kdy pĜed místním publikem vystoupil pČvec Franz Steiner.655
V dubnu roku 1922 vystoupil v OstravČ houslový virtuoz Erwin Brokeš (24. 4. 1922
v Katolickém domČ). Jen o tĜi dny dĜíve, 21. dubna, se konal v Závodním hotelu koncert
dvou konzervatoristĤ, slepého umČlce Gustava Götze (klavír) a Maxe Handla (housle),
kteĜí provedli skladby E. Griega, L. van Beethovena, F. Chopina, F. Schuberta, Ch.
Gounoda, F. Liszta a také své vlastní dílo.
650

Tentokrát byla uvedena díla autorĤ 19. století, mj. byl zahrán DvoĜákĤv Nový slovanský tanec.
WÜSTNER, A. Bronislaw Hubermann. OZ, 16. 1. 1926, þ. 12, s. 3. BALCAR, M. HubermannĤv koncert.
MSD, 16. 1. 1926, þ. 16, s. 11.
651
Tentokrát byla na programu kromČ tradiþnČ zastoupených autorĤ také Sarasatova Habanera, dále skladby
Debussyho, Stravinského a Hindemitha. Upoutala také drobná skladba polského skladatele Szymanowského.
Na koncertČ ho doprovázel Siegfried Schulz. WÜSTNER, A. Konzert Bronislaw Hubermann. OZ, 18. 11.
1927, þ. 262, s. 2. BALCAR, M. Koncert houslisty Hubermanna. MSD, 18. 11. 1927, þ. 319, s. 6.
652
Provedena byla díla Bacha, Mozarta, Brahmse, Smetany, Schuberta, Chopina. WÜSTNER, A. Konzert
Bronislaw Hubermann. OZ, 9. 1. 1932, þ. 6, s. 3. BALCAR, M. Dva významné koncerty. MSD, 10. 1. 1932,
þ. 10, s. 11.
653
KromČ jiných byla na programu také díla polských autorĤ Szymanowského Nocturno, ChopinĤv Valþík
pĜepracovaný Hubermannem, který byl pĜedveden s velkou grácií, Zarzyckého Mazurka ad. Na kĜídlo
houslistu doprovázel Jakob Gimbell. WÜSTNER, A. Konzert Bronislaw Hubermann. OZ, 9. 12. 1933, þ.
279, s. 4. BALCAR, M. HubermanĤv koncert. MSD, 9. 12. 1933, þ. 338, s. 5.
654
OZ, 27. 9. 1921, þ. 222, s. 3. Koncert recenzovala WÜSTNER, A. Konzert Herma Studeny. OZ, 3. 10.
1921, þ. 226, s. 3.
655
OZ, 17. 10. 1921, þ. 234, s. 3, 18. 10. 1921, þ. 235, s. 3, 19. 10. 1921, þ. 236, s. 3, 22. 10. 1921, þ. 239, s.
4, 25. 10. 1921, þ. 241, s. 4. WÜSTNER, A. III. Meisterabend. Paul Bender. OZ, 2. 11. 1921, þ. 246, s. 3,
WÜSTNER, A. IV. Meisterabend, OZ, 5. 11. 1921, þ. 248, s. 3. OZ, 15. 11. 1921, þ. 258, s. 3.
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MimoĜádným technickým rozsahem udivila mladá klavíristka Herma Rosenberg,
která vystoupila v OstravČ poprvé samostatnČ v bĜeznu 1923.656 Po roce (23. 4. 1922 ve
vítkovickém Závodním hotelu) se vrátila do mČsta opČt klavíristka Ilona Kurz. Tentokrát
byla ocenČna její silná muzikálnost a temperament, který se odrážel v každé intepretaci,
bez pochvaly nezĤstaly ani její technické dovednosti. KromČ nČmeckých autorĤ
(Beethoven – Sonata op. 106 a oblíbená skladba pianistĤ SchumannĤv Karneval, op. 9)
zaznČla díla þeských skladatelĤ a sice Josefa Suka (PíseĖ lásky, Jarní idyla) a B. Smetany
(Zaniklé štČstí, Slavnost þeských venkovanĤ), což zajisté ocenila také þeská þást publika.657
23. Ĝíjna 1923 potČšil pĜíznivce hudby svým umČním další klavírista, Emil Sauer, který
v OstravČ vystoupil již v rámci série „mistrovských veþerĤ“ v roce 1921. Také on zaĜadil
na program dílo BedĜicha Smetany a sice ýeskou polku, op. 7. Mimo to zaznČly skladby
obvykle zaĜazovaných autorĤ,658 novinkou bylo uvedení Taneþních scén E. Granadose.
Komorním pĜedstavením, které vzbudilo pozornost þeského i nČmeckého
ostravského tisku, bylo vystoupení klavíristy Roberta Goldsanda 8. listopadu 1924
v Lidovém domČ. V té dobČ tĜináctiletý pianista uchvátil svým mimoĜádným talentem a
dokonalou reprodukcí dČl srovnatelnou s vyspČlými hudebníky. S lehkostí dokázal záhrát
díla Hummela, Rosenthala, Debussyho, DvoĜáka, jehož Slovanský tanec musel být
zopakován. Na úvod pĜedstavení se odvážil provést technicky obtížné sklaby, Bachovu
Toccatu a Fugu a Beethovenovu Appasionatu. Ovace publika pak odmČnil velkým
množstvím pĜídavkĤ.659 Také jeho následující koncert (7. 1. 1926) vzbudil velkou
pozornost a obdiv mimo jiné také proto, že tento mladiþký hráþ pĜedvedl ve vlastní úpravČ
DvoĜákĤv Slovanský tanec As dur, který musel být zopakován.660 Goldsand se vrátil do
Ostravy ještČ 8. 10. 1927.661

656

Klavíristka se dĜíve i pozdČji objevila spíše jako doprovod operních pČvcĤ. Na tomto koncetČ bylo
provedeno Beethovenovo Andante favori, SchumannĤv Karneval, koncertní etuda F. Chopina (c a a moll),
Waldesrauchen F. Liszta a parafráze na valþík J. Strausse. WÜSTNER, A. Klavierabend Herma Rosenberg.
OZ, 30. 3. 1923, þ. 74, s. 3.
657
WÜSTNER, A. Klavierabend Ilona Kurz. OZ, 24. 9. 1923, þ. 217, s. 3.
658
Beethoven – Appasionata, Schumann – Romanze Fis dur, Mendelssohn-Bartholdy – Rondo capriccioso,
op. 14, Liszt – Koncertní etudy, Chopin – Ballade op. 47 a Nocturne op. 9, þ. 2, Etudy. Za obrovský potlesk
publika podČkoval umČlec sérií pĜídavkĤ. WÜSTNER, A. Klavierabend Emil Sauer. OZ, 22. 10. 1923, þ.
241, s. 3.
659
m.or. Klavierkonzert Robert Goldsand. OZ, 12. 11. 1924, þ. 259, s. 3. BALCAR, M. Koncert Roberta
Goldsanda. MSD, 11. 11. 1924, þ. 309, s. 5.
660
Mj. zaznČla Beethovenova Patetická, klavíristy hodnČ oblíbený SchumannĤv Karneval, Chopinovo
Nocturno, Valþík, Lisztova Uherská rapsodie þ. 13. PonČkud zkritizován byl M. Balcarem pĜídavek –
valþíkova parafráze, na kterou je podle jeho slov tohoto umČlce škoda. BALCAR, M. GoldsandĤv koncert.
MSD, 9. 1. 1926, þ. 9, s. 6. WÜSTNER, A. Konzert Robert Goldsand. OZ, 8. 1. 1926, þ. 5, s. 3.
661
Tentokrát zaznČla Beethovenova Fantasie, skladby Chopinovy, vrcholným þíslem však byla Lisztova
Tarantella komponovaná na téma NČmá z Portici. Goldsand opČt dokázal svĤj mimoĜádný talent.
WÜSTNER, A. Klavierabend Robert Goldsand. OZ, 10. 10. 1927, þ. 230, s. 3. BALCAR, M. Koncert
pianisty Goldsanda. MSD, 13. 10. 1927, þ. 284, s. 6.

146

V Katolickém domČ uspoĜádala Herma Rosenberg další sólové pĜedstavení 22.
dubna 1925. Klavíristka, kterou zdejší publikum již dobĜe znalo z nČkolika dĜívČjších
vystoupení, zaujala opČt pĜedevším klavírní technikou. V repertoáru koncertu nalezneme
kromČ jiných skladeb DvoĜákovy Slovanské tance þ. 6 a 8, za nejlepší skladbu veþera byla
oznaþena reprodukce Beethovenových Variací na téma z Eroicy. Již ménČ se zdaĜilo
provedení Schumannovy Sonáty g moll postrádající odstínČní ve výrazu.662
Na zaþátku kvČtna 1925 zavítal do Ostravy sedmdesátiletý klavírista, dirigent a
skladatel Emil Paur, aby zde ve vítkovickém Závodním hotelu uspoĜádal koncert 6.
kvČtna. I pĜes vyšší umČlcĤv vČk byly zahrány bravurnČ pĜedevším obtížné Brahmsovy
Variace na Paganiniho téma a LisztĤv PešĢský karneval. KromČ jiného vyplnily koncert
skladby J. S. Bacha, L. van Beethovena, F. Chopina, A. Henselta a A. Rubinsteina.663
V rámci série tzv. ýtyĜ senzaþních koncertĤ poĜádaných NČmci, vystoupil v Lidovém
domČ 20. Ĝíjna 1925 Moritz Rosenthal, který koncertoval patrnČ na pozvání þeských
zástupcĤ v OstravČ již 9. února 1922 v Národním divadle moravskoslezském (dále jen
NDMS).664 UmČlec kromČ obvyklých klavírních dČl665 zahrál také Humoresku na téma
Straussových kompozic pĜi pĜíležitosti sta let od narození Krále valþíkĤ Johanna Strausse.
Rosenthal se vrátil do Ostravy také v roce 1928, aby zde 8. listopadu uskuteþnil další ze
svých klavírních koncertĤ.
ýlen Wojtowkého kvarteta Henry Wojtowski zaþal v polovinČ 20. let vystupovat
samostatnČ. Místní skupina Deutschen Kulturverband uspoĜádala v Ĝíjnu 1925 ve
vítkovickém Závodním hotelu koncert houslisty doprovázeného na kĜídlo A. Aichem.
V repertoáru se objevila jména jako H. Wieniawský, A. DvoĜák, W. Burmester, J. Hubay
(jeho Concerto all antica op. 101) a M. Reger (Suita op. 103).666 Další vystoupení
Wojtowkého se uskuteþnilo v Katolickém domČ 26. bĜezna 1926, patrnČ se však jednalo o
þeskou stranou iniciované pĜedstavení.
Velkou pozornost a zájem vzbudil také koncert þeského houslisty Jana Kubelíka,
který hrál po velmi dlouhé dobČ nejen pro nČmecké obyvatelsvo 26. dubna 1926. UmČlec,
který se vyznaþoval velmi vytĜíbenou technickou hrou, ne však pĜíliš znamenitým
662

WÜSTNER, A. Klavierabend Herma Rosenberg. OZ, 23. 4. 1925, þ. 92, s. 3. BALCAR, M. Koncert
Hermy Rosenbergové. MSD, 24. 4. 1925, þ. 112, s. 4.
663
WÜSTNER, A. Konzert Klaviervirtoz Emil Paur. OZ, 7. 5. 1925, þ. 103, s. 3. BALCAR, M. Koncert
Emila Paura. MSD, 8. 5. 1925, þ. 125, s. 4.
664
Jak již bylo v úvodu této kapitoly zmínČno, nČmeþtí recenzenti referovali v místním tisku také o tČchto
pĜedstaveních. Koncert M. Rosenthala recenzovala WÜSTNER, A. Klavierabend Moritz Rosenthal. OZ, 11.
2. 1922, þ. 35, s. 4. O tom také BALCAR, M. Koncert MoĜice Rosenthala. MSD, þ. 43, s. 5.
665
Beethoven: Sonata op. 111, Schumann: Karneval op. 9, Chopin, Debussy, Liszt ad. WÜSTNER, A.
Klavierkonzert Moriz Rosenthal. OZ, 21. 10. 1925, þ. 239, s. 3. BALCAR, M. RosentahlĤv koncert. MSD,
22. 10. 1925, þ. 288, s. 5.
666
WÜSTNER, A. Konzert Henry Wojtowski. OZ, 27. 10. 1925, þ. 244? S. 3.
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výrazovým podáním, se pĜedstavil v OstravČ také jako skladatel. Zahrál zde Koncert þ. 6 h
moll. Na klavír ho doprovázel velmi citlivČ prof. Emil Hájek.667 Znova zavítal opČt do
Ostravy 26. února 1928.668 O jeho vystoupení byl opČt nadmČrný zájem. Kubelík zahrál
kromČ Lalovy Spanische symfonie op. 21 a Paganiniho Houslového koncertu také svĤj
Houslový koncert B dur. Doprovázen byl opČt prof. J. Hájkem.
KromČ dalších dvou koncertĤ, které zorganizovala þeská strana se uskuteþnilo další,
NČmeckou kulturní obcí iniciované vystoupení Jana Kubelíka 9. bĜezna 1933. Tentokrát
houslista nepĜedstavil žádné ze svých dČl. Na programu byl vedle Mozarta a Paganiniho
také GoldmarkĤv Houslový koncert a moll, op. 28 a Wieniawského Polonéza. Kubelík,
doprovázen novČ Alfrédem Holeþkem, dosáhl opČt velkého úspČchu.669
V sezónČ 1926/27 bylo vyhlášeno šest abonentních koncertĤ, tzv. „Mistrovských
veþerĤ.“ S obdobnou sérií jsme se setkali již v roce 1921. Ani tentokrát se nejednalo o
þistČ hudební pĜedstavení. V rámci pĜedplatného vystoupili klavírista Emil Sauer (24. 11.
1926), Rosé kvarteto (13. 12. 1926, program byl zajímavý pĜedevším tím, že bylo
provedeno Smetanovo smyþcové kvarteto Z mého života), Alex Mossi (17. 12. 1926,
spisovatel), Bronislaw Hubermann (22. 1. 1927).670 Vystoupit mČli ještČ Paul Bender a
Selma Kurz, koncerty se ale s nejvČtší pravdČpodobností již neuskuteþnily.
V hudebním životČ ponČkud výjimeþným byl rok 1927. Uplynylo totiž sto let od
úmrtí velkého klasicistního skladatele L. van Beethovena. PĜi této pĜíležitosti se
uskuteþnilo nČkolik instrumentálních, pČveckých i orchestrálních vystoupení na jeho
poþest. KromČ Rosé kvarteta (viz níže) uspoĜádal koncert také symfonický orchestr NDMS
pod vedením Emanuela Bastla (26. bĜezna 1927), Herma Rosenberg (8. 4. 1927, uvedla mj.
V. klavírní koncert Es dur s orchestrálním doprovodem

v podání Symfonického

orchestrálního spolku Ĝízeného A. Aichem), uvedena byla opera Fidelio (9. 4. 1927),
slavnostní pĜedstavení zorganizovala také Spoleþnost pĜátel hudby v Moravské OstravČ (3.
6. 1927, úþinkovali Roland Goll, Ada Weingart, A. Aich).
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WÜSTNER, A. Konzert Jan Kubelik. OZ, 27. 4. 1926, þ. 97, s. 3. BALCAR, M. KubelíkĤv koncert. MSD,
28. 4. 1926, þ. 118, s. 6.
668
WÜSTNER, A. Konzert Jan Kubelik. OZ, 27. 2. 1928, þ. 48, s. 3. BALCAR, M. KubelíkĤv koncert. MSD,
28. 2. 1928, þ. 59, s. 5. Houslista hrál na tomto pĜedstavení na Stradivariho housle Emperor. Na pozvání
þeských zástupcĤ vykonal Kubelík koncert také 10. listopadu 1929 v Lidovém domČ a 18. ledna 1931
v NDMS. PĜedstavení vČnuje pozornost také nČmecký tisk. WÜSTNER, A. Konzert Jan Kubelík. OZ, 11. 11.
1929, þ. 257, s. 3. WÜSTNER, A. Jan Kubelik. OZ, 19. 1. 1931, þ. 14, s. 3.
669
WÜSTNER, A. Konzert Jan Kubelik. OZ, 10. 3. 1933, þ. 58, s. 3. BALCAR, M. KubelíkĤv koncert. MSD,
11. 3. 1933, þ. 70, s. 5.
670
Dr. WÜNSCH: I. Meisterabend: Klavierkonzert Proffesor Emil Sauer. OZ, 26. 11. 1926, þ. 269, s. 3.
BALCAR, M. Koncert Emila Sauera. MSD, 26. 11. 1926, þ. 325, s. 5. WÜSTNER, A. II. Meisterabend –
Rosé Quartett. OZ, 16. 12. 1926, þ. 285, s. 3. BALCAR, M. Koncert kvarteta Rosé. MSD, 15. 12. 1926, þ.
344, s. 6. WÜSTNER, A. Konzert Bronislaw Hubermann. OZ, 24. 1. 1927, þ. 18, s. 3. Velmi pĤsobivá byla
interpretace Händelovy Sonáty A dur stejnČ jako DvoĜákĤv Houslový koncert op. 53 a moll.
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Dalším výjimeþným hudebním talentem, který se prezentoval v OstravČ, byl
þtrnáctiletý klavírista Rudolf Firkušný.671 PĜedstavení se konalo 12. listopadu 1927 pod
záštitou ministrerstva a profesora státní konzervatoĜe Dr. Wilhelma Kurze. Mladý umČlec
dokázal, že je nejen výborným virtuozem (pĜevážnČ v Chopinových a Ravelových dílech),
ale také skvČlým improvizátorem.672 Firkušný se vrátil do Ostravy v roce 1930, aby zde
v 19. Ĝíjna Lidovém domČ uskuteþnil další ze svých velkých koncertĤ. V repretoráru se
objevily skladby od J. S. Bacha až po V. Nováka (cyklus Pan -Les, MoĜe). PĜestože se
jednalo o jednu z velkých akcí sezóny, návštČvnost zĤstala hodnČ vzadu za oþekáváním.673
V závČru roku 1927 již potĜetí674 v OstravČ koncertovala cellistka Milla Wellerson.
Sedmnáctiletou americkou umČlkyni doprovázel kapelník Deutschen Landestheaters in
Prag R. Singer. PĜedstavení vzbudilo zájem všech kruhĤ spoleþnosti. KromČ Rapsodie
Davida Poppera, Sonatiny Luiga Boccheriniho, kterou sama pĜepracovala, Paganiniho
Sonatiny a Elegie Gabriela Faurého zahrála cellistka také Koncert pro violoncello C dur J.
Haydna, ve kterém zaujala pĜedevším prostĜední þástí, Kantilénou.675 Její další koncert
obohatil pĜedvánoþní období také následujícího roku 11. 12. 1928.
Na zaþátku listopadu 1928 se uskuteþnily další dva zajímavé koncerty. 5. listopadu
vystoupila za doprovodu Antona Aicha v DomČ umČní houslistka a þerstvá absolventka
vídeĖské konzervatoĜe Josa Ernst s velmi charakteristickou interpretací. O den dĜíve se
konal v evangelickém kostele v Moravské OstravČ koncert varhanního virtuoza B.
Wiedermanna, profesora pražské konzervatoĜe. Na pozvání evangelického sboru zahrál
umČlec díla vrcholných pĜedstavitelĤ baroka i pozdČjších autorĤ, také dvČ vlastní sborové
pĜedehry a Fantasii na þeskoslovenskou státní hymnu Antonína Mikoláše.676
Velký zájem domácího publika vzbudil klavírní koncert rodáka z Vítkovic, Leopolda
Ludwiga,677 který se konal ve vítkovickém Závodním hotelu 3. dubna 1929. Jednalo se o
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Tento velmi taletnovaný mladík byl již v šesti letech pĜijat na státní konzervatoĜ, kde se ho ujal Leoš
Janáþek. Od desíti let pak hrál s ýeskou filharmonií velké klavírní koncerty. V roce 1926 podnikl umČlecké
cesty do zahraniþí, kde také dosáhl velkého úspČchu.
672
WÜSTNER, A. Konzert Ruda Firkušný. OZ, 14. 11. 1927, þ. 258, s. 3. BALCAR. M. Koncert mladého
klavírního umČlece. MSD, 15. 11. 1927, þ. 316, s. 6.
673
WÜSTNER, A. Klavierabend Ruda Firkušný. OZ, 20. 10. 1930, þ. 242, s. 3. BALCAR, M. Koncert
pianisty Firkušného. MSD, 21. 10. 1930, þ. 290, s. 5.
674
První dva koncerty se konaly na jaĜe téhož roku, 7. bĜezna a 6. dubna 1927 v Lidovém domČ. Na klavír ji
pĜi tČchto dvou koncertech doprovázel prof. K. Frotzler. E. H. Koncert cellistky Wellersonové. MSD, 9. 3.
1927, þ. 67, s. 6. a BALCAR, M. Druhý koncert Míly Wellersonové. MSD, 8. 4. 1927, þ. 97, s. 5.
675
WÜSTNER, A. Cello Konzert Milla Wellerson. OZ, 16. 12. 1927, þ. 285, s. 3. BALCAR, M. Koncert
þelistky Wellersonové. MSD, 15. 12. 1927, þ. 346, s. 7.
676
OZ, 6. 11. 1928, þ. 254, s. 3. BALCAR, M. Koncert varhaníka Wiedermanna. MSD, 7. 11. 1928, þ. 311, s.
5. Balcar, M. Koncert houslových sonát. In MSD, 8. 11. 1928, þ. 312, s. 5. WÜSTNER, A. Sonatenabend
Josa Ernst und Anton Aich. OZ, 6. 11. 1928, þ. 254, s. 3.
677
L. Ludwig, narozený 1908 ve Vítkovicíh, byl spĜíznČn s kapelníkem, skladatelem, dirigentem Václavem
Ludwigem, žijícím a velmi aktivním v období pĜed 1. svČtovou válkou. L. Ludwig vystudoval Hudební
akademii ve Vídni (absl. 1930) a stal se dirigentem opavské opery, kterou pozvedl na vyšší úroveĖ. PozdČji
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jeho první veĜejné vystoupení pĜed zdejším obecentsvem. Klavírista zahrál Beethovenovu
Sonatu Es dur, op. 27, þ. 1, jejíž poslední vČta byla vrcholným bodem pĜedstavení, dále
Brahmsovy Variace na vlastní téma D dur, Lisztovu Uherskou rapsodii þ. 8, Schubertovo
Impromtu B a As dur a nČkolik Chopinových skladeb. ZávČr patĜil Debussyho Minstrelu.678
Ze zdejších umČlcĤ se uskuteþnila také pĜedstavení cellistky Grety Hahn (14. 11. 1929)
nebo houslisty Aloise Rychty, kterého napĜ. na koncertČ v roce 1930 doprovázel
ImmerglückĤv žák Georg Eliáš nebo v kvČtnu 1933 vystoupil spoleþnČ s klavíristou E.
Immerglückem.
Ostravští sólisté (Julius Remeš, Greta Hahn a Marianne Kurst) vytvoĜili v roce 1930
malý komorní soubor, Klavírní trio, se kterým vystoupili 16. prosince v DomČ umČní. Na
programu veþera byla tria Beethovena c moll, op. 1, DvoĜáka Dumky op. 90 a ýajkovského
op. 50. 679 Aþ pĜedstavení vzbudilo velký ohlas, protože v OstravČ tehdy neexistoval žádný
podobný soubour, jednalo se bohužel o zcela ojećinČlou produkci.
Mladá houslistka Lisa Minghetti pĜijela poprvé do Ostravy 10. listopadu 1932.
Temperamentní umČlkynČ, žaþka prof. Flesche z Berlína byla zdejším publikem v sále
Lidového domu velmi vĜele pĜijata. Imponovala pĜedevším energiþností hry, výrazovČ však
byla její interpretace dosti chudá.680 Na program byl zaĜazen vedle skladeb Corelliho,
Brahmse, Pugnaniho, Paganiniho také Antonín DvoĜák a jeho Slovanský tanec e moll.
Dosud jsme se setkávali pouze s klavírními þi houslovými koncerty, ojećinČle se
samostatným violoncellovým vystoupením. 15. bĜezna 1933 se uskuteþnil v DomČ umČní
vĤbec první sólový koncert violy v podání Stefana Schleichkorna, profesora krakovské
konzervatoĜe, který byl doprovázen na klavír kapelníkem A. Aichem Ten zpestĜil program
svou vlastní skladbou.681
Velkou kulturní událostí, která se dotýkala života všech ostravských obyvatel, byl
samostatný koncert Igora Stravinského, který uspoĜádala Kulturní rada pro širší
Ostravské a Kruh pĜátel vážné hudby v lednu 1933. Ruský skladatel pĜijel do Ostravy, aby
kromČ svého komorního koncertu vystoupil v rámci cyklu symfonických koncertĤ

pĤsobil v Oldenburgu, Vídni, BerlínČ. V letech 1951-77 byl vedoucím Státní opery v Hamburku, kde uvádČl i
þeská díla. DOKOUPIL, L., MYŠKA, M., SVOBODA, J. a kol. autorĤ. KulturnČhistorická encyklopedie
Slezska a Severovýchodní Moravy 1. Ostrava, 2005, s. 518.
678
-ff-. Klavierabend Leopold Ludwig. OZ, 5. 4. 1929, þ. 80, s. 3.
679
WÜSTNER, A. Kammermusik-Abend. OZ, 17. 12. 1930, þ. 289, s. 3. BALCAR, M. Veþer komorní
hudby. MSD, 20. 12. 1930, þ. 348, s. 5.
680
WÜSTNER, A. Violinkonzert Lisa Minghetti. OZ, 12. 11. 1932, þ. 259, s. 4. BALCAR, M. Koncert
houslistky L. Minghetti. MSD, 12. 11. 1932, þ. 312, s. 6.
681
WÜSTNER, A. Konzert Stefan Sleichkorn. OZ, 16. 3. 1933, þ. 63, s. 3. BALCAR, M. Koncert violisty
Schleichkorna. MSD, 17. 3. 1933, þ. 76, s. 5.
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poĜádaných NDMS. O dva roky dĜíve pozvalo NDMS na svĤj symfonický koncert také
Paula Hindemitha.682
Violoncellistu,

skladatele a

prĤkopníka

nové židovské hudby,

Joachima

Stutschewského, mČli možnost Ostravané poznat na koncertČ, který se konal 13. Ĝíjna 1934
v Katolickém domČ. Vystoupení tohoto znamenitého virtuoza si nenechalo ujít velmi
poþetné publikum. Na programu veþera byly lidové skladby, jež vyjadĜovaly dĤležité
okamžiky židovského života. Posluchaþstvo, které znalo pĜedevším skladbu Kol nidrei se
tak zaposlouchalo do dalších Stutschewského skladeb jako Melodie, Springtanz, Der Rabi
spricht, Humoreske ad. KromČ vlastních dČl pĜinesl také umČlec pĜíležitost poznat
skladatele jako V. Dycka, L. Zeitlina, Lazara Weinera, Josefa Achrona. Klavírní doprovod
obstaral N. Zador.683
Originální vystoupení dvou vynikajících klavíristĤ se konalo za velkého zájmu
publika 30. dubna 1936. Ida Slezáþková a Wilhelm Jeletz pĜednesli skladby pro dva
klavíry a to Koncert c moll J. S. Bacha, ménČ zdaĜilá byla reprodukce Brahmsovy Sonáty
op. 34. Dojem napravilo zahrání Debussyho skladby a v SonatinČ op. 6 mČlo v Jeletzovi
možnost poznat publikum také skvČlého skladatele.684 Podobné pĜedstavení ve složení
Richard Langer a Wilhelm Jeletz konalo 5. kvČtna 1938 v DomČ umČní.
Poldi Mildner,685 mladá úspČšná umČlkynČ pĤvodem z VídnČ slavící úspČchy nejen
v EvropČ, ale také v Americe, vystoupila v OstravČ již podruhé. Spolek NČmeckého domu
pozval tuto klavíristku, aby uskuteþnila koncert v sále Závodního hotelu 20. Ĝíjna 1937. Pro
ostravské vystoupení si zvolila program vČnovaný romantické hudbČ s výjimkou Andante
favori L. van Beethovena. Již dva dny po tomto skvČlém vystoupení se konal koncert
mladého šestnáctiletého houslisty Raimunda Kubiczka, kterého publikum znalo již
z dĜívČjších pĜedstavení, které se uskuteþnily v rámci koncertĤ poĜádaných Spoleþností
pĜátel hudby.
Z dalších klavíristĤ vystoupili v OstravČ ve sledovaném období Robert Goll (4. 12.
1925686) Franz Zubal (11. 12. 1928687), Erwin Brynicki (21. 1. 1929,688 25. 3. 1930689)
682

O tom také MAZUREK, J. Ostravský hudební život do roku 1945. Ostrava, 2007, s. 35.
WÜSTNER, A. Konzert Joachim Stutschewsky. OZ, 15. 10. 1934, þ. 236, s. 4.
684
-ern-. Konzert auf zwei Klavieren. OZ, 2. 5. 1936, þ. 102, s. 5.
685
Lexikon zur deutschen Musik-Kultur… s. 920-21. OZ, 19. 10. 1937, þ. 239, s. 4. Koncert recenzoval kritik
pod šifrou –dor. Konzert Poldi Mildner. OZ, 21. 10. 1937, þ. 241, a. 6.
686
WÜSTNER, A. Konzert des pianisten Robert Goll. OZ, 5. 12. 1925, þ. 277, s. 4.
687
WÜSTNER, A. Konzert Franz Zubal und Milla Wellerson. OZ, 12. 12. 1928, þ. 284, s. 3.
688
Mladý klavírista, žák V. Kurze absolvoval berlínskou konzervatoĜ a dosáhl v té dobČ již svČtového
významu. Koncert se konal v Polském domČ. WÜSTNER, A. Klavierabend Erwin Brynicki. OZ, 22. 1. 1929,
þ. 18, s. 3. Brynický koncertoval také v Národním domČ a to 18. listopadu téhož roku.
689
Tentokrát zahrál monumentální díla starších skladatĤ (zaznČl Varhanní koncert Vivaldiho, Mozartovo
Pastorale) ale i nových, exotických autorĤ. WÜSTNER, A. Klavierabend Erwin Brynicki. OZ, 26. 3. 1930, þ.
71, s. 3.
683
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Hermann Leopoldi a Betja Milskaja (11. 3. 1930, 14. 10. 1930, 7. 10. 1931, 30. 4. 1932)
August Göllner (21. 4. a 8. 5. 1931), Franz Langer (21. 2. 1935690) A. Brauer (18. 5.
1936691), Elsa Grauer (10. 12. 1936), Albert Spiwaroff (14. 4. 1937692) z houslistĤ pak
Franz Drdla (10. 12. 1925693), Hilde Lang (17. 4. 1926) a Eugenia Fichten (10. 12.
1936).

VokálnČ-instrumentální koncerty
V letech 1918-38 v OstravČ vystoupila celá Ĝada významných pČveckých osobností.
Jednalo se buć o umČlce pĤsobící v angažmá zahraniþních divadel (VídeĖ, Berlín,
Mnichov apod.), anebo o zpČváky þleny zdejšího divadla, popĜ. umČlce z okolních mČst.
Mnozí pĜijeli do Ostravy opakovanČ. KromČ vystoupení sólistĤ se ostravané mohli tČšit z
koncertĤ pČveckých komorních souborĤ.
PĜedstavení se z poþátku konala v NČmeckém domČ, pozdČji se pĜesunula
do Lidového domu, Domu umČní a Katolického domu. PodobnČ jako v pĜípadČ
instrumentálních vystoupení, také na organizaci pČveckých koncertĤ se mnohdy podílely
obČ hlavní národnostní skupiny ostravské spoleþnosti. Aþkoli lístky na pĜedstavení nebyly
zrovna laciné, reklama v tisku a svČtové renomé nČkterých zpČvákĤ zaruþovala hojnou
úþast publika.
Také tyto koncerty recenzovali pĜedevším Anna Wüstner v nČmeckém a Milan
Balcar v þeském tisku. Oba dva respondenti se pokoušeli ve svých statích o co nejvČtší
objektivnost.
Ze zahraniþních umČlcĤ uskuteþnili v OstravČ koncerty (mezzo)sopranistky
Henrietta Zerkowitz, Paula Schnitzer, Gidia Buccarini, Mirra Sokolskaja,694 Berta
Kiurina, Betty Nording, koloraturní pČvkynČ Selma Kurz (23. a. 25. 1. 1922,695 15. 12.
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F. Langer, uþitel na hudební kademii v Praze, vystoupil již pĜed rokem jako host Spoleþnosti pĜátel hudby.
Po roce se tedy vrátil do Ostravy, aby zde zahrál skladby Mozarta, Schumanna, Debussyho a Liszta.
ZpestĜením koncertu bylo vystoupení Anselma Wojnara, který za doprovodu A. Aicha zazpíval skladby
Schuberta, Schumanna, Aicha, Wolfa, Maxe. WÜSTNER, A. Konzert Franz Langer. OZ, 23. 2. 1935, þ. 46,
s. 4.
691
Koncertoval v rámci turné po velkých evropských mČstech, vrcholným þíslem koncertu bylo provedení
Moszkowského Caprice Espagnol. KromČ jiných uvedl také své vlastní skladby. –ern- Konzert prof. Bauer.
OZ, 20. 5. 1936, þ. 117, s. 5.
692
Na koncertČ zaznČly oblíbené klavírní skladby jako Bach-Bussoniho Toccata C dur nebo SchumannĤv
Karneval þi Lisztova tarantela Benátky a Neapol. NechybČla ani Beethovenova sonáta, do programu byla
zaĜazena Ravelova skladba Jeux d´eau. –ern- Klavierkonzert Albert Spiwaroff. OZ, 16. 4. 1937, þ. 88, s. 3.
693
WÜSTNER, A. Konzert Franz Drdla. OZ, 11. 12. 1925, þ. 281, s. 3. BALCAR, M. DrdlĤv koncert. MSD,
12. 12. 1925, þ. 338, s. 5.
694
Ruská pČvkynČ zpívala židovské písnČ, vystoupila 8. 12. 1921 v OstravČ jako host sportovního klubu
Makabi.
695
Vystoupila spolu s Hermou Rosenberg. Zazpívala árie Mozarta, Verdiho, Donizzetiho a písnČ M. Regra,
E. Griega a Brülla. WÜSTNER, A. Selma Kurz. OZ, 26. 1. 1922, þ. 22, s. 3 a WÜSTNER, A. II. Konzert der
Kammersänngerin Selma Kurz. OZ, 31. 1. 1922, þ. 26, s. 3.
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1924), Lotte Lehmann ( 4. 3. 1928696, 18. 11. 1931), Maria Nemeth (14. 12. 1928697),
pČvkynČ Národního divadla Ada Sari, komorní pČvkynČ Vera Schwarz (11. 3. 1935) a
Martha Elschnig, dále Bogia Horská, Rossete Anday, Gertrude Pizzinger, Dela
Lipinskaja, tenoristé Leon Hoff, Georg Schmieter, Leo Slezák (2. 6. 1921, 3. 4. 1922, 25.
6. 1928, 21. 11. 1929 698), Franz Steiner,699 Aagard Oestwig, Alfred Piccaver (3. 12. 1925,
20. 3. 1932700), Jan Kiepura (11. 1. 1927701), peruánský tenorista Alessandro Granda (20.
11. 1927), Igno Mann (20. 12. 1927), Koloman von Pataky, Josef Schimdt, J. SegalRosenbach702, barytonisté Ernst Tauber, Richard Mayr, Franz Madl, Jakov Gorskij,
Mattia Battistini (29. 10. 1925703), Umberto Urbano (18. 10. 1927, 17. 10. 1928, 18. 10.
1929,704 5. 3. 1932705), z basistĤ mistr nČmecké písnČ Paul Bender (31. 10. 1921, 23. 10.
1927, 10. 1. 1930), Michal Bohnen, ruský basista Zacharius d´Arin Beljanin (21. 5.
1924, 7. 11. 1925, 9. 4. 1932), Igo Gutmann a z pČveckých komorních souborĤ se
uskuteþnil koncert Schmatzer-kvarteta (1927, 1931).
Z domácích, popĜ. v OstravČ pĤsobících umČlcĤ vystoupili sopranistka Paula Ulm,
Margit Lichtenberg Karmont, Else Latzer, Lotte Russ Kolbe,706 Gertruda Borger, velkou

696

Koncert této dramatické pČvkynČ, primadony vídeĖské opery se konal poprvé. Za doprovodu K. Frotzlera
zazpívala nČkolik árií (z oper Oberon, Tännhauer, Tosca) a písní. WÜSTNER, A. Kammersängerin Lotte
Lehmann. OZ, 5. 3. 1928, þ. 54, s. 2-3. BALCAR, M. Koncert Lotty Lehmannové. MSD, 6. 3. 1928, þ. 66, s.
5. Také další vystoupení této pČvkynČ doprovázel K. Frotzler. Koncert opČt recenzovali A. Wüstner a M.
Balcar.
697
Na tomto pĜedstavení spolulúþinkovala houslistka Erika Kahrová, která zahrála DvoĜákovy Slovanské
tance. KromČ nČkolika známých árií zaznČly také italské lidové písnČ O sole Mio, Rimpianzo a Santa Lucia.
WÜSTNER, A. Arienabend Maria Nemeth. OZ, 15. 12. 1928, þ. 287, s. 6.
698
Leo Slezak. OZ, 18. 5. 1921, þ. 110, s. 5. WÜSTNER, A. Konzert Leo Slezak. OZ, 4. 4. 1922, þ. 77, s. 5.
WÜSTNER, A. Konzert Leo Slezak. OZ, 26. 6. 1928, þ. 146, s. 4. WÜSTNER, A. Arien und Liederabend
Leo Slezak. OZ, 23. 11. 1929, þ. 268, s. 4. Na tomto koncertČ zazpíval tenorista mj. Smetanovu árii z opery
Dalibor a zaznČla také koncertní parafráze na Prodanou nevČstu v doprovodu P. Weisze. BALCAR, M.
Koncert tenoristy Slezaka. MSD, 23. 11. 1929, þ. 322, s. 4-5.
699
Vystoupil v OstravČ nČkolikrát, v dubnu 1924 spolu s Richardem Straussem oslavil koncertem v Lidovém
domČ šedesáté narozeniny tohoto vídeĖského skladatele. R. Strauss pĜijel tehdy do Ostravy poprvé. OZ, 31.
3. 1924, þ. 75, s. 3. a WÜSTNER, A. Festkonzert anlässlich des 60. Geburtsjahres Dr. Richard Strauss. OZ,
11. 4. 1924, þ. 85, s. 3.
700
Doprovázen vídeĖským klavíristou prof. Karlem Frotzlerem. WÜSTNER, A. Konzert Alfred Piccaver.
OZ, 5. 12. 1925, þ. 277, s. 4. BALCAR, M. PiccaverĤv koncert. MSD, 8. 12. 1925, þ. 334, s. 5.; WÜSTNER,
A. Konzert Alfred Piccaver. OZ, 21. 3. 1932, þ. 67, s. 3. BALCAR, M. Koncert tenoristy Piccavera. MSD,
23. 3. 1932, þ. 83, s. 5.
701
WÜSTNER, A. Konzert Jan Kiepura. OZ, 12. 1. 1927, þ. 8. s. 3. BALCAR, M. Koncert Jana Kiepury.
MSD, 13. 1. 1927, þ. 12, s. 5.
702
Vystoupil 23. 11. 1934 a pĜednesl sérií jemensko-hebrejských a palestinsko-novohebrejských písní.
703
Tento mistr italského bel canta vystoupil v Lidovém domČ, který byl zcela zaplnČn, za doprovodu Fritze
Lindemanna a zpíval árie v italštinČ. WÜSTNER, A. Mattia Battistini. OZ, 30. 10. 1925, þ. 246, s. 3.
BALCAR, M. Koncert Battistiniho. MSD, 31. 10. 1925, þ. 296, s. 6.
704
WÜSTNER, A. Umberto Urbano. OZ, 19. 10. 1927, þ. 238, s. 3. BALCAR, M. Koncert barytonisty
Urbana. MSD, 20. 10. 1927, þ. 291, s. 7. WÜSTNER, A. Umberto Urbano. OZ, 18. 10. 1928, þ. 239, s. 4.
WÜSTNER, A. Arien und Liederabend Umberto Urbano. OZ, 19. 10. 1929, þ. 240, s. 3.
705
Vystoupil na slavnostním koncertČ v NČmeckém divadle pĜi pĜíležitosti prezidentových narozenin.
WÜSTNER, A. Festkonzert Umberto Urbano. OZ, 7. 3. 1932, þ. 55, s. 4.
706
Jedna z významných domácích pČveckých osobností. KromČ samostatných vystoupení se úþastnila þasto
také školních akademií, koncertĤ poĜádaných A. Aichem, úþinkovala na dobroþinných pĜedstaveních atd.
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hvČzdou byla mladiþká ostravská pČvkynČ Edith Matzner (12. 5. 1927, 14. 5. 1929 dopr.
F. M. Hradil,707 28. 4. 1931), altistka Ada Schwarz,708 ze zpČvákĤ Wilhelm Karmont,
barytonista Ernst Tauber, Armin Weltner, Edmund Hellmuth, Theo Hermann, Hermann
Hörner.
Program takovýchto vystoupení se skládal z áriových a písĖových skladeb, z nichž
nejþastČjší zastoupení mČli autoĜi F. Schubert, R. Schumann, R. Strauss, L. van Beethoven,
E. W. Korngold, G. Mahler, J. Brahms, G. Rossini, A. DvoĜák, E. Grieg, ruští umČlci
zpívali s oblibou národní autory P. I. ýajkovského, S. Rachmaninova, z árií bylo velmi
þasté provedení dČl W. A. Mozarta a G. Verdiho, dále také úryvky z oper C. M. von
Webera, R. Wagnera, D. Donizzetiho, G. Pucciniho, G. Rossiniho, G. Meyerbeera, C.
Saint-Säense, B. Smetany ad. Zahraniþní zpČváky nejþastČji doprovázeli Anton Aich,
vídeĖský pianista Karl Frotzler, dále také Ernst Immerglück, popĜ. jiní klavíristé. Zdejší
umČlce velmi þasto korepetitoval zmiĖovaný A. Aich.
KromČ výše uvedených sólových vystoupení navštívily Ostravu také pČvecké
soubory. V období 1918-38 se opakovanČ uskuteþnil koncert ruského sboru Don Kosaken
(2-15. 10. 1923, 30. 10. 1927, 30. 10. 1932, 16. 10. 1935), který na svých evropských turné
zaujal pĜedevším originální interpretací cikánských a kozáckých písní a tancĤ. NeménČ se
líbilo publiku vystoupení sboru Wiener Sängerknaben (21. 3. 1928 a 29. 9. 1931), který
dosáhl v reprodukci jak duchovních, tak operních dČl a písní velmi vysoké kvality.
Bezesporu mimoĜádnou událostí byl koncert Sixtinského sboru, tedy šedesáti
sboristĤ pod vedením monsignora Rafaela Casimira. KromČ jiných Palestrinových
vícehlasých skladeb byl vrcholem pĜedstavení pĜedevším pČtihlasý motet Credo z Missa
papae Marcelli jmenovaného autora.709
Posledním velmi zajímavým sborovým vystoupením byl koncert tĜiceti židovských
zpČvákĤ, Hanigun. PĜedstavení, jež se uskuteþnilo 14. Ĝíjna 1933, bylo vČnováno jednak
synagonálním skladbám a jednak židovské lidové písni.710
KromČ výše uvedených profesionálních vystoupení umČlcĤ se konaly v OstravČ také
lidové písĖové veþery,

hudební soiréé, klavírní a písĖové veþery (poĜádané

Staatsbildungauschuss a Volkssbildungsvereinem). Jeden z veþerĤ byl také vČnovám W. A.
Mozartovi pod názvem NČmecká píseĖ od Mozarta po dnešek (26. 1. 1934). Na tomto
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pĜedstavení vystupovali pČvci místního nČmeckého divadla a zdejší skladatelé v þele s A.
Aichem. KromČ jeho kompozic z písĖového cyklu Lieder von gestorbener Liebe byly
uvedeny také skladby zdejšího hudebníka Richarda Langera.711
Jelikož výše vstupného u nČkterých koncertĤ významných pČveckých osobností byla
pro nižší vrstvy vysoká, plnily tyto domácí komorní vystoupení jakousi funkci
zprostĜedkovávající vyšší umČní také širším vrstvám obyvatelstva.

Skladatelé
V období První republiky pĤsobilo v OstravČ nČkolik osobností zabývajích se
skladatelskou þinností. Jednou z nejvýznamnČjších byl dirigent, kapelník, sbormistr Anton
Aich,712 který pĜišel do mČsta ještČ pĜed první svČtovou válkou v roce 1913. BČhem
prvních let pĤsobení v místním divadle si vydobyl svou záslužnou þinností repektovanou
pozici. V meziváleþných letech byl pak stále velmi aktivní, kromČ pĤsobení v Židovském
pČveckém spolku byl také korepetitorem pĜi vystoupeních domácích i zahraniþních
osobností. Své kompozice prezentoval A. Aich také veĜejnČ. Již 8. dubna 1919 se
uskuteþnil „skladatelský veþer“, na kterém byla provedena dvČ velká orchestrální díla,
klavírní skladby a písnČ.713 Na produkci tČchto dČl se kromČ komponisty podíleli nČkteĜí
þlenové MČstského divadla, orchestr a také Moravsko-ostravský mužský pČvecký spolek.
PĜedstavení bylo natolik úspČšné, že se Ĝeditelství divadla rozhodlo zopakovat koncert
v rámci dopoledního matiné.
Po tĜíleté pauze prezentoval A. Aich v Katolickém domČ 17. bĜezna 1922 další své
kompozice. Program tentokrát obsahoval skladby klavírní a pĜevážnČ písĖové.714 Interprety
byli bohumínská pČvkynČ Maltschi Sonnenschein a Rolf Hannbeck. A. Aich opČt dosáhl
velkého uznání místních hudebních a kruhĤ a kritikĤ.
Velmi pĜípadným zpĤsobem oslavil Anton Aich své dvacetipČtileté jubileum
dirigentské þinnosti. 19. Ĝíjna 1926 se uskuteþnil v sále Lidového domu symfonický
koncert, na nČmž hrál orchestr složený ze þlenĤ orchestrĤ obou divadel (tedy NDMS i
NČmeckého) v celkovém poþtu 55 hráþĤ. PĜi této speciální pĜiležitosti byla uvedena díla,
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která nebyla þasto zaĜazovaná do repertoáru pĜedstavení. Provedena byla Brahmsova 2.
symfonie, Debussyho Faunovo odpoledne, dále pak DvoĜákova Legenda þ. 4 a Aichova
pČtivČtá suita Scény z karnevalu, z nichž zejména Debussyho a Aichova skladba byla
provedena mimoĜádnČ dobĜe.715
TĜicet let své dirigentské a skladatelské þinnosti oslavil Aich podobným zpĤsobem.
11. listopadu 1931 se uskuteþnil velký koncert, na kterém úþinkovali mj. také Paula Ulm
ze Štýrského Hradce a Karl Ettl, basbaryton VídeĖské státní opery. OpČt byly uvedny
vlastní písnČ a klavírní kompozice. Z písní zaznČly skladby z cyklu Lieder von gestorbene
Liebe, klavírní skladby Legende, Melodie, Valse triste.716
Také své šedesátileté jubileum oslavil A. Aich koncertním provedením vlastních dČl.
BČhmm veþera (22. 2. 1938) vystoupili sopranistka Else Langer, barytonista Franz Kroner,
Richard Langer a novČ založený komorní sbor v Moravské OstravČ.
Svou skladatelskou þinnost neukonþil ani v pĜedváleþné dobČ velmi aktivní pedagog,
dirigent Arthur Könnemann. Také on veĜejnČ prezentoval své skladby aĢ už v rámci
akademie HudebnČ-vzdČlávacího ústavu, nebo samostatnČ poĜádanými koncertními veþery.
Koncert, který byl nazván „Díla novoromantického smČru“ se konal 8. dubna 1924 v sále
Katolického domu a byly uvedeny úryvky z hudebnČ-dramatických dČl, klavírní
kompozice, které reprodukovali žáci ústavu a klavírní a violorpa sextet.717
Další výraznou osobností ostravského hudebního života byl klavírista a také
skladatel Ernst Immerglück. Jeho tvĤrþí þinnost však nedosáhla takového významu jako u
výše uvedeného Aicha. Pianista, který poĜádal první samostatné koncerty již
v pĜedváleþném období, dosáhl po roce 1918 svČtového ohlasu. S jeho jménem se velmi
þasto setkáváme v souvislosti s komorními vystoupeními aĢ už zahraniþních nebo také
zdejších umČlcĤ. Nebyl pouze vyhledávaným korepetitorem, ale také dalším vystupujícím,
který obohatil program umČleckým zpĤsobem. KromČ výše zmínČného koncertu s Paulou
Schnitzer vystoupil klavírista také s houslistou Siegmundem Fuermannem 17. kvČtna
1919 v NČmeckém domČ. PĜedstavení vzbudilo velký zájem. Provedeno bylo nČkolik þísel,
jmenujme napĜíklad Kreutzerovu sonátu L. van Beethovena þi ýajkovského Houslový
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koncert D dur, Mozartovo Pastoralo varié ad.718 Vystoupení obou umČlcĤ sklidilo takový
úspČch, že byl koncert zopakován 24. kvČtna s pozmČnČným programem, na kterém byl
zahrán Houslový koncert h moll Saint-Säense, Rondo op. 70 a Ave Marie F. Schuberta,
DvoĜákova Humoreska ad.719 Siegmund Fuermann se vrátil do Ostravy na podzim roku
1921, aby zde vystoupil 26. listopadu, tentokrát za doprovodu Antona Aicha.
Ernst Immerglück vystoupil znova spolu se Siegmundem Fuermannem po více než
þtrnácti letech, 10. Ĝíjna 1933 v sále hotelu Palace. Na programu byla opČt Beethovenova
Kreutzerova sonáta, velmi pĤsobivé bylo provedení Brahmsovy Rapsodie op. 79, þ. 2
v ImmerglückovČ podání þi Schubert-Listztovy Gretschen am Spinnrad a Ständchen von
Shakespeare.720 Fuermann vystoupil v OstravČ také následující rok, 8. Ĝíjna 1934
v Lidovém domČ, byl však doprovázen orchestrem NDMS Ĝízeného J. Voglem.
PĜedstavení, které zorganizovala nČmecká strana, se konalo ve prospČch þeskoslovenského
þerveného kĜíže. Na programu byly houslové koncerty Beethovena (D dur, op. 61),
Mendelssohna-Bartholdyho (e moll, op. 64) a P. I. ýajkovského (D dur, op. 35).721
Samostatné klavíristovo vystoupení se konalo 20. února 1934 v DomČ umČní. Ani
tentokrát nenalezneme v repertoáru nic neobvyklého. E. Immerglück zahrál Schubertovo
Impromtu c moll, Beethovenovu Sonatu E dur, Dohnányiho Rapsodii, Brahmsovo
Capriccio h moll a Valþík, Chopinovo Impromtu Fis dur a Listzovu tarantelu Benátky a
Neapol. Na dalším koncertČ (1. 2. 1935) vynikly pĜedevším skladby Franka Gershvina, S.
Liapounowa a M. de Falla.722 Klavírní koncerty domácího umČlce byly hojnČ
navštČvovány, a to i v následujících letech.723

Koncerty ostravských umČlcĤ
I pĜes znaþný poþet vystoupení zahraniþních umČlcĤ, nalezneme mezi místními
hudebníky velmi aktivní osobnosti, které se se svými zdaĜilými produkcemi v jejich
konkurenci neztratily a pĜispČly k obohacení umČleckého života ostravských obyvatel.
Z uskuteþnČných koncertĤ uvádíme ty nejvýznamnČjší. Jeden z takových koncertĤ, jehož
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výtČžek byl vČnován na dobroþinné úþely, se konal 1. Ĝíjna 1919 ve vítkovickém Závodním
hotelu. Komorní soubor tvoĜili místní hudebníci, L. Titzl, Ed. Kleweta, Fr. Rochel, F.
Kleweta, Ed. Schneider a A. Kleweta. Proveden byl HaydnĤv Smyþcový kvartet op. 76,
nádherný MozartĤv Klarinetový kvintet a Klavírní kvintet Es dur. ÚroveĖ výkonĤ umČlcĤ
byla velmi pĜíjemným pĜekvapením.724 Tyto amatérské produkce také podporovaly výše
uvedené místní nČmecké spolky. Skupina Witkowitzer Deutchen Kulturverband
zorganizovala napĜ. Veþer komorní hudby (23. Ĝíjna 1920) a vystoupilo na nČm smyþcové
kvarteto Klewety, které provedlo díla Mozarta, Schuberta, ýajkovského a Beethovena.
Taktéž 24. listopadu 1921 se uskuteþnil podobný koncert, na nČmž kromČ Klewetova
kvarteta úþinkoval Ernst Immerglück.
V letech 1923-24 vystoupilo nČkolikrát v OstravČ zdejší Wojtowského kvarteto
(Henry Wojtowski, Otto Mazák, Franz Mazák a Josef Posdina), které vzniklo zásluhou
Antona Aicha na podzim roku 1922. 26. ledna 1923 se uskuteþnil koncert, na kterém byl
uveden Smyþcový kvartet J. Haydna, A. DvoĜáka, G. Valentiniho Komorní sonáta E dur
pro klavír, housle a cello a ýajkovského Trio pro klavír, housle a cello (na klavír hrál A.
Aich).725 Následující koncert se uskuteþnil 27. dubna 1923. Na programu byly tĜi
smyþcové kvartety: F. Schuberta Es dur, op. 125, þ. 1, A. Borodina D dur a Fritze
Kreislera h moll. Zatímco druhý komorní veþer vzbudil obdiv a ocenČní velmi jisté souhry,
tĜetí veþer byl dovršením úspČšné první sezóny,726 po jejímž absolvování byli hudebníci
motivováni k další umČlecké þinnosti.
Také v následujícím roce 1924 uspoĜádalo kvarteto nČkolik komorních koncertĤ, ve
kterých díky kvalitnČ vybrannému programu opČt pĜedvedlo svou sehranost a umČleckou
dokonalost. NejvýznamnČjším pĜedstavením této série byl v poĜadí þtvrtý koncert, na nČmž
byl proveden SmetanĤv Smyþcový kvartet e moll Z mého života a premiérovČ v OstravČ
byl reprodukován kvartet F. Mosera G dur, op. 19.727 Po rozpadu komorního souboru se
setkáváme se samostatnými vystoupeními jednotlivých þlenĤ (viz výše).
Pod záštitou nČmeckého Stadtbildungausschus Mähr.-Ostrau 12. listopadu 1930
poprvé veĜejnČ vystoupilo Pozdinovo (nebo též uvádČno jako Macákovo) kvarteto (Otto
Macák, Vincenc Knopp, Franz Macák a Josef Posdina), které zahrálo díla všech tĜí
vídeĖských klasikĤ. Na dalším pĜedstavení konaném 4. bĜezna 1931 v DomČ umČní
spoluúþinkoval violista Schwarz. Uvedena byla Smyþcová kvarteta C dur (W. A. Mozart),
d moll (M. Balcar) a Klarinetový kvintet h moll, op. 115 J. Brahmse (na klarinet hrál F.
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Macák).728 Již 19. Ĝíjna 1931 následoval další koncert. SkvČlou sehranost dokázalo kvarteto
(novČ v obsazení s G. Hahn místo J. Posdiny) také na koncertČ konaném v NČmeckém
domČ 25. 4. 1933.729
NČmecký Stadtbildungausschuss Mähr.-Ostrau zorganizoval 2. prosince 1932 také
koncert Bohumínského kvarteta (Ludwig Hilke, Eugen Kalluch, Alis Donocik, Hans
Gröbl), který se uskuteþnil v novČ otevĜeném zahradním sále NČmeckého domu. Program
obsahoval kromČ dČl vídeĖských klasikĤ také kvartet ruského novátora A. Borodina.
Místní umČlci spolu s profesionálními hudebníky uspoĜádali 2. kvČtna 1933 koncert
ve prospČch NČmecké hudební akademie v Praze. KromČ cellistky G. Hahn, H.
Wojtowského vystoupili také Paula Pawlas, zpČvaþka Hilda Schindler, Wilhelm Jeletz,
který se pĜedstavil také jako skladatel, a M. Sperl Kurst.730 Z provedených dČl (Bacha,
Sammartiniho, Aicha ad.) stojí za zmínku klavírní Trio op. 27 Egona Korngauta, které
provedeli Greta Hahn, Henry Wojtowski a Marianne Sperl Kurst.731
Aktivita jednotlivých spolkĤ v poĜádání hudebních pĜedstavení se ve 30. letech
zvyšovala. ÚspČch pĜedešlého koncertu donutila uspoĜádat Stadtbildungausschuss a
Volksbildungsverein již 21. února 1934 další klavírní a pČvecký koncert, na kterém
úþinkovali místní zpČváci a hudebníci (klavíristka Suffi Dressler Narbeshuber, pČvkynČ
Lotte Kolbe, cellista Josef Posdina), doprovázeni Richardem Langerem. V dalších letech
poĜádaly jmenované výbory/spolky další podobná vystoupení, jejichž repertoár zahrnoval
pČvecká, sólová instrumentální þi komorní þísla. Mezi umČlce, kteĜí se na tČchto veþerech
podíleli, patĜily napĜ. zpČvaþky Margarete Herbst, Grete Schenk, zpČvák Leopold
Goldhammer, klavíristky Olga Losert, Suffi Dressler Narbeshuber (z Jablonce n. Nisou),
houslista Leo Dworschak, cellista J. Posdina ad.
HudebnČ-literární program byl obsahem veþera nazvaného „Veþer zdejšího umČní“.
Ten se konal 23. listopadu 1934 a kromČ pĜednesu básní zdejších spisovatelĤ byly
provedeny skladby místních komponistĤ A. Aicha, Wilhelma Jeletze, Leodgara S.
Koneczného732 a Richarda Langera. Díla interpretovali jednak samotní skladatelé (Leodgar
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Kammermusikabend des Macak-Quartetts. OZ, 27. 4. 1933, þ. 98, s. 4. S Macákovým kvartetetm se
setkváváme také na vystoupení 19. bĜezna 1935, kdy zajišĢovalo hudební výplĖ vzpomínkové slavnosti na
Maxe Liebermanna.
730
Na pozvání Vítkovického mužského pČveckého spolku vystoupila klavíristka také v Závodním hotelu 4.
kvČtna 1934 a na pČveckém koncertČ zahrála nČkolik sólových klavírních þísel z rĤzných stylĤ (od baroka po
impresionismus). WÜSTNER, A. Konzert des Witkowitzer Männergesang-Vereines. OZ, 7. 5. 1934, þ. 105,
s. 4.
731
WÜSTNER, A. Konzert-Abend. OZ, 3. 5. 1933, þ. 104, s. 3.
732
Mladý rodák z TĜince, který vystupoval pozdČji pod pseudonymem Leo Kolberg, se narodil v roce 1911.
V letech 1927-34 studoval Deutschen Akademie für Musik und Darstellende Kunst v Praze, kde absolvoval
obor housle a varhany. PozdČji pĤsobil v MO jako uþitel hudby. Padl pĜed rokem 1945 na východní frontČ.
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159

Koneczny zahrál klavírní skladby R. Langera), dále pak ostravská cellistka Greta Hahn,
operní pČvkynČ Else Holesch a koncertní pČvkynČ Lydia Drtil, která zazpívala nČkolik
Aichových písní. Reprezentativní veþer zdejších umČlcĤ si vydobyl u místního publika
velké uznání.733
V DomČ umČní se 1. dubna 1938 pĜedstavil novČ založený komorní soubor,
Ostravské trio (houslista Karl Holub, cellistka Greta Ost Hahn a klavíristka Marianne Sperl
Kurst). Ostravský kulturní život byl tímto souborem obohacen a byla tak vyplnČna mezera
spoþívající v nedostatku komorních koncertĤ ve mČstČ. Bohužel následující politické
události nedaly tomuto souboru možnost v dalších letech navázat na úspČšné první a jediné
pĜedstavení.

Komorní soubory
Vedle pomČrnČ þastých koncertĤ významných zahraniþních umČlcĤ zpestĜovaly
kulturní život v OstravČ vzácnČ úþinkující komorní soubory. TĜebaže se jednalo o ojedinČlé
záležitosti, zanechala tato hudební tČlesa svými kvalitními reprodukcemi oblíbených dČl u
zdejších obyvatel velmi silný dojem.
Ostravané si napĜíklad mČli možnost bČhem dvacátých let poslechnout hudební díla
provádČná Smyþcovým kvartetem Ševþík-Lhotský (první pováleþné pĜedstavení se
uskuteþnilo 4. kvČtna 1919 v MČstském divadle,734 dále pak 28. listopadu 1925
v Katolickém domČ)735 nebo kvartetem Dietrich, složeného ze þtyĜ instrumentalistek, které
uspoĜádalo v OstravČ sérii vystoupení na jaĜe 1920.
Doslova senzaci v hudebním životČ obyvatelstva pĜineslo vystoupení lipského
Gewandhaus-kvarteta, které se v té dobČ Ĝadilo na první pozici mezi ostatními svČtovými
kvartety. K napjatČ oþekávanému koncertu došlo 24. února 1923 v Katolickém domČ.
Hráþi (Edgar Wollgandt, Karl Wolschke, Karl Herrmann, Julius Klengel) vybrali na
ostravské pĜedstavení skladby P. I. ýajkovského Smyþcový kvartet es moll, op. 30, R.
Schumanna Smyþcový kvartet A dur, op. 43, þ. 3 a L. van Beethovena Serenada D dur pro
housle, violu a cello, která nahradila pĤvodnČ ohlášený Smyþcový kvartet F dur, op. 59, þ.
1.736 Jako pĜídavek zaznČla volná vČta z Divertimenta W. A. Mozarta. Dokonalá
reprodukce dČl, technika i pochopení vlastní myšlenky skladby zaruþila velkolepý úspČch,
Lexikon zur deutschen Musik-Kultur, … s. 755. SvĤj skladatelský veþer uspoĜádal v MO napĜ. 7. prosince
1937.
733
WÜSTNER, A. Abend heimischer Kunst. OZ, 24. 11. 1934, þ. 269, s. 6.
734
Na programu byla díla VítČzslava Nováka, Johannese Brahmse a Alexandra Borodina.
735
Hráli Smyþcový kvartet G dur A. DvoĜáka, Smyþcový kvartet a moll Z. Kodalye a Smyþcový kvartet Es
dur L. van Beethovena. OZ, 20. 11. 1925, þ. 264, s. 3.
736
Balcar uvádí, že sekundista byl v prĤbČhu pĜedstavení naléhavČ odvolán a okamžitČ musel odjet zpČt do
Lipska.
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jakého se dostalo umČlcĤm jen zĜídka.737 Lipské kvarteto se vrátilo do Ostravy také
následující rok, aby zde 12. února 1924 v sále Lidového domu pĜedvedlo skladby L. van
Beethovena, J. Haydna a E. Weismanna.
ÚspČšná pĜedstavení komorních souborĤ doplnilo vystoupení þeského OndĜíþkova
kvarteta (Jaroslav Pekelský, Kamil Vyskoþil, Vincenc Zahradník a BedĜich Jaroš), které se
konalo v bĜeznu 1924 v rámci oslav Smetanova roku. PĜedstavení tohoto tČlesa, které mČlo
možnost publikum poznat již v pĜedešlém roce, se uskuteþnila hned dvČ, a sice 15. a 18.
bĜezna. KromČ dČl klasikĤ (Beethovena, Mozarta) zaznČl na koncertČ SmetanĤv Kvartet e
moll Z mého života, na druhém pĜedstavení jeho ménČ známý Kvartet d moll, dále
DvoĜákĤv Smyþcový kvartet C dur a kvartet P. I. ýajkovského.738
Na pozvání Spoleþnosti pĜátel hudby pĜijelo do Ostravy po mnoha letech svČtoznámé
Rosé kvarteto. Arnold Rosé spolu s dalšími þleny (Paul Fischer, Anton Ružitska, Anton
Walter) vystoupil v Lidovém domČ 22. ledna 1926 za velkého zájmu publika. Mimo
Mozartova (G dur) a Beethovenova kvartetu (F dur) byl proveden také Smyþcový kvartet
As dur A. DvoĜáka.739 Další vystoupení tohoto souboru se konalo ještČ v témže roce
v rámci abonentní série. (viz výše). Již v bĜeznu 1927 vystoupilo kvarteto v rámci
Beethovenovy slavnosti spolu s klavíristou Janem HeĜmanem.740
Po dvouleté odmlce se konal další koncert Rosé kvarteta 29. listopadu 1929
v Lidovém domČ. Tentokrát uchvátilo pĜedevším reprodukcí Brahmsova kvartetu a moll,
op. 51, þ. 2, které dle recenzentky nezvládne v té dobČ zahrát lépe žádné jiné kvarteto. Dále
byl uveden také BeethovenĤv kvartet A dur, op. 18, þ. 5 a DvoĜákĤv Es dur, op. 51.741
V OstravČ vystoupilo 9. Ĝíjna 1927 vĤbec poprvé také þesko-nČmecké karlovarské
Manzerovo kvarteto v novém složení (Franz Strobl, Ernst Schneider, Robert Manzer a
Franz Noli). Hráþi zaujali svým precizním, skvČle frázovaným pĜednesem. Repertoár
obsahoval tradiþnČ zastoupené skladatele podobných souborĤ (Mozart-BeethovenDvoĜák).742 Ve stejném složení vystoupilo kvarteto také 28. bĜezna 1930. Ze tĜí
provedených dČl (Beethoven, DvoĜák, Schumann) zaujal pĜedevším BeethovenĤv
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WÜSTNER, A. Der Kammermusikabend des Leipziger Gewandhaus-Quartetts. OZ, 26. 2. 1923, þ. 46, s.
3. O tom také BALCAR, M. Koncert Gewandhaus kvarteta. MSD, 27. 2. 1923, þ. 56, s. 5.
738
BALCAR, M. Koncert OndĜíþkova kvarteta. MSD, 18. 3. 1924, þ. 78, s. 5. WÜSTNER, A. II. Konzert des
OndĜíþek-Quartetts. OZ, 19. 3. 1924, þ. 66, s. 3.
739
Zatímco však nČmecký kritik obdivuje preciznost hry, hudebnost, procítČnost, duchaplnou interpretaci, M.
Balcar upozorĖuje na nedostateþnČ procítČnou reprodukci DvoĜákova kvartetu. BALCAR, M. Koncert
kvarteta Rosé. MSD, 24. 1. 1926, þ. 24, s. 11. k.w. Rosé Quartett. OZ, 23. 1. 1926, þ. 18, s. 4.
740
WÜSTNER, A. Beethovenfeier - Rosé Quartett – prof. Jan HeĜaman. OZ, 22. 3. 1927, þ. 67, s. 4.
BALCAR, M. BeethovenĤv veþer Rosého kvarteta a profesora HeĜmana. MSD, 23. 3. 1927, þ. 81, s. 6.
741
WÜSTNER, A. Kammermusik-Abend Rosé-Quartett. OZ, 30. 11. 1929, þ. 274, s. 3.
742
WÜSTNER, A. Das Manzer Quartett. In OZ, 11. 10. 1927, þ. 231, s. 3. T.B. Koncert Mauzerova kvarteta.
In MSD, 13. 10. 1927, þ. 284, s. 6.
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Smyþcový kvartet B dur, op. 130. Další koncert se konal již 10. Ĝíjna 1930 ve vítkovickém
Závodním hotelu na pozvání místní vítkovické skupiny Bildungsausschuss.743
Na poþest sta let od úmrtí Franze Schuberta se uskuteþnil 2. února 1928 ve
vítkovickém Závodním hotelu Slavnostní koncert, který zahájil sérii Schubertových
koncertĤ. V rámci pĜedstavení vystoupilo poprvé v OstravČ BudapešĢské smyþcové
kvarteto (Emil Hauser, José Roismann, Stefan Ipolyt a Harry Sou). Provedeny byly
Schubertovy skladby Kvarteto a moll, op. 29, Kvarteto G moll a kvartetní vČta c moll (z
pozĤstalosti). Také tento soubor zapĤsobil na posluchaþe velmi pĜíznivým dojmem.744
Za velkého zájmu þeského i nČmeckého publika se uskuteþnil také koncert vídeĖského
Kerschbaumertria (houslista Ervin Kerschbaumer, celista Ernst Neumann, klavíristka
Hilde Wattolik Schreiber) v NDMS 11. bĜezna 1928 a ve vítkovickém Závodním hotelu 7.
prosince 1928.745 Jedineþným komorním pĜedstavením byl také koncert Georg Steiner tria
ve vítkovickém Závodním hotelu 18. (19.) dubna 1929.

V pĜíznivých podmínkách První republiky se aĢ už v þeské, anebo v nČmecké režii
uskuteþnilo velké množství zajímavých a umČlecky hodnotných koncertĤ. NČmecká þást
ostravského obyvatelstva pĜitom mČla na tomto stavu zásadní podíl. I když byla nabídka
koncertĤ velmi rozmanitá a bohatá, nemuseli se organizátoĜi koncertĤ až na výjimky
potýkat s nízkou návštČvností. Zásluhu na tom jistČ mČla propracovaná reklama
publikovaná v nČmeckém a þeském tisku, a avíza ve výlohách knihkupcĤ zajišĢujících
pĜedprodej vstupenek.
Poþáteþní rezervovanost ýechĤ a NČmcĤ odpovídající náladám poþátku 20. století se
ve 20. a na poþátku 30. let promČnila v otevĜenost k dialogu a spolupráci. Zdá se, jakoby
láska k hudbČ pĜekonala nČkolik desítek let trvající napČtí a spory mezi obČma národy.
Dokladem této spolupráce jsou napĜ. koncerty poĜádané A. Aichem, jehož Židovský
pČvecký spolek doprovázel orchestr NDMS, spoleþné symfonické koncerty þeského a
nČmeckého divadla pod taktovkou J. Vogela, ad. Spoleþné kulturní úsilí svého þasu
úspČšnČ potlaþovalo šíĜení nacistické ideologie.
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WÜSTNER, A. Konzert des Manzer-Quartetts. OZ, 29. 3. 1930, þ. 74, s. 4. WÜSTNER, A. Konzert des
Manzer-Quartetts. OZ, 11. 10. 1930, þ. 235, s. 4.
744
WÜSTNER, A. Schubert Jahrhundertfeier. 1. Konzert Budapester Streichquartett. OZ, 3. 2. 1928, þ. 28, s.
3. BALCAR, M. SchubertĤv veþer BudapešĢského smyþcového kvarteta. MSD, 4. 2. 1928, þ. 35, s. 6.
745
Na druhém koncertČ v prosinci 1928 provedlo velmi peþlivČ a se skvČlou souhrou Beethovenovo Trio B
dur, op. 11, ýajkovského Trio a moll, op. 50 a Schubertovo Trio B dur, op. 99. Balcarem byla pĜedevším
ocenČna hra þlenky souboru, Hilde Wattolikové Schreiberové. BALCAR, M. Koncert Kerschbaumerova tria.
MSD, 10. 12. 1928, þ. 343, s. 5. Koncert byl také recenzován v OZ, 10. 12. 1928, þ. 282, s. 3.
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3.2.2 Symfonické koncerty
V prvních pováleþných letech bylo poĜádání symfonických koncertĤ ojedinČlou
záležitostí. Spolky, které se na tato vystoupení orientovaly, totiž bČhem první svČtové
války zanikly. Výjimkou byl pĜeživší Moravsko-ostravský orchestrální spolek, který byl
v pĜedváleþných letech nejaktivnČjší. Tuto mezeru v pováleþné kulturní nabídce z þásti
vyplĖovaly koncerty vojenských kapel, napĜ. Vojenské posádkové hudby v Moravské
OstravČ, která vystupovala v hotelu National, Imperial, Moravia (v PĜívoze) ad. Kapela
však nehrála symfonické skladby, ale pouze v té dobČ velice oblíbené valþíky, pochody
nebo smČsi ze známých oper. PĜedstavení byla velmi oblíbená a ostravským publikem
vyhledávaná.
VýznamnČjší symfonické koncerty poĜádané þeskými zástupci obyvatel se
uskuteþnily témČĜ v polovinČ 20. let 20. století (první koncert pod vedením E. Bastla se
konal 11. února 1923). Oproti tomu se na nČmecké stranČ konal první filharmonický
koncert již v listopadu 1919. Pod vedením Antona Aicha a Arthura Löwensteina, kteĜí
pĤsobili jako dirigenti NČmeckého divadla, se uskuteþnily pravdČpodobnČ pouze první dva
avizované koncerty (23. 11. a 14. 12. 1919). Na prvním z nich byla provedena
Mendelssohnova Skotská symfonie, na druhém Beethovenova Eroika. Také v následujícím
roce uspoĜádal Aich na þetné žádosti obyvatel v NČmeckém domČ filharmonický koncert.
PĜestože v té dobČ mČsto nedisponovalo žádným symfonickým orchestrem, byl publiku
nabídnut vynikající výkon. ZvláštČ uznání si vysloužili sólisté flétny, lesního rohu a
harfy.746 Druhý filharmonický koncert pod vedením Aicha se konal 18. bĜezna 1921
v rámci Beethovenovy slavnosti, tĜetí pak 11. kvČtna 1921.747
KromČ domácích orchestrálních souborĤ zajíždČly ve sledovaném období do Ostravy
hostující symfonická tČlesa. Koncerty tČchto souborĤ byly pĜijímány vždy s velikým
zájmem. KromČ Šakovy filharmonie, která provedla dva koncerty na pozdim 1920 (31. 10.
a. 1. 11. 1920) se uskuteþnilo také nČkolik hostujících vystoupení ýeské filharmonie.748
Mezeru po koncertech domácího orchestrálního spolku vyplnily v letech 1924-26
pĜedstavení hostujících symfonických souborĤ. 26. ledna 1924 zaþala v Lidovém domČ
746

Na koncertČ zaznČla Mendelssohnova Ouverture zum Märchen von der schönen Melusine, Wagnerova
Siegfriedova idyla, Svendsenova druhá Norská rapsodie a Bizetova suita L´Arlesienne. WÜSTNER, A.
Philharmonisches Konzert. OZ, 30. 11. 1920, þ. 269, s. 4.
747
Na druhém koncertČ zaznČla pĜedehra Leonore þ. 3, Klavírní koncert þ. 5 Es dur s Emilem Paurem a
Symfonie þ. 7 A dur. TĜetí koncert byl vČnován dílĤm ruských skladatelĤ. Byla provedena ýajkovského 5.
symfonie e moll a Glazunowova 4. symfonie e moll. OZ, 3. 3. 1921, þ. 49, s. 4 a 8. 5. 1921, þ. 103, s. 3.
748
Více o tom MAZUREK, J. Ostravský hudební život do r. 1945, s. 36. O tČchto koncertech také referují
nČmecké prameny, které upozorĖují na konání pĜedstavení, v nČkterých pĜípadech je i vystoupení
recenzováno. OZ, 7. 5. 1921, 17. 4. 1924, 3. a. 19. 5. 1926 (rec.), 22. 5. 1930 (rec.), 18. 9. 1931.
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série pČti symfonických koncertĤ VídeĖské filharmonie vedené dirigentem Franzem
Schalkem. KromČ orchestrálních vystoupení uspoĜádali sólisté filharmonie ještČ koncert
komorní. PĜedstavení pod patronátem Dr. Edvarda Beneše se konala v rámci oslav
Smetanova roku. Z toho dĤvodu byla na prvním koncertČ uvedena celá Má vlast. Ze všech
pČti vystoupení sklidily nejvČtší úspČch (a také uznání kritiky) pĜedehra k opeĜe
Tännhauser R. Wagnera, Smetanova Vltava, Schubertova Symfonie h moll, ýajkovského
Patetická a Mendelssohnova hudba ke Snu noci svatojánské. Z komorního koncertu bylo
ocenČno uvedení Beethovenova septetu op. 20 a ýajkovského sexteta Suvenýr z Florencie,
jejichž veĜejné provedení bylo velmi sporadické. NČmeþtí i þeští kritici tak hodnotili
návštČvu VídeĖské filharmonie v Moravské OstravČ velmi pozitivnČ.749
MimoĜádnou událostí v kulturním životČ ostravského obyvatelstva byly dva koncerty
ěímského symfonického orchestru Augusteum vedeného dirigentem Bernardinem
Molinarim, které se konaly 27. a 28. kvČtna 1925 v Lidovém domČ. BČhem tČchto dvou dní
zaznČla díla B. Smetany (pĜedehra k Prodané nevČstČ), L. van Beethovena (V. symfonie c
moll), C. Debussyho, G. Rossiniho, F. Schuberta (Symfonie h moll) a dalších skladatelĤ.
ÚspČch koncertĤ byl obrovský a bez jakýchkoli výtek.750 Molinari se vrátil do Ostravy také
následujícího roku, aby zde s Orchestrem pražské konzervatoĜe uskuteþnil koncert 10.
bĜezna 1926. KromČ B. Smetany, A. DvoĜáka, J. Suka a A. Corelliho bylo provedena
stejnČ jako v pĜedešlém roce Beethovenova V. symfonie.751
Založením Moravsko-ostravského symfonického orchestrálního spolku v roce 1926
(Mähr.-Ostrauer Symphonie-Orchesterverein) došlo k vyplnČní chybČjící mezery potĜeby
existence obdobného spolku a k významnému obohacení kutlurního života ostravského
obyvatelstva. Do þela tohoto tČlesa se postavil v té dobČ velmi aktivní dirigent, skladatel a
sbormistr Anton Aich. První symfonický koncert tohoto spolku se uskuteþnil 10. listopadu
1926. Záštitou kvaltiního umČleckého provedení byl dirigent Aich. KromČ jiných dČl
(Weberova pĜedehra k opeĜe Oberon, DvoĜákovy Slovanské tance) byla uvedena
Mozartova Jupiterská symfonie.752
Výroþí sta let od úmrtí L. van Beethovena bylo pĜíležitostí zorganizovat pro domácí
dirigenty slavnostní koncerty na skladatelovu poþest. Prvním z nich bylo vystoupení
v NDMS pod vedením E. Bastla (26. 3. 1927, uvedena byla Beethovenova symfonie
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WÜSTNER, A. Fünf Festkonzerte der Wiener Philharmoniker. OZ, 28. 1. 1924, þ. 23, s. 3. BALCAR, M.
Koncerty VídeĖské Filharmonie. MSD, 29. 1. 1924, þ. 29, s. 5.
750
WÜSTNER, A. I. a II. Konzert des Römischen Symphonischen Orchesters Augusteum. OZ, 28. a 29. 5.
1925, þ. 120 a 121, s. 3. BALCAR, M. Koncerty Molinariho. MSD, 30. 5. 1925, þ. 147, s. 5.
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WÜSTNER, A. Symphonisches Konzert. OZ, 11. 3. 1926, þ. 58, s. 3. BALCAR, M. Molinariho koncert.
MSD, 12. 3. 1926, þ. 71, s. 6.
752
-ff- I. Symphonie-Konzert. OZ, 15. 11. 1926, þ. 259, s. 3.
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Eroika). Druhým byl pak symfonický koncert Moravsko-ostravského symfonického orch.
spolku, na kterém spoluúþinkovala klavíristka Herma Rosenberg. Vystoupení se
uskuteþnilo 8. dubna 1928 v Lidovém domČ a svým programem doplnilo pĜedstavení
orchestru þeského divadla a Orchestrálního sdružení. Provedena byla zĜídka hraná IV.
Beethovenova symfonie. KromČ ní zaznČl ještČ V. klavírní koncert Es Dur, Andante F dur a
Rondo op. 129, ve kterých mohla H. Rosenberg opČt ukázat svou umČleckou dokonalost.753
BČhem následujících let 1927-32 se uskuteþnilo nČkolik dalších koncertĤ Moravskoostravského symf. orchestru. Na tČchto pĜedstaveních byla mj. uvedena Haydnova
Symfonie þ. 1 Es dur (14. 11. 1927), Schubertova Symfonie þ. 7 C dur (24. 10. 1928
v rámci Schubertovy slavnosti), Glazunovova Symfonie þ. 6 c moll, op. 58 (13. 11. 1929),
Griegova Suita z Holbergových þasĤ a AichĤv Valse triste (12. 5. 1930), Haydnova
Symfonie þ. 4 D dur a Mozartova Symfonie þ. 39 E dur (23. 2. 1932).754
Aþkoli již orchestrální spolek pod vedením dirigenta Aicha po roce 1932
neuskuteþnil žádný další symfonický koncert, ostravské obyvatelstvo mČlo mnoho jiných
možností poslechnout si tuto hodnotnou hudbu. Jednak v podobnČ pravidelných
abonentních koncertĤ orchestru NDMS, jež se konaly od roku 1928 pod vedením dirigenta
Jaroslava Vogla a na kterých v poþáteþních letech úþinkovali i hráþi z orchestru
NČmeckého divadla, jednak díky vystoupením Filharmonického sdružení755 pod taktovkou
dirigenta a hud. pedagoga Jana Pešata.
KromČ výše uvedených pravidelných hudebních vystoupení se uskuteþnilo ve
sledovaném období ještČ nČkolik mimoĜádných symfonických produkcí. Tak napĜíklad 15.
kvČtna 1928 se konal v Katolickém domČ koncert HudebnČ-vzdČlávacího ústavu A.
Könnemanna s jehož velmi aktivní þinností jsme se mohli setkat již v pĜedešlém období.
Na pĜedstavení vystoupil orchestr ústavu, který zahrnoval také nástroje, jež vymyslel sám
skladatel a to organet a linguet. KromČ 1. vČty nedokonþené symfonie h moll F. Schuberta
þi Triumfálního pochodu F. Liszta ze symfonické básnČ Mazzepa bylo jádrem pĜedstavení
pĜedevším uvedení moderní kompozice þtvrttónové hudby Kompositionsproben aus op. 9/b
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a op. 16 A. Háby v originále op. 9 pro sólové housle a op. 16 pro klavír, které pro
pĜedstavení transkriboval A. Könnemannem.756
I bČhem následujících vystoupení mohlo ostravské publikum poznat moderní hudbu.
10 a 11. dubna 1929 a 14. 5. 1930 se uskuteþnily koncerty Jazzového symfonického
orchestru, jež byly pro Ostravu opravdu novinkou. V þele tČlesa stál vynikající dirigent
Dolsi Dauber. I pĜes velké svČtové úspČchy, o kterých se zmiĖoval tisk, nebyl zejména o
první dvČ pĜedstavení v roce 1929 velký zájem. Na koncertech byla kromČ moderní
jazzové hudby hrána i klasická díla napĜ. DvoĜáka, ýajkovského, Gounoda, Bizeta ad.757
Velkým kulturním zážitkem pro místní obyvatelstvo bylo také vystoupení Velkého
ruského národního orchestru v þele s dirigentem Nikolajem Malkem, který zavítal do
Ostravy již dĜíve spolu s ýeskou fiharmonií. Koncert nazvaný „MimoĜádný symfonický
koncert“ se uskuteþnil 19. dubna 1931 v Lidovém domČ a kromČ Borodina, Liszta a
Webrovy pĜedehry byla provedena DvoĜákova Symfonie þ. 4. O dva dny pozdČji se pak
konal koncert balalajkového orchestru, který uvedl díla ruských autorĤ.758 NeménČ
významné byly také koncerty VídeĖské filharmonie vedené Johannem Straussem, které se
konaly v Lidovém domČ 28. a 29. záĜí. 1931. BČhem obou veþerĤ byla provedena známá
skladatelova díla.759
V dalších letech již nČmeþtí zástupci neuspoĜádali ani jediný symfonický koncert.
PravdČpodobnou pĜíþinou toho byl nedostatek kvalitních hráþĤ, neboĢ zde existovala dvČ
významná orchestrální tČlesa. Na posledním koncertČ proto musel A. Aich posilovat
orchestr o hráþe z þeského divadla. NaštČstí se posluchaþĤm dychtícím po tomto hudebním
žánru dávala možnost navštČvovat pravidelná pĜedstavení v NDMS þi koncerty Ostravské
filharmonie, která jim koncertní odmlþení spolku vynahrazovala.

3.2.3 Koncerty populárních kapel
Každodenní hudební život dotváĜely vystoupení hudebních kapel. Nejednalo se však
o tak masivní záležitost, jako v letech do roku 1918, jelikož už nemČly takovou finanþní
podporu jako v pĜedváleþných letech. Ze všech hutnických a hornických kapel existovala v
období První republiky vítkovická Závodní kapela a Hornická kapela. KromČ nich
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obohatily kulturní život i vojenské kapely moravských mČst (pĜedevším v prvních
pováleþných letech, napĜ. vojenská kapela pod vedením Rudolfa Blažka), rĤzná
orchestrální tČlesa (avšak na úrovni kapel, napĜ. Thomas-Orchester, Salon orchester z baru
Blue Maus),

dále velký poþet salónních, jazzových kapel, schrammelĤ atd. Soubory

vystupovaly v místních restauracích, kavárnách a hospodách, napĜ. v restauraci Nové
radnice, v restauraci hotelu National, v Závodním hotelu ve Vítkovicích atd.
Zejména ke konci 20. let 20. století dochází v OstravČ k rozvoji jazzové hudby. Ve
mČstČ pĤsobila jazzová tria, kvarteta, kvintety, jazzbandy ad. KromČ restaurace Nová
radnice vystupovaly v nejvČtších ostravských kavárnách, a to Café Elektra, Café Palace a
Café Savoy. Mimo amatérských kapel vzniklo pozdČji ve 30. letech v ostravském rozhlase
také profesionální tČleso, Jazzband Radiožurnálu.760
Mimo zmiĖovaných kapel pĤsobily v OstravČ v té dobČ velmi populární
manodlínové a citerové soubory, které obþas vystupovaly také v místním rozhlase.
Aþkoli þinnost tČchto kapel byla velmi pestrá, bohatá a pĜedevším nižšími vrstvami
obyvatel oblíbená a navštČvovaná, nedosahovala zdaleka takového umČleckého významu,
jako komorní koncerty profesionálĤ þi symfonické produkce.

3.3 Divadelnictví
Politický pĜevrat v roce 1918 zvrátil dominantní postavení NČmcĤ ve správČ mČst
v rámci ýSR ve prospČch þeského obyvatelstva. To se odrazilo také na vývoji hudební
kultury moravských mČst, zejména Brna, Olomouce a Ostravy, jejichž situace byla velmi
podobná. Zásadní zmČny se nedotkly ani tak þinnosti hudebních spolkĤ, jako pĜedevším
provozu mČstských divadel.761
MČstské divadlo v OstravČ, které bylo otevĜeno pĜiþinČním nČmeckého obyvatelstva
a nČmecké mČstské správy v roce 1907 bylo do roku 1918 využíváno výhradnČ nČmeckým
divadelním souborem. ýeši se museli spokojit s prostorami Národního domu. V závČru
sezóny 1917/1918 došlo ke vzniku spolku Národního divadla moravsko-slezského, jehož
hlavním úkolem byl vznik samostatného stálého þeského divadla. V nastalé velmi pohnuté
dobČ nabrala tato myšlenka díky politikým událostem rychlého spádu. MČstské divadlo
nacházející se ve vlastnictví mČsta pĜešlo na zaþátku roku 1919 pod þeskou mČstskou
správu. Vedení divadla sice bylo zpoþátku svČĜeno obČma existujím divadelním spolkĤm,
tato situace však nebyla dlouhodobČ udržitelná, a proto v sezónČ 1919/20 pĜenechal
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ýechĤm Spolek NČmeckého divadla samostatné vedení a soubor se v Ĝíjnu 1919
pĜestČhoval (vrátil) do NČmeckého domu.
V prvních pováleþných letech bylo vedení nČmeckého divadla opČt v rukou Ĝeditele
Wilhelma Poppa, který se v roce 1917 svým zamČstnavatelĤm zavázal, že po válce obnoví
operní soubor. Ani druhé ostravské Ĝeditelství W. Poppa však nestálo pod šĢastnou
hvČzdou. JeštČ z dĤvodu následkĤ pĤsobení války a také ostrých národnostních protikladĤ
byl Popp donucen pĜejít k obvyklému hracímu plánu a pĜes veškerou snahu uvádČt také hry
klasického dramatu.
KromČ þinohry a klasického dramatu byly v sezónČ 1917/1918 (od 30. záĜí do 30.
dubna) pĜeci jen opČt uvedeny také operety, jejichž výbČr byl velmi uspokojivý.
V repertoáru nalezneme díla, která slavila úspČch již v pĜedváleþném období. Pod vedením
režiséra Emila Reissnera a hudebním vedením Paula Thomase bylo úspČšnČ uvedeno
nČkolik populárních operet. NejvČtšího poþtu repríz (27) v sezónČ dosáhla Rose von
Stambul Leo Falla. Velmi úspČšná byla také Bauernprinzessin Roberta Stolze, Liebe im
Schnee Ralpha Benatzského nebo již v pĜedešlé sezónČ velmi úspČšná Die Czardasfürstin
E. Kálmána a H. Bertého Dreimäderlhaus.762
Následující sezóna 1918/19, první pováleþná, byla oþekávána s velkými nadČjemi.
Vedení operety bylo v rukou Carla Eayera, který byl v OstravČ znám z dĜívČjších dob coby
herec. Ten zvolil na úvod sezóny velmi trefnČ operetu Faschingsee E. Kálmána, ve které
dosáhla znamenitého pČveckého výkonu Margit Karmont, která již dĜíve získala uznání
publika coby þlenka operního souboru. NovČ nastudovány byly Cikánský baron a Netopýr
J. Strausse, Das verwunschene Schloss C. Millöckera. Z dalších dČl byly uvedeny operety
Hannerl H. Reicherta, nové dílo Roberta Stolze, které sám dirigoval, Lang, lang ist´s her
nebo Lehárova Wo die Lersche singt.763
V této sezónČ byl obnoven i operní soubor. Ten byl bČhem váleþných let zcela
rozpuštČn, a proto bylo poĜeba postavit zcela nové tČleso. Do jeho vedení byl v letech
1918/19 a 1920/21 postaven A. Aich. BČhem tČchto let dosáhla ostravská nČmecká opera
nejvČtšího umČleckého vrcholu. V souboru se objevují jména jako Ernst Tauber, Ada
Schwarz, Paula Ulm. S tČmito sólisty se mohlo publikum setkávat také na komorních
vokálních koncertech (viz výše).
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V repertoáru se objevují známé a osvČdþené opery pĜedváleþného období. Jako
úvodní pĜedstavení bylo zvoleno dílo W. Kienzla Der Evangelinmann. Dále byla
provedena také opera Tiefland E. d´Alberta, Verdiho Troubadúr a Rigoletto, ve kterých
soubor dokázal, že zvládne také italskou operu. Následovaly Hofmannovy povídky J.
Offenbacha, nová opera Der eiserne Heiland M. von Oberleithnera, Bizetova Carmen, Das
Heimchen am Herd C. Goldmarka a Madame Butterfly a Tosca G. Pucciniho. Poslední
jmenované dílo uzavĜelo první operní sezónu, se kterou mohlo být vedení divadla vþele s
W. Poppem právem spokojeno.
V porovnání s pĜedešlým rokem byl ten následující zcela ovládnut operetou.
Uvedeno bylo celkem devatenáct dČl od tradiþních oblíbených operetních autorĤ (napĜ. E.
Kálmána, C. Millöckera, J. Strausse, E. Eyslera ad.) až po žijícího skladatele Leona
Jessela.764 ZávČr prodloužené sezóny (ukonþena byla 31. kvČtna) patĜil Cikánskému
baronovi J. Strausse.
V sezónČ 1919/20 pĜevzal starost o operní soubor Arthur Löwenstein, pozdČjší
Ĝeditel opavského MČstského divadla. Jako první pĜedstavení byla uvedena opera Fidelio
L. van Beethovena (obsazení Betty Nording, Armin Weltner, Franz Madl, Maxmilian
Heitner a Paula Ulm). Toto dílo bylo uvedeno také jako zahajovací pĜedstavení
v NČmeckém domČ 18. Ĝíjna 1919.765 I pĜes to, že soubor zde již nemČl takové zázemí jako
v MČstském divadle, bylo uvedeno ještČ nČkolik dalších oper. Natudována byla Lorzingova
Wassenschmied a Zar und Zimmermann, Wagnerova Valkýra, Cavaleria Rusticana P.
Mascagniho, Maškarní ples G. Verdiho, komická opera Die lustigen Weiber von Windsor
O. Nicolaie, d´Albertova Die toten Augen (ve které hostovala vídeĖská pČvkynČ BartschJonas) a Tiefland, Verdiho La Traviata a Manon Lescau D. Aubera.
PĜi zhodnocení uplynulých tĜí sezón docházíme k poznání, že ostravská scéna pod
druhým vedením W. Poppa dosáhla i pĜes politicky obtížnou situaci úctyhodné umČlecké
úrovnČ, kterou si vydobyla zejména tím, že pĜestala sázet na nové neznámé autory.
Nástupcem Ĝeditele Poppa byl Theodor Brandt, který pĤsobil v OstravČ v letech
1920-22. Za jeho vedení se ze strany þeského divadla pĜestala dodržovat dohoda, podle
které NČmci mČli þást sezóny hrát v MČstském divadle, þímž zaþal boj o další existenci
NČmeckého divadla v tomto stále více þeském mČstČ. I pĜes tyto problémy byly oba roky
pod jeho vedením nepopiratelným umČleckým úspČchem.766
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Hlavním jádrem repertoáru dalšího divadelního roku 1920/21 byly operety. I pĜes to
však operní pĜedstavení pĜinesly velmi uspokojivý výsledek.767 Hudební vedení bylo opČt
v rukou vynikajícího dirigenta A. Aicha. Sezóna byla zahájena již 11. záĜí 1920. Hned
v prvních dnech byly uvedeny operety O. Strausse Walzertraum a Czardasfürstin E.
Kálmána,768 z oper pak Flotowova Martha a Fra Diavolo D. Aubera, která byla pĜijata
s velkým nadšením. VČtšina dalších hudebnČ-dramatických dČl byla nastudována
premiérovČ. PatĜila zde Židovka J. Halévyho, Gounodova Markétka, s velkým nadšením
byla pĜijata Lorzingova opera Undine (s Paulou Ulm v hl. roli), Rossiniho Lazebník
sevillský, Verdiho Rigoletto, WagnerĤv Tännhauser, MozartĤv Don Juan, Pucciniho
Tosca. Sezónu uzavĜelo nastudování Tristana a Isoldy R. Wagnera s Betty Nording a
Maxmilianem Heitnerem v hlavních rolích.769 Jak již bylo výše zmínČno, jednalo se o
velmi úspČšnou operní sezónu a také o jedno z nejdĤležitČjších období v dČjinách nČmecké
opery v OstravČ.
Na zaþátku následující sezóny 1921/22 Ĝešil divadelní spolek zásadní otázku a to
miliónový deficit spolku. Na pro veĜejnost otevĜeném valném shromáždČní bylo
rozhodnuto, že po pĜekonání komplikací bude hrací sezóna zahájena 15. Ĝíjna 1921.
Z dĤvodu vysokých cen vstupného a finanþní nerentabilnosti se musel nČmecký spolek
vzdát poĜádání operních a operetních pĜedstavení. V nastalých krizových podmínkách se
museli ostravští NČmci spokojit pouze se s malým þinoherním souborem, který uvádČl
nenároþné frašky, dramata a klasické þinoherní pĜedstavení. Vedení divadla muselo také
rezignovat na poĜádání operních pĜedstavení v OpavČ a BrnČ, která již byla pĜislíbena.770
BČhem celého roku byly pod vedením T. Brandta uvedeny zredukovaným divadelním
souborem jen operety Hanni geht tanzen a Dreimäderlhaus, Die versunkene Glocke.
Jakýmsi svČtlým místem v uvedeném roce byla hostující sezóna, bČhem níž uvádČly
hry v NČmeckém divadle mimoostravské divadelní soubory. Program zahrnoval pĜedevším
operní a operetní pĜedstavení. Hostování zaþalo 15. dubna 1922 a skonþilo 28. kvČtna.
Operní pĜedstavení zajišĢoval divadelní soubor brnČnského NČmeckého divadla, hudební
vedení spoþívalo v rukou ostravskému publiku z dĜívČjších dob známého Julia Kataye,
operetu Ĝídil kapelník Paul Thomas. BČhem tČchto vystoupení navštívily Ostravu
významné pČvecké hvČzdy, napĜ. Vera Schwarz, Hedwiga Debiztká, tenorista Alexander
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Hollandweibchen.
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Kirschner z Lidové opery ve Vídni, barytonista Ernst Fischer, tenorista Fritz Kraus z
Mnichovské opery. KromČ úþastí na divadelním pĜedstavení ještČ sólisté uspoĜádali pro
ostravské publikum nČkolik pČveckých komorních koncertĤ. Hostující sezóna byla
zahájena 15. dubna 1922 Netopýrem J. Strausse. Dále následovaly operety Die Frau im
Hermelin J. Gilberta, Der letzte Walzer O. Strausse, Der Tanz ins Glück, Spaarschfehrl,
Die Tanzgräfin R. Stolze, Die schöne Mama, Die blaue Mazur, Die Lustige Witwe F.
Lehára, Cikánský baron J. Strausse, Der Bettelstudent C. Millöckera a Polská krev O.
Nedbala. Z oper byly provedeny Maškarní ples, La Traviata a Rigoletto G. Verdiho,
Siegfried R. Wagnera, Der eiserne Heiland M. von Oberleithnera, Bajjazo R. Leoncavalla,
Madame Butterfly, Tosca G. Pucciniho a Lazebník sevillský G. Rossiniho.771

Sezóny 1922-1929 mČly mnoho spoleþného. BČhem tohoto období bojovalo
NČmecké divadlo v Moravské OstravČ za svou existenci. V divadle se vystĜídalo hned
nČkolik ĜeditelĤ, Georg Höllerling, Carl Pfann, Wilhelm Popp, Rolf Gradnitzer, Kurt
Wonger, Karl Stransky a Konrad Bolten.772 Aþkoli se G. Höllerling snažil zachovat
provádČní hudebnČ-dramatických dČl, jeho vedení bylo finanþnČ ztrátové a musel
v prosinci 1924 své místo opustit na pokraji umČleckého a finanþního krachu. Ani jeho
nástupcĤm se nevedlo o mnoho lépe, a proto byla postupnČ úplnČ z repertoáru vynechána
opera, posléze také opereta. Ve tĜicátých letech se divadlo zamČĜilo výhradnČ na provádČní
þinoherních pĜedstavení, popĜ. byly uvádČny také hudební veselohry.
Sezóna 1922/23 trvala od 30. záĜí 1922 do 30. dubna 1923. Z novinek mezi
operetami byly již dĜíve v tisku avizovány hry Die Bajadere E. Kálmána, Die
Tangokönigin a Frasquita F. Lehára. NovČ nastudován byl také OffenbachĤv cyklus a
Sullivanova opereta Der Mikado.773 Hudební vedení bylo v rukou kapelníka Otto Grosse a
Emila Hochmanna.
K úspČšnému provedení oper dosáhlo vedení divadla jednak díky úþasti hostujících
umČlcĤ, jednak hostováním souboru Vratislavské opery. Ostravský soubor uvedl na scénu
dílo J. Offenbacha Orfeus v podsvČtí (s hostující Marylou Escher z Berlínské státní opery
v roli Euryanté a Gustavem Müllerem z Komödienhaus VídeĖ jako Styx), dále Tiefland E.
d´Alberta, MistĜi pČvci norimberští R. Wagnera, Alessandro Stradella F. Flotowa, Das
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OZ, 1. 4. 1922, þ. 75, s. 3.
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OZ, 9. 9. 1922, þ. 205, s. 4. Mezi další uvedené operety v této sezónČ patĜily: O. Nedbala Polská krev, F.
Lehára Graf von Luxembourg, Rastelbinder, Die Tangokönigin , E. Kálmána Bajadere, Ein Herbstmannöver,
Die Faschingsee, Czardasfürstin, J. Offenbacha Offenbach, Krásná Helena ,Leo Falla Die fiedele
Bauer,Dollarprinzessin, Madame Pompadour, R. Stolze Der Tanzt ins Glück, O. Strausse Rund und die
Liebe, A. Sullivana Mikado, J. Gilberta Die kleine Sünderin, Die keusche Susanne, R. Strausse RĤžový
kavalír, P. I. ýajkovského Die Siegerin, J. Strausse Cikánský baron.
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Glöckchen des Eremiten A. Maillarta. Soubor vratislavské opery obohatil ostravskou
divadelní sezónu provedením hned nČkolika velmi známých dČl. Prvním z nich byla G.
Pucciniho Madame Butterfly (21. 11. 1922 a 27. 2. 1923), dále Don Pasquale G.
Donizettiho, Siegfried, Lohengrin, Parsifal R. Wagnera, Tosca G. Pucciniho, Bizetova
Carmen, Verdiho Rigoletto, BeethovenĤv Fidelio a Die Weiberverschwörung F.
Schuberta.774
Z dalších hostĤ, kteĜí svým umČním obohatili ostravské operetní pĜedstavení,
vystoupili, napĜ. Tilde Klein (ve hĜe Krásná Helena J. Offenbacha) z brnČnského
MČstského divadla, Susanne Bachrich (ve hĜe Die kleine Sünderin J. Giberta) nebo Olga
Karewná z Corso-Theater Curych (v operetČ Czardasfürstin E. Kálmána).
Další sezóna zaþala 22. záĜí 1923. Jak už bylo výše uvedeno, bČhem tohoto roku
vyústila finanþní situace v akutní krizi nČmeckého divadla, což zapĜíþinila pĜedevším snaha
zachovat bohatý a pestrý repertoár obsahující všechny tĜi dramatické složky – þinohru,
operetu a operu. BČhem sezóny byl opČt uveden obrovský poþet hudebnČ-dramatických dČl
z nichž polovinu tvoĜila díla uvedená v pĜedešlém roce, novČ byly provedeny nČkteré ne
moc známé a v OstravČ do té doby nehrané operety (napĜ. E. Eyslera Vierzehn Tage arrest,
Die ledige Schwiegersohn, J. Giberta Katja, die Tänzerin, Dorine und der Zufall L. Falla,
Fürst von Pappenheim, Dolly H. Hirsche ad.).775 Hudební vedení operety bylo v rukou
Otto Grosse a Ferdinanda Hollicka. Také tentokrát se na nČkterých vystoupeních podíleli
pozvaní hosté, napĜ. Franz Glawatsch z vídeĖského divadla (ve hĜe Cikánský baron).
Do repertoáru byly zaĜazeny také nČkteré opery, napĜíklad Bludný Holanćan R.
Wagnera, Únos ze Serailu W. A. Mozarta, Trubadour, Rigoletto G. Verdiho, Carmen G.
Bizeta, Markétka Ch. Gounoda, Madame Butterfly, Bohéma G. Pucciniho a ýarostĜelec C.
M. von Webera. Na pĜedstavení se podíleli hosté Oscar Eisenberg (ve hĜe Trubadour),
Wiliam Wernigk (v Carmen a Madame Butterfly), a Hedwiga Debitzka s Theo
Hermannem (Únos ze Serailu). Mimo tČchto domácích pĜedstavení se na zaþátku dubna (1.
a 2. 4.) uskuteþnila pĜedstavení VídeĖského lidového divadla. Provedeny byly jednoaktové
opery Feuer in Klein-Triagnog E. Chiarie, Zuzanþino tajemství E. Wolfa-Ferrariho a
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PĜedstavení byly recenzovány Anou Wüstner. NapĜ. WÜSTNER, A. Madame Butterfly. OZ, 21. 11. 1922,
þ. 266, s. 3. WÜSTNER, A. Lohengrin. OZ, 13. 3. 1923, þ. 59, s. 3. WÜSTNER, A. Fidelio. OZ, 20. 3. 1923,
þ. 65, s. 3. WÜSTNER, A. Parsifal. OZ, 6. 4. 1923, þ. 79, s. 3. ad.
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Z dalších operet byly do repertoáru zaĜazeny: Die blaue Mazur F. Lehára, Polská krev O. Nedbala, Leo
Falla Madame Pompadour, Die Liebe Augustin, Die Geschiedene Frau, R. Stolze Mädi, Das Sperrsechferl,
E. Kálmána Bajadere, Czardasfürstin, Der letzte Walzer O. Strauss, C. Zellera Vogelhändler, Der
Obersteiger, C. Millöckera Bettelstudent, R. Benatzkého Die tanzende Maske, J. Strausse Netopýr,
Frühlingsluft, Cikánský baron , E. Eyslera Bruder Straubinger, L. Aschera Hoheit tanzt Walzer, C. M.
Ziehrera Das dumme Herz.
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Bastien a Bastienka W. A. Mozarta.776 V témže roce dvakrát hostoval v OstravČ také
divadelní soubor brnČnského NČmeckého divadla, který provedl 12. a 13. bĜezna 1924
Wagnerovu Valkýru a Rheingold a 3. dubna 1924 v rámci oslav Smetanova roku s velkým
úspČchem operu Hubiþka.777
Také v dalším divadelním roce 1924/25 nalezneme v repertoáru pĜedevším pomČrnČ
velké množství operet. Velkým hitem roku doma stejnČ jako ve svČtČ hitem byla opereta
Gräfin Maritza Emericha Kálmána. Z dalších novinek byly uvedeny Eine Ballnacht O.
Strausse, Bruder Leichtsinn L. Aschera, Die tanzende Maske R. Benatzkého ad.778 Hudební
vedení bylo opČt v rukou kapelníka Otto Grosse. Díky nČmu dosahovaly výkony orchestru
vysoké kvality. Jako host se nČkolikrát v OstravČ uvedl pČvec Igo Guttmann.
Operní pĜedstavení byla tentokrát zastoupena v menší míĜe. KromČ známých a
v minulých letech þastČji hraných oper Maškarní ples (G. Verdi), Tosca (G. Puccini),
Tiefland (E. d´Albert) byla opČt uvedena na scénu Halévyho ħidovka, Bajazzo R.
Leoncavalla, Cavalleria rusticana P. Mascagniho. Dále byly provedeny opery Wildschütz
A. Lorzinga, Mignon A. Thomase a Das heimchen am Herd C. Goldmarka. Premiéra
Goldmarkova díla se uskuteþnila pĜi pĜíležitosti oslav 80. narozenin Karla Richtera, velmi
aktivní osobnosti pĜedevším pĜedváleþných let. Hudební vedení premiérového provedení
ale také repríz této opery bylo v rukou A. Aicha. Sezóna byla zakonþena již 20. dubna
1925 a pĜes rĤzné námitky byl ale celkový dojem pĜíznivý. Ostravský soubor v tomto
poprvé hostoval v jiném mČstČ, a sice v BohumínČ.
Opereta i opera mČla v repertoáru 1925/26 stále ještČ pomČrnČ velké zastoupení a
s nČkterými hrami ostravský soubor vystoupil také v BohumínČ. Do programu byli
zaĜazeni i ne pĜíliš známí skladatelé, napĜ. Bruno Granichstaedten Der Orlow, Franz
Wather Die ungetreue Adelheid, Willy Engelberg Bojarenbraut a Leon Jessel
Schwarzwaldmädel. Zbytek repertoáru patĜil oblíbeným skladatelĤm (E. Kálmán, J.
Strauss, C. M. Ziehrer, O. Strauss, F. Lehár ad.).779 Novinkou mezi již dĜíve uvedenými
operetami pak byla Lehárova hra Clo-Clo. NejzajímavČjší pČvecký výkon patĜil dle kritiky
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Vedení pĜedstavení bylo v rukou W. Štecha a F. Gisela, dirigentem byl Julius Katay. V hlavních rolích se
pĜedstavili Karl ZavĜel, Stefanie Bruck Zimmer, Stefanie Normann, R. Räcke ad. WÜSTNER, A. Der Kuss.
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Dále byly v repertoáru zahrnuty: F. Lehár Ziegeunerliebe, Wo die Lerche singt, Das Dreimäderlhaus, A.
Lorzing Zar und Zimmermann, Ch. Baudeville Der Hampelmann, Rich. Heuberger Opernball, J. Gilbert
Kinokönigin, Das Weib im Purpur, R. Benatzky Pipsi, R. Stolz Der Tanzt ins Glück, J. Strauss VídeĖská
krev, Noc v Benátkách, F. Suppé Boccaccio, L. Fall Der fidele Bauer, W. Kollo La signorina Puck.
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E. Kálmán Herbstmanöver, Gräfin Maritza, Die Bajadere, F. Lehár Clo-Clo, Das Dreimäderlhaus,
Rastelbinder, Der Graf von Luxembourg, R. Stolz Die Bauernprinzessin, L. Fall Die Geschiedene Frau, C.
M. Ziehrer Landstreicher, Humperdinck Königskinder, C. Millöcker Das verwunschene Schloss, O. Strauss
Ein Walzertraum, G. Jarno Förster-Christel, J. Struass Netopýr, Cikánský baron, Der lustige Krieg, Die tolle
Komtess.
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Paule Ulm (Netopýr-Rosamunda) a AnnČ Reiner (Förster-Christel, Das Dreimäderlhaus).
Režie pĜedstavení byla v rukou Franze Maineaua, hudební vedení zaštiĢoval Otto Gross.
V pĜedposlední operní sezónČ byla uvádČna svČtovČ proslulá díla. KromČ
Offenbachových Hoffmanových povídek, Orfea v podsvČtí, Wagnerova Bludného
Holanćana, Valkýry, Lohengrinu, Bizetovy Carmen þi d´Albertovy hry Die toten Augen
ad.780 byla po dvanácti letech znova uvedena Mozartova Kouzelná flétna781 a Smetanova
Prodaná nevČsta.782 Mimo tradiþního obsazení souboru v BohémČ úþinkovali hosté
Richard Kubla a Georg Maikla, v Trubadouru zase v roli Leonory Paula Ulm, kterou zdejší
publikum dobĜe znalo z jejího divadelního pĤsobení.
Sezóna 1926/27 byla pĜíslibem velké rozmanitosti v repertoáru operetních
pĜedstavení, kromČ klasických mistrovských dČl byly uvádČny pro rozptýlení publika další
nové svČtové hity. Vedení divadla se snažilo nalákat obecenstvo celoroþním sníženým
vstupným nedČlního odpoledního pĜedstavení.
Jako kapelník orchestru se poprvé pĜedstavil Fritz Weidlich, režie spoþívala v rukou
Franze Mainaua a Kurta Wongera. Došlo také k obmČnČ souboru, novČ zaznamenáváme
jména Nelly Breder, pČvkynČ Broder, Anny Reiner þi tenoristy Adiho Watté. Mezi
novinkami nalezneme operety O. Strausse Teresina, A. M. Willnera Die Puppe. Dále byla
uvedena díla J. Gilberta Ushi, S. Jonese The Geisha, R. Planquetta Glocken von Corneville,
R. Benatzkého Adieu, mimi, B. Granichstaedtena Das Schwalbennest, F. Lehára Paganini a
E. Kálmána Hollandweibchen a Die Zirkusprinzessin v níž hostovala subreta Mizzi
Weissmann. PĜestože bylo uvedeno pomČrnČ hodnČ operetních dČl,783 nebyla obsazována
do repertoáru ve srovnání s jinými sezónami tak þasto.
Ani opery nemČly v programu již tak silné zastoupení jako v pĜedchozích letech.
V podání ostravského souboru bylo uvedeno bČhem celého divadelního roku pouze pČt
oper (MozartĤv ÚtČk ze Serailu, Lazebník sevillský G. Rossiniho, BeethovenĤv Fidelio,
Die lustigen Weiber von Windsor O. Nicolaie a Wassenschmied A. Lorzinga). Jako pČvci
vynikli domácí Grete Hahn, Margit Rosner, Alfred Basseli, Theodor Blaha, Josef Gross
nebo hostující Laurenz Corvinus, Heinrich Pachar, Helena Polová. Hudební vedení oper
780

Dále byly uvedeny opery S. Säense Samson a Delila, G. Pucciniho Bohéma, G. Rossiniho Lazebník
sevillský, G. Verdiho Trubadour a v rámci oslav Beethovenova roku byla uvedena opera Fidelio.
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Uvedena 8. 12. 1925, v obsazení Sofie Braun, Hedda Grab, Franz Madl, Franz Mainau, Franz Alwin.
Hudební vedení kapelník A. M. Szenkar, režie Franz Mainau. (stejné obsazení také Lohengrin ad.)
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Uvedena 22. dubna 1926, rež. F. Mainau, kap. Otto Gross. Hra byla dvakrát reprízovaná, hostem byl Karel
Klügler z þeského divadla.
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Dále byly uvedeny operety E. Kálmána Czardasfürstin, Gräfin Maritza, J. Offenbacha Krásná Helena, F.
Suppého Die grosse Unbekannte, Die Rose von Stambul, O. Strausse Walzertraum, L. Falla Süsse kavalier,
který zahrál hostující Schmatzerquartett VídeĖské státní opery, Dollarprinzessin, Brüderlein, L. Aschera
Hoheit tanzt Walzer, J. Moryho Die Wintermärschen, O. Nedbala Polská krev, F. Lehára Das
Dreimäderlhau, Walzertraum.
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bylo v rukou osvČdþených mužĤ O. Grosse a F. Mainaua. Mimo výše uvedených dČl byla
na scénČ NČmeckého divadla provedena Verdiho Aida v podání opavského operního
souboru (23. 11.1926) a opera Evangelinmann W. Kienzla, kterou pĜedvedl soubor Státní
opery VídeĖ.
V divadelní sezónČ 1927/28 nenalezneme již žádné operní pĜedstavení. OpČt byly na
scénu uvádČny zajímavé operetní novinky. BČhem roku tak mČli možnost Ostravané
shlédnout dílo R. Erwina Oscar, lass dich nicht verführen, J. Gilberta Katja, die Tänzerin,
F. Raymonda Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren, L. Falla Brüderlein sein, H.
Reinhardta Die süssen Grisetten, E. Eyslera Vera Violetta ad. MimoĜádnou událostí
divadelní sezóny byla premiéra operety Miternachtswalzer Roberta Stolze, která se konala
13. listopadu 1927 a

jejíhož prvního provedení se zúþastnil sám skladatel. Velmi

zajímavou novinkou bylo uvedení jazzové operety G. Edwardse Lady X.784
Výsledek vyĜešení finanþní krize v sezónČ 1928/29 a boje o existenci NČmeckého
divadla v OstravČ pĜedznamenal zánik ostravského operetního souboru. BČhem roku se
zaþala pomalu rýsovat budoucí linie obsazení divadelního repertoáru, uvedením první
hudební veselohry. Aþkoli se jednalo o poslední operetní sezónu, zaznamenalo na jejím
poli NČmecké divadlo v OstravČ další mimoĜádnou událost.
Jako již tradiþnČ byly také tentokrát do programu zaĜazeny také nČkteré operetní
novinky, napĜ. R. Stolze Ti-Ti-Pa, L. Aschera La Barberina, B. Schönthala a A. Czernocha
Der Geiger ihres Herzens, O. Strausse Hohezeit in Holywood, H. Maye Drei Mädel von
heute ad.785 Jako první hudební veselohra byla uvedena na scénu hra F. Raymonda Es kam
ein Bursch gezogen. JistČ zajímavým zážitkem pro místní publikum byla 8. prosince 1928
úþast skladatele E. Eyslera, který sám dirigoval hru Bruder Straubinger. Velkou pozornost
domácího publika vzbudila 15. prosince 1928 premiéra operety domácích skladatelĤ
Bernharda Schönthala a Adolfa Czernocha Der Geiger ihres Herzens. Také v této sezónČ
navštívily Ostravu zajímavé pČvecké osobnosti, v Netopýrovi vystoupila Paula Ulm a Fritz
Neumann, v Kinokönigin zase Rosa Werging a v opeĜe Orlow Willy Degner z VídnČ.
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Dále byly zaĜazeny následující operety: E. Kálmán Zigeunerprimas, L. Fall Der spanische Nachtigall,
Dollarprinzessin, J. Lanner Alt Wien, E. Eysler Die goldene Meisterin, J. Mory Wintermärchen, O. Nedbal
Polská krev, F. Lehár Das Dreimäderlhaus, G. Jarno Die Försterchristel, R. Stolz Eine einzige Nacht, L.
Ascher Meine entzückende Frau, J. Strauss Tisíc a jedna noc, Netopýr.
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Dále byly uvedeny: V. Corzilia Frühlingsee, C. Millöckera Bettelstudent, F. Lehára Die lustige Witwe,
Der Zarewitsch, Rastelbinder, J. Strausse Wiener Blut, Netopýr (P. Ulm a Fritz Neumann), Cikánský baron,,
E. Eyslera Bruder Straubinger (dirigoval sám E. Eysler), Die Schützenliesel, Kinokönigin, J. Gilberta Die
keusche Susanne, W. Kolla Drei arme kleine Mädels, M. Knopfa Die ungeküsste Eva, R. Dellingera Don
César, E. Eyslera Die Schützenliesel, Kinokönigin (s Rosou Werging), L. Falla Die Fidele Bauer, R.
Winterberga Annaliese von Dessau (hud. vedení Walter Weczerka, hl. role Erna Saltea) a B. Granische
Orlow (s Willy Degner z VídnČ).
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Ani zmČnou vedení v roce 1929 nenastoupilo nČmecké divadlo cestu k uvádČní oper
a operet a obnovení kýžených souborĤ. Následujících deset let se podoba repertoáru nijak
nezmČnila. Ten se skládal hlavnČ z þinoherních pĜedstavení nejrĤznČjšího druhu a jen
výjimeþnČ byly uvádČny operety þi hudební veselohry786. I pĜes uvádČní obecnČ ménČ
nákladných pĜedstavení þinohry, vykazovalo divadlo v roce 1938 mnoho nesplacených
finanþních závazkĤ.
Po poþáteþních úspČšných sezónách v nových pomČrech nastal postupný úpadek
NČmeckého divadla. Po roce 1918 NČmci poznali, jak obtížné je zachovat umČleckou
úroveĖ divadla s omezenými finanþními zdroji. Aþkoli vedení divadla nelze v žádném
pĜípadČ upĜít snahu tíživou situaci Ĝešit, nakonec muselo rezignovat na ambice udržet
operní a operetní soubor a spokojit se pouze s chodem þinoherního divadelního souboru. I
pĜes zjevný úpadek, hrálo NČmecké divadlo v období První republiky v kulturním životČ
ostravských NČmcĤ dĤležitou roli.

3.4 Hudební pedagogika
V meziváleþné OstravČ vytváĜelo podnČtnou pedagogickou þinnost mnoho
významných osobností v þele hudebních institucí. PatĜili mezi nČ Eduard Marhula, Edvard
Rund, Karel Patoþka, pozdČji F. M. Hradil, Jan Pešat, kteĜí pĤsobili v þele místních
hudebních škol (Hudební a varhanická škola Matice školské v OstravČ-Mariánských
Horách, Hudební škola pČveckého spolku Záboj ve Slezské OstravČ, Slezsko-ostravský
uþitelský ústav ad.) a rozvíjeli pedagogickou þinnost, jejíž základy byly položeny na
poþátku 20. století.
Aktivita nČmeckých kolegĤ byla o poznání slabší. PĜestože v OstravČ pĤsobilo
nČkolik významných osobností, nezanechaly zde tak výrazné stopy, jako jejich þeští
kolegové. Rozsáhlé þinnosti þeských hudebních škol se i po roce 1918 snažil vyrovnat
KönnemannĤv HudebnČ-vzdČlávací ústav, založený v roce 1892. StejnČ jako v pĜedchozím
období nabízela škola svým studentĤm výuku v mnoha vyuþovacích oborech, své
dovednosti pak žáci pĜedvádČli na veĜejných vystoupeních, ale daleko þastČji na interních
žákovských akademiích.
Mezi nejvýznamnČjší veĜejné vystoupení patĜí slavnostní koncert pĜi pĜíležitosti
tĜiceti let existence HudebnČ-vzdČlávacího ústavu. Ten se konal 25. dubna 1923 v sále
moravsko-ostravského Katolického domu a kromČ sólistĤ z Ĝad žákĤ a pedagogogĤ ústavu
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BČhem let 1930-38 byly uvedeny napĜ. Fräulein Mama H. Hirsche, Peppina R. Stolze, Bezauberndes
Fräulein, Das kleine Café R. Benatzkého. KromČ tČchto pĜedstavení hostoval na pozvání Ĝeditele Zeisela
v roce 1932 a 1937 v OstravČ opavský divadelní soubor, který uvedl taktéž nČkolik operet.
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vystoupil také orchestr složený z 54 hráþĤ a vilorpakvintet. V popĜedí všeho byla
Könnemannova díla, Variace, Fuga, Chorál na mariánské téma, Koncertní mazurka pro
dvoje housle, nebo parafráze na Rigoletta pro vilorpu. Dále zaznČly skladby Mozarta,
Wagnera, Liszta, Raffa. Slavnostní koncert byl pĜedevším ocenČním pro dlouholetou
þinnost skladatele a pedagoga A. Könnemanna.787
Z dalších produkcí byl významný Velký koncert HudebnČ vzdČlávacího ústavu
uskuteþnČný 12. kvČtna 1925, na kterém byl premiérovČ uveden Moravský tanec A.
Könnemanna pro þtvery solové housle. O rok pozdČji 11. kvČtna 1926 se konalo další
vystoupení ústavu, na kterém mČla premiéru Könnemannova symfonická báseĖ SnČní sfér.
Tyto skladby byly stĜedobodem obou koncertĤ.788 Tyto koncerty se Ĝadí mezi poslední
významné veĜejné produkce ústavu. Po smrti A. Könnemann na zaþátku roku 1931 pĜebral
vedení HudebnČ-vzdČlávacího ústavu jeho syn. Nový Ĝeditel se snažil pokraþovat
v zapoþaté tradici, hudební škola však postupnČ ztrácela svĤj obrovský vČhlas. Ústav byl
zrušen pravdČpodobnČ na zaþátku 2. svČtové války.
Mimo Könnemannovy školy pĤsobili v pedagogické oblasti ještČ další umČlci.
Velkou aktivitu a také renomé dosáhla ve 20. a 30. letech škola pČvkynČ Ady Weingart,
která dovednosti svých žákĤ pĜedstavovala na každoroþnČ konaných akademiích. Kvalita
dosažených výkonĤ studentĤ školy, kteĜí byli doprovázeni A. Aichem, si nacházela
v ostravském publiku þím dál vČtší podporu a rok od roku sklízela stále vČtší úspČch. Tuto
významnou školu navštČvovala napĜ. „zázraþné dítČ“, pČvkynČ Edith Matzner. Díky AdČ
Weingart získalo mnoho hudebních talentĤ kvalitní pČvecké vzdČlání, na jehož základČ
mohli stavČt pĜi svých dalších studiích na tuzemských þi zahraniþních akademiích.
Z dalších osobností, které významnČ ovlivnily úroveĖ pČvecké výuky v OstravČ,
jmenujme Wandu a Claudii Radkiewitz, Lotte Russ Kolbe a Rolfa Hanwehra, který se
svými žáky nastudoval a v NČmeckém domČ provedl ýarostĜelce C. M. von Webera.789
Svým dílem k obohacení kulturního života OstravanĤ pĜispČla také další pedagožka,
Fiederike Czerny Spiller, která se svými žáky þas od þasu poĜádala veĜejná vystoupení
þasto s dobroþinnými úþely. Na koncertech zaznívaly v podání žákĤ klavírní skladby
oblíbených autorĤ, velmi þasto se pĜedstavení úþastnili na pozvání F. Czerny Spiller i další
umČlci, kteĜí obohatili program komorním vystoupením.790 KromČ této klavírní školy
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pĤsobila v OstravČ ještČ Christina Burel, jejíž škola dosáhla velkého významu již
v pĜedváleþném období, dále do pedagogické oblasti zasáhli Josef Posdina, houslista Julius
Remeš, cellistka Grete Hahn, klavíristka Mizzi Neubauer. Na pedagogickou oblast se ve
20. letech 20. století zamČĜil také dirigent, sbormistr a skladatel Anton Aich, který byl od
roku 1922 Ĝeditelem nČmecké MČstské hudební školy v Moravské OstravČ.
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4. Hudební život nČmeckého obyvatelstva v letech 1939-45
Mnichovský diktát a k nČmu se pojící ultimátum polské vlády citelnČ zasáhl do
vývoje mČsta. Nacistické NČmecko posunulo státní hranici až k Mariánským Horám,
ZábĜehu nad Odrou a Staré BČlé. ýást Ostravy tedy pĜešla do polských rukou. Moravská
Ostrava zĤstala paralyzována šokem, došlo k velkým pĜesunĤm obyvatelstva z polské do
„þeské“ þásti. Mnichov nejen v OstravČ, ale také v celé republice vyvolal hlubokou
sociální krizi, která postihla i široké vrstvy obyvatelstva.
I v takto pohnuté dobČ byla stále, i když obtížnČji, pČstována hudební kultura.
Hudební život ostravských NČmcĤ, který se v kontextu s þeskou kulturou rozvíjel i bČhem
tzv. Druhé republiky, se po 15. bĜeznu 1939 radikálnČ promČnil. Obsazením pomnichovské
republiky nacistickými vojsky došlo k definitivní zmČnČ pomČru sil mezi obČma
nejpoþetnČjšími národnostmi. Okupanti byli s velkými ovacemi místních nČmeckých
obyvatel vítáni jako osvoboditelé. Moravská Ostrava byla prohlášena za „odvČky nČmecké
mČsto“ a radnice byla obsazena nČmeckými zástupci. JeštČ v témže mČsíci byl z MČstského
divadla vyhozen þeský divadelní soubor, který musel hledat útoþištČ v sálech Katolického
domu a Národního domu, jehož sál byl pak v roce 1941 pĜestavČn.791 V novČ vzniklém
Protektorátu ýechy a Morava pak þeské divadlo fungovalo jako jedno z center národního
odboje proti nČmeckým okupantĤm.
NČmecká hudební kultura, pĜedevším však divadlo, dosáhlo v tomto nesvobodném
státČ svého dalšího vrcholu. Ocenitelná je snaha navázat na mnohé pĜedchozí aktivity
z období První republiky, aĢ už spolkové, koncertní þi divadelní. S postupným
uvČdomováním si vlastní prohry a postupu spojeneckých armád k osvobození jednotlivých
státĤ nezaznamenáváme již žádné další nČmecké hudební aktivity.

4. 1 Spolková þinnost
ZmČnu politického režimu pĜežily z pĜedchozích období pravdČpodobnČ jen þtyĜi
pČvecké spolky, a sice pĤvodní Moravsko-ostravský mužský pČvecký spolek, za 2. svČtové
války uvádČný v pramench jako Deutschen Gesangverein Mähr.-Ostrau, Vítkovický a
PĜívozský mužský pČvecký spolek a D´Mürzthaler. ýinnost nČkterých spolkĤ pokraþovala
bČhem celých váleþných let. Vítkovický pČvecký spolek a pravdČpodobnČ NČmecký pČvecký
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spolek v Moravské OstravČ byli aktiviní dokonce i na podzim 1944, tedy po vyhlášení tzv.
totální války.792
Spolková þinnost byla v protektorátním období jednostrannČ zamČĜena pĜedevším na
aktivity dobroþinného charakteru. Vystoupení, která se uskuteþnila, byla poĜádána ve
prospČch váleþné organizace WHW (Winter-hilfs-werk) nebo pro Deutsche Rote Kreutz. Na
programu tČchto koncertĤ byly pĜedevším nČmecké písnČ. V þele vítkovického
D´Mürzthaler stál Adolf Czernoch, za jehož pĤsobení dosáhl spolek dalších velkých
úspČchĤ.793
Nejvíce dochovaných pramenĤ máme o þinnosti NČmeckého pČveckého spolku
v Moravské OstravČ. KromČ výše zmínČných koncertĤ pro þervený kĜíž þi WHW,794 na
kterých byly uvedeny pod vedením Adolfa Hergeta a Antona Aicha skladby nČmeckých
autorĤ,795 byl jistým zadostiuþinČním dlouholeté þinnosti slavnostní koncert konaný 27.
záĜí 1941 pĜi pĜíležitosti osmdesáti let existence mužského pČveckého spolku. Na
pĜedstavení, jehož hudební vedení spoþívalo opČt v rukou obou sbormistrĤ, se spolupodílel
také orchestr mČstského divadla a sólisté Lotte Russ Kolbe a Eduard Hojdem. Slavnostní
veþer s velmi bohatým programem796 byl završen orchestrální pĜedehrou k opeĜe MistĜi
pČvci norimberští R. Wagnera.

4. 2 Koncertní þinnost
Také provádČní koncertní a symfonické hudby bylo zásadnČ ovlivnČno váleþnými
událostmi. Zatímco v prvním roce války se s pĜedstaveními setkáváme velmi ojedinČle, od
roku 1940 se stává poĜádání komorních a symfonických koncertĤ stále þastČjším. Vrcholu
792
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v poĜádání koncertĤ aĢ už hostujících profesionálĤ þi nacistických kapel bylo dosaženo
v letech 1943/44, ale hned v následující sezónČ v dĤsledku totálního nasazení došlo
k úplnému zastavení veškerých koncertních aktivit.
Je samozĜejmé, že všechna pĜedstavení byla poĜádána v duchu a ve prospČch
nacistického režimu. Z toho dĤvodu na programu nalezneme pĜedevším nČmecké a italské
skladatele rĤzných období. V prvních letech války byla také velmi þasto hrána díla ruských
autorĤ. Z repertoáru byli naopak vyškrtnuti pĜedevším francouzští komponisti, popĜ.
skladatelé tČch státĤ, se kterými byla TĜetí Ĝíše ve váleþném stavu. I pĜes to, že recenze
v tisku se mohly zdát mnohdy znaþnČ neobjektivní, ostravské organizace, pĜedevším pak
KdF se snažila zajistit díky profesionálním umČlcĤm kvalitní hudební vystoupení, kterých
se museli ostravští NČmeci povinnČ úþastnit.
Již v sezónČ 1939/40 byla poĜádána série þtyĜ komorních hudebních veþerĤ, z nichž
asi nejvíce zaujal koncert pro dva klavíry v podání zdejších umČlcĤ Idy Smolkové a
Leodgara S. Koneczného, kteĜí zahráli Pasquiniho Sonátu, Händelovo Concerto grosso,
Mozartovu Sonátu D dur, BrahmsĤv Valþík þi StraussĤv valþík Na krásném modrém
Dunaji.797 O tom, že byl L. S. Koneczný režimem oblíbený skladatel, svČdþí i následující
koncert, který poĜádala KdF 22. 5. 1940 v DomČ umČní a na nČmž zaznČly výhranČ jeho
skladby.
Vedení MČstského divadla se od roku 1940 podílelo na organizaci významnČjších
kulturních událostí. PĜi pĜíležitosti sto padesáti let od úmrtí W. A. Mozarta se uskuteþnila
7. prosince 1941 v MČstském divadle slavnost na skladatelovu poþest. Souþástí
dopoledního programu byl Koncert pro dva klavíry Es dur v podání Gertrudy Repper a
Marianne Sperl Kurst.798 KromČ této skladby zaznČly také Mozartovy árie z oper v podání
þlenĤ operety. Slavnost byla uzavĜena pĜedehrou ke Kouzelné flétnČ.
Den zĜízení protektorátu, tedy 15. bĜezen, byl NČmci každoroþnČ pĜipomínán a
oslavován. PĜi této pĜíležitosti se konaly v každém vČtším mČstČ koncerty, slavnosti þi
divadelní pĜedstavení. Také v OstravČ zaznamenáváme taková pĜedstavení, a to napĜ. 16.
bĜezna 1942, tedy v roce, kdy je ještČ TĜetí Ĝíše v plné síle a není oslabena váleþnými
neúspČchy. Koncert se konal v MČstském divadle a kromČ hosta ze Staatsoper Wien,
barytonisty Franze Höblinga, který zazpíval árie z Wagnerových oper zaznČly v podání
mČstského orchestru také pĜedehry k tČmto operám. Symfonický koncert, který byl nazván
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„Vzpomínka na Richarda Wagnera“ mČl velmi dobrou úroveĖ a ocenČna byla pĜedevším
práce divadelního dirigenta W. Bantelmanna.799
Také v sezónČ 1941/42 zorganizovala nacistická organizace KdF Ĝadu komorních
koncertĤ. Na jaĜe 1942 tak v Moravské OstravČ vystoupil Mozarteum-quartett Salzburg800
nebo pČvci Waltrund Kellermann a Sepp Summer. Komorní pĜedstavení KdF se konala
v BeethovenovČ sále NČmecké hudební školy v Moravské OstravČ.
V osvČdþené sérii komorních koncertĤ pokraþovala KdF také v roce 1942/43. Již
v listopadu 1942 pozvala do Ostravy Pražské trio (ve složení klavírista Franz Langer,
houslista Willy Schweyda a cellista Ivan Vectomov), aby v BeethovenovČ sále místní
hudební školy zahájilo další koncertní sezónu. Ani tentokrát program nebyl nijak
pĜekvapivý, zahrnoval Klavírní trio e moll, þ. 3 L. van Beethovena, Schubertovo Klavírní
trio Es dur, op. 100, Haydnovo trio a vrcholem veþera bylo provedení Brahmsova
Klavírního tria H dur, op. 8.801
Další kulturní zážitek poskytla KdF ostravskému publiku 8. prosince 1942
uspoĜádáním houslového koncertu Michaela Wisaty, koncertního virtuoza a profesora
Ĝíšské Hochschule für Musik Mazarteum v Salzburku, kterého doprovázela Herta Reiss. Na
programu byli tentokrát kromČ nČmeckých autorĤ (J. Brahms Sonata þ. 3 d moll, op. 108,
L. van Beethoven Romance G dur) také skladba B. Smetany Z naší domoviny a úspČšná
díla komponistĤ španČlské, finské a italské národnosti (A. Corelliho, R. Nesslera, J.
Sibelia, P. de Sarasata).802
Po velmi úspČšném vystoupení Pražského tria pĜijelo do mČsta na pozvání KdF také
Prager Deutschen Streichtrio, které vystoupilo v sále hudební školy 8. ledna 1943.
Komorní soubor, složený z houslisty Hermanna Kleina, violisty Paula Pisingera a cellisty
Hanse Melzera, dosáhl úspČchĤ ve všech velkých sudetonČmeckých mČstech. KromČ
klasických skladatelĤ W. A. Mozarta a L. van Beethovena zaznČlo také Smyþcové trio d
moll, op. 141 M. Regera a Smyþcové trio op. 46 H. Simbrigerse, které bylo považováno za
základ sudetonČmecké hudby.803
Vrcholem koncertního života v dobČ Protektorátu bylo bezpochyby vystoupení
lipského Gewandhaus-kvarteta, které se uskuteþnilo 5. þervna 1943 v MČstském divadle.
Komorní tČleso zavítalo po dvaceti letech do Ostravy již v obmČnČné sestavČ (Edgar
Wollgandt, Willy Schautz, Karl Hermann a Willy Rebban), aby zde provedlo Smyþcový
799
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kvartet a moll, op. 51, þ. 2 J. Brahmse, Kvartet D dur, K 575 W. A. Mozarta a
BeethovenĤv Kvartet a moll, op. 132.804
Další koncertní sezónu 1943/44 organizovanou KdF zahájilo v Ĝíjnu vystoupení
Mildner-kvarteta z VídnČ (Alfred Mildner, Karl Kultscher, Max Handl a Eduard Lukas).
Z trojice dČl skladatelĤ Haydn, Beethoven, Schumann bylo vrcholným bodem provedení
Beethovenova Smyþcového kvartetu þ. 6 B dur, op. 18, jehož reprodukce ukázala vysokou
umČleckou a technickou dokonalost koncertujících.805
ZávČr kalendáĜního roku patĜil opČt Prager Deutschen Streichtrio, které se vrátilo do
Ostravy po necelém roce. Tentokrát byla uvedena za spoluúþasti pianistky Friederike
Schwarz z Prahy Triová sonáta F dur Ch. W. Glucka, Smyþcové trio op. 77b M. Regera a
Klavírní kvartet A dur, op. 26 J. Brahmse.806
Velmi zajímavé vystoupení se uskuteþnilo v podání cellisty ze Sofie Slavko Popoffa,
který spolu se svým žákem P. Casalem zcela naplnil oþekávání obecenstva i kritiky plnČ
obsazeného Beethovenova sálu hudební školy. Koncert, který se konal nČkdy v polovinČ
ledna, obsahoval díla J. S. Bacha, R. Strausse, H. Wihana, J. B. Brevala, druhá þást pak
byla vČnována kompozicím z doby romantismu.807
Také další komorní koncert organizovaný KdF zaujal svým umČleckým provedením.
Zepparoni kvarteto z Amsterdamu (Fernando Zepparoni, Han von de Ven, Johannes
Warnars a Bram Hemerik) navštívilo Ostravu na zaþátku února 1944. Nizozemští umČlci
zahájili koncertní pĜedstavení Beethovenovým posledním kvartetem op. 131 cis moll, na
programu nechybČly kvartety J. Brahmse (op. 51, þ. 1 c moll a þ. 2 a moll), mezi kterými
zaznČlo ještČ dílo soudobého nizozemského skladatele A. Vermoolena s obzvláštČ
pĤsobivou tĜetí vČtou.808 ZmiĖovaný komorní koncert byl pravdČpodpobnČ posledním
uskuteþnČným pĜedstavením bČhem protektorátního období.
Mimo výše uvedených pravidelnČ poĜádaných komorních vystoupení se bČhem let
1939-43 uskuteþnilo také nČkolik koncertĤ vojenských a stranických kapel, které
existovaly u jednotlivých nasicistických složek. PoĜádány byly koncerty Wehrmachtu,809
Muzikzug SA a SS, Luftwaffenmusik þi Ordnungpolizei v Moravské OstravČ. Souþástí
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repertoáru byly mimo jiné i symfonické skladby. Koncerty se konaly nahodile nebo pĜi
pĜíležitosti váleþných úspČchĤ (napĜ. uzavĜené pĜedstavení Heroické rekviem810 s hudbou
Ch. W. Glucka, W. A. Mozarta a L. van Beethovena pro þleny NSDAP v MČstském
divadle v listopadu 1943). Množství dobovČ poplatných koncertĤ doplnily tzv.
Wünschkonzerty poĜádané rĤznými složkami za úþasti domácích umČlcĤ nebo koncerty na
námČstích.

4. 3 Orchestrální þinnost
OjedinČlé symfonické koncerty se zaþínají objevovat poþátkem roku 1940.
PravdČpodobnČ první z nich se konal 22. ledna 1940, kdy byla pod vedením A. Aicha
uvedena Brahmsova II. symfonie D dur a Beethovenova pĜedehra Egmont.811 Snaha
propagovat velká symfonická díla umČlecký zdatným orchestrem si vynutila založení
Kreis-Symphonieorchesteru v Moravské OstravČ, o jehož první zkoušce zásluhou
vedoucího propagandy pro kulturu referuje tisk 10. bĜezna 1940. Své dovednosti mohli
hráþi pĜedvést již následující mČsíc pĜi pĜíležitosti oslavy Hitlerových narozenin 20. dubna
v MČstském divadle.
Velkým kulturním zážitkem pro Ostravu bylo také vystoupení berlínského
Kammerorchestru vedeného Hansem von Bendou, které se uskuteþnilo v MČstském
divadle 28. ledna 1940. BČhem veþera zaznČla díla J. S. Bacha, W. A. Mozarta, F.
Schuberta a P. I. ýajkovského. Program obohatilo nČkolik sólových vystoupení.
První veĜejný koncert novČ založeného orchestru se uskuteþnil 25. kvČtna 1940
v MČstském divadle. Provedena byla Beethovenova oblíbená Symfonie þ. 6 Pastorální,
dále Preludium F. Listza, Schubertova pĜedehra k opeĜe Alfonso a Estrella a premiérovČ
byla v OstravČ uvedena Aichova symfonická skica Was die Nacht singt.812
V následující zimní koncertní sezónČ 1940/41 pĜipravilo vedení MČstského divadla
cyklus symfonických koncertĤ. Ten byl zahájen 26. Ĝíjna 1940 díly L. van Beethovena.
BČhem prvního symfonického pĜedstavení zaznČla Beethovenova symfonie Eroica,
Klavírní koncert c moll (na klavír hrála Gertruda Repper) a pĜedehra k opeĜe Fidelio.
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Program pĜedstavení byl dopĜedu v tisku peþlivČ rozebrán.813 Také toto vystoupení Kreissymphonieorchesteru vedeného A. Aichem sklidilo v tisku kladné ohlasy.814
Další abonentní symfonický koncert se konal 26. února 1941. Tentokrát provedl
Kreis symfonie-orchester pod vedením A. Aicha Schubertovu Symfonii þ. 7 C dur, která
byla v tisku pro publikum podrobnČ popsána již pĜed vystoupením, Norskou rapsodii J.
Swendsena a Elegii a Valþík ze Smyþcové serenády P. I. ýajkovského. Více však zaujal
program tĜetího symfonického koncertu. Ten se konal v MČstském divadle 9. kvČtna a na
jeho programu byla kromČ pĜedehry k opeĜe Euryanté C. M. von Webera a Serenády D dur
R. Fuchse také ýajkovského 5. symfonie e moll, op. 64, jež byla zároveĖ vrcholným þíslem
veþera.815
Mimo tato vysoce profesionální vystoupení se uskuteþnila v letní sezónČ roku 1941
série veþerních koncertĤ nazvaných „Kleine Abendmusik.“ Ty se konaly na námČstí
Adolfa Hitlera v Moravské OstravČ v podání mČstského orchestru vedeného dirigentem a
skladatelem Richardem Langrem. BČhem léta byla provedena díla L. van Beethovena
(Eroica), E. Griega (þasto hraná suita Peer Gynt), P. I. ýajkovského, A. Aicha, R. Langera,
G. Rossiniho, J. Brahmse (Uherské tance) ad.
Velkou pozornost vzbudil na zaþátku zimní sezóny 1941/42 orchestrální koncert pĜi
pĜíležitosti þtyĜicetiletého jubilea dirigentstké þinnosti Antona Aicha, který se uskuteþnil 1.
prosince 1941 v MČstském divadle. Uvedeny byly skladatelovy kompozice, napĜ.
Ouvertura zu einem Luftspiel, Andante pathétique, Fantasie in Variationenform über ein
Studentenlied pro klavír a velký orchestr (klavírní part obstarala Gertruda Repper), dále
zaznČly klavírní skladby arabesková etuda Im Frühling, Legende, písĖové skladby.
V druhé þásti programu zaznČla symfonická skica Was die Nacht singt a pČtivČtá suita
Karnevalszenen. Tento jubilejní koncert byl ostatnČ dĤkazem, jaké vážnosti se Aich tČšil u
ostravského publika.816
První abonentní koncert v sezónČ se uskuteþnil 19. ledna 1942 a byl vČnován L. van
Beethovenovi. KromČ pĜedehry Leonore þ. 3, Larghetta v podání orchestru mČstského
divadla a Kriegs-symphonie orchestru pod vedením divadelního dirigenta W. Bantelmanna
se obzvláštČ líbilo provedení Houslového koncertu D dur v þele s hannoverským houslistou
Maxem Ladschekem.817 O týden pozdČji 26. ledna 1942 vytoupil v MČstském divadle
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filharmonický

orchestr

z Prahy
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Orchesters) vedený Josephem Keilberthem. Publikum bylo peþlivČ seznámeno
s programem, rozbory skladeb se objevily v tisku den pĜed vystoupením.818 KromČ
pĜedehry k SchumannovČ opeĜe Genovefa byly provedeny Haydnova Symfonie D dur
„Hodiny“ a Symfonie þ. 1 c moll J. Brahmse.819
Druhý abonentní koncert se uskuteþnil 16. bĜezna 1942 v MČstském divadle pod
taktovkou W. Bantelmanna. Program vČnovaný Wagnerovi obsahoval skvČle zahranou
Siegfriedovu idyllu, dále pĜedehry k Wagnerovým operám a árie v podání barytonisty ze
Staatsoper Wien Franze Höblinga (viz výše). Sezóna symfonických koncertĤ byla
uzavĜena na pozvání KdF vystoupením Reich-symphonien-orchesters pod vedením jeho
zakladatele Franze Adama 30. kvČtna 1942. Hostem veþera byl houslista Michael Schmid,
který zahrál sólový part Koncertu pro housle a malý orchestr A dur W. A. Mozarta. Dále
byla na programu Beethovenova pĜedehra Leonore þ.3, závČr pak patĜil SchubertovČ Velké
symfonii C dur.820
Následující sezóna 1942/43 byla zahájena prvním symfonickým koncertem 28. Ĝíjna
1942. Hostem pĜedstavení byla klavíristka Hilde Wattolik Schreiber, která zahrála klavírní
part Beethovenova Klavírního koncertu Es dur. Kreis-Symphonieorchester provedl
pĜedehru k opeĜe Donna Diana E. N. von Reznicka a symfonickou báseĖ opavského
skladatele Hugo Dawida Aus meiner Welt. Vrcholem celého veþera bylo však provedení
Beethovenovy Eroiky. Koncert mČl takový úspČch, že musel být pro velký zájem 10.
listopadu zopakován.821
Druhý abonentní koncert se konal v MČstském divadle 7. ledna 1943. ZpestĜením
veþera bylo pČvecké vystoupení vídeĖského barytonisty Georga Montyho, který zpíval árie
z nČkolika známých oper, dále pak premiérové uvedení pĜedehry k BantelmannovČ opeĜe
Der König von Rothenburg. Ve druhé þásti pĜedstavení, jehož motto znČlo „Ze svČta
opery,“ zaznČly orchestrální i pČvecké úryvky z dČl nČmeckých a italských skladatelĤ.822
Již následující mČsíc vystoupil Kreis-Symphonieorchester pod vedením A. Aicha
v MČstském divadle, aby provedl další symfonická díla. Na programu byla kromČ
Akademische Fest Ouvertüre J. Brahmse, dČl L. van Beethovena a E. Griega také
Mozartova Symfonie þ. 30 Es dur.823
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Sezóna symfonických pĜedstavení byla završena opČtovným koncertem NČmeckého
filharmonického orchestru z Prahy 5. dubna 1943. S velkým napČtím oþekávaný hudební
veþer zanechal hluboký dojem již po první pĜednesené skladbČ Klavírním koncertu G dur
þ. 4 L. van Beethovena, ve kterém na místní zapĤsobil pražský profesor hudby Franz
Langer. Brucknerova Symfonie Es dur Romantická byla neménČ pĤsobivá.824
Poslední orchestrální sezóna zaþala 18. Ĝíjna 1943 a to již v poĜadí tĜetím koncertem
NČmeckého filharmonického orchestru z Prahy. Program byl sestaven v duchu velkolepých
dČl. Uvedena byla Symfonie B dur, K 319 W. A. Mozarta, Beethovenova 7. symfonie A dur
a HaydnĤv Koncert pro violoncello a orchestr D dur s violoncellistou Iwanem
Wetschtomoffem.825
První ze dvou abonentních symfonických koncertĤ poĜádaných vedením MČstského
divadla se uskuteþnil 9. prosince 1943. W. Bantelmann tentokrát sestavil program z dČl
soudobých autorĤ, a sice brnČnského skladatele Karla Frotzlera (Romanze, Scherzo),
Waltera Scharwenky z Berlína þi opavského tvĤrce Hugo Dawida, jehož Symfonie g moll
tvoĜila závČr veþerního pĜedstavení. PĜíjemným zpestĜením koncertu bylo provedení
Schumannova Klavírního koncertu a moll v podání mladé klavíristky Angely Janowské.826
Za ne pĜíliš hojné úþasti publika se uskuteþnil 8. a 9. února 1944 pravdČpodobnČ
poslední abonentní symfonický koncert. KromČ Mozartova Houslového koncertu A dur a
Kreymannovy Fantasie (houslový part hrál známý houslista Max Ladschek), Pfitznerova
Scherza þi Fantasie Apassionaty R. Raffa byla provedena pod Bantelmannovým vedením
také Haydnova Symfonie Es dur S víĜením kotlĤ. Veþerní program byl zakonþen
symfonickou básní R. Strausse Till Eulenspiegelei.827
Ve spolupráci s ostravským rozhlasem se uskuteþnil v MČstském divadle 4. listopadu
1944 pravdČpodobnČ úplnČ poslední symfonický koncert v tomto sledovaném období.
Posílený orchestr ostravského rozhlasu pod vedením Leopolda Ludwiga, hosta berlínského
operního domu, zahrál Beethovenovu pĜedehru Leonore þ. 3, Klavírní koncert A dur W. A.
Mozarta (sólistou byl sám L. Ludwig) a VII. symfonii L. van Beethovena.828
NČmecká obec za protektorátní republiky usilovala o navázání na velmi úspČšné
abonentní koncerty þeského Národního divadla moravsko-slezského, které byly zásluhou
dirigenta Jaroslava Vogla pravidelnČ poĜádány již od roku 1928. Jednotvárnost uvádČného
repertoáru, ve kterém pĜevažovala díla klasicistních autorĤ, se dirigenti orchestrálních tČles
pokoušeli ozvláštnit skladbami místních autorĤ. I pĜes složité podmínky dokázali Aich i
824
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Bantelmann vlastními silami vytvoĜit umČlecky hodnotná pĜedstavení, na nichž byla
uvádČna obtížná mistrovská díla.

4. 4 Divadelnictví
Politické události na podzim roku 1938 se pĜirozenČ promítly také do fungování
divadla. Na podzim téhož roku byl vedením divadla povČĜen intendant Kurt Labatt. Franz
Stoss, publiku známý z divadelního úþinkování, byl zvolen Ĝeditelem MČstského divadla
v OpavČ a mČl v plánu pĜevzít vedení obou divadel. K tomu ale nikdy nedošlo.
V prvních dvou sezónách se toho moc oproti pĜedchozímu období v oblasti
repertoáru nezmČnilo. StejnČ jako pod bývalým Ĝeditelem Rudolfem Zeislem, také po roce
1938 byly NČmeckým divadlem uvádČny z hudebnČ-dramatických dČl pouze hudební
veselohry. Operní a operetní produkce byly zajišĢovány hostujícími soubory. Zatímco
sezóna 1938/39 postrádala jakákoli hudebnČ dramatická pĜedstavení (navíc na podzim roku
1938 se pĜedstavení nekonala), následující divadelní rok byl na tento druh dČl o nČco málo
bohatší.
Hry byly provozovány vČtšinou v NČmeckém domČ, aþkoli od bĜezna 1939 mČli
NČmci také pĜístup do MČstského divadla. Slavnostní zahájení divadelní sezóny v
MČstském divadle se uskuteþnilo sice 17. prosince 1939, na jeho scénČ se však hrálo
pravidelnČ až od 1. ledna 1941.
První váleþná divadelní sezóna 1939/40 trvala tradiþnČ od poloviny záĜí do pĤlky
dubna. BČhem ní bylo uvedeno nČkolik operet a oper a to pouze díky hostujícím souborĤm
z VídnČ, Landestheater Linz a opavského divadla.829 Ani následující sezóna 1940/41
nebyla pĜíliš odlišná. NČmecké divadlo sice hostovalo i v jiných mČstech Protektorátu,
uvádČlo však vesmČs þinoherní pĜedstavení. KromČ hudebních veseloher, které byly
provádČny domácím souborem bylo opČt uvedeno pouze nČkolik oper a operet díky
hostování opavského, brnČnského a karlovarského divadelního souboru.830 V této sezónČ
829
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v OstravČ v první polovinČ ledna a uvedl Verdiho Rigoletta, Die lustigen Weiber von Windsor O. Nicolaie,
opavští provedli 19. února Wagnerovu Valkýru a Donnizettiho Don Pasquala (prem. 4. 3.), od 22. dubna do
8. kvČtna byly opavským souborem také nČkolikrát provedeny Tosca a Maske in Blau Freda Raymonda. Ve
dnech 25. bĜezna - 6. dubna 1941 hostoval v OstravČ také nČmecký soubor karlovarského divadla, který
zahrál operety Netopýr J. Strausse a Vogelhändler K. Zellera (MSLZ 23. 3. 1941, þ. 82, s. 16, o tom také
PREGLER, H. Cit. dílo, s. 286).
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hostovalo NČmecké divadlo v dalších mČstech Protektorátu a to v Olomouci (asi 32x za
rok), Orlové, PetĜvaldČ, Plzni, Klatovech, Místku a Karviné.
Již na zaþátku záĜí 1941 byl v tisku pĜedstaven nový vedoucí znovuobnoveného
operetního souboru Josef Gross, který již dĜíve pĤsobil v divadlech v Lipsku, Drážćanech
a Carls-Theater Wien. Jeho úkolem pĜedevším bylo uvést na scénu zdaĜilá pĜedstavení
velkých operet. Do repertoáru byli zahrnuti pĜedevším autoĜi ze zlaté a stĜíbrné éry
operety.831 Již 7. záĜí 1941 (sezóna 1941/42 byla zahájena 6. 9. pĜi níž zaznČla pĜedehra k
opeĜe Rienzi R. Wagnera a byla prodloužena až do poloviny þervna následujícího roku)
byla slavnostnČ uvedena Zellerova opereta Obersteiger. Za dirigentský pult se poprvé
v OstravČ postavil Wilhelm Bantelmann, úspČšný dirigent pozdČjších symfonických
koncertĤ. V hlavních rolích se pĜedstavili tenorista Herman Groote, sopranistka Philips
Fehr, scénu mČl na starosti Karl Hartwig, kostýmy Willy Buffe a Berga Kehl.
BČhem roku ostravský soubor nastudoval operetu Eva F. Lehára, Glückliche Reise E.
Künneckeho, Tisíc a jedna noc J. Strausse, Sensation im Trocadero W. W. Goetzeho,
Marietta W. Kolla, Salzburger Nockerln F. Raymonda, Netopýr J. Strausse, Wildschütz A.
Lorzinga, Friederike F. Lehára, Der ewige Walzer H. Streckera, Monica N. Dostala,
Frühlingsluft J. Strausse, Mein Herz für Sylvia W. Meisla, jejíž premiéra (19. dubna) se
uskuteþnila za úþasti samotného skladatele, Opernball R. Heubergera, Wo die Lersche
singt F. Lehára.
Jednotlivé operety byly uvádČny také v rámci hostování v Olomouci, TČšínČ,
ProstČjovČ, Karviné, Bílsku, Místku, BČlotínČ, Novém MalínČ, KopĜivnici, Frýdku, Novém
JiþínČ, Fulneku, Odrách, Freistadt, Butovice, VsetínČ, Plzni, Pardubicích ad. Ve dnech 22.29. bĜezna 1942 hostovalo NČmecké divadlo z Ostravy také v NČmecké opeĜe v Praze a ve
Stavovském divadle.832
Operní pĜedstavení zajišĢoval pĜedevším opavský divadelní soubor, který uvedl
opakovanČ operu Tiefland E. d´Alberta (prem. 18. 2. 1942, hudební vedení v rukou Otto
Friedricha), Maškarní ples G. Verdiho (prem. 15. 4. 1942), Enoch Arden O. Gerstera.
Sezóna 1942/43833 byla pro MČstské divadlo v OstravČ rokem jubilejním. 28. záĜí
1942 bylo pĜedstavením oslaveno 35 let existence divadla v OstravČ. Program
mimoĜádného veþera byl obdobný jako pĜed tĜicetipČti lety. Na úvod zaznČla pĜedehra k
opeĜe Rosamunda F. Schuberta, poté pČvecké spolky z Vítkovic a Ostravy zazpívaly sbor
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Josef Gross. MSLZ, 7. 9. 1941, þ. 248, s. 3.
Provedeno bylo celkem 8 pĜedstavení a sice Der ewige Walzer, Friederike a Netopýr. NČmecký soubor
byl do Prahy pozván ještČ jednou v þervnu téhož roku, aby zde provedl operety Opernball, Frühlingsluft a
Sylvia.
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Zahájena byla 11. záĜí 1942 romantickou tragedií, pĜed níž byla provedena Beethovenova pĜedehra
Egmont.
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z opery MistĜi pČvci norimberští a následovala scéna z Viléma Tella, jež byl prvním
pĜedstavením divadelní sezóny v roce 1907. Hudební vedení opČt spoþívalo v rukou
kapelníka W. Bantelmanna.834
Operetní soubor se v pĜedešlé sezónČ osvČdþil. Díky jeho úspČchĤm bylo zaruþeno
pokraþování souboru i v dalších letech. Operety uvádČné domácím souborem, byly stejnČ
jako v minulém roce prezentovány v dalších moravských mČstech,835 novČ hostoval
ostravský soubor také v BratislavČ a OsvČtimi. Opery byly uvádČny stejnČ jako
v pĜedešlých letech divadelními soubory z Opavy a Olomouce. BČhem roku se objevila i
první baletní pĜedstavení, která vedl baletní mistr Jaro Häusler (Pupensee J. Bayera, Die
Barbariana H. Trantowa). Balet však zĤstal pomČrnČ okrajovou záležitostí.
BČhem uvedené sezóny 1942/43 byly nastudovány operety Frasquita, Die lustige
Witwe F. Lehára, Gasparone, Bettelstudent C. Millöckera, Wiener Blut J. Strausse,
Abenteuer im Atlantik A. Nehringa, Prinzessin Grete H. Rheinhagena, Liebestraum P.
Linckeho, Vogelhändler C. Zellera, Clivia N. Dostala, Mädel aus Wien H. Streckera,
Bezauberndes Fräulein R. Benatzkého, Der Vetter aus Dingsda E. Künneckeho,
Balkanliebe R. Kattnigga nebo komická opera Regimentstochter C. Donizettiho. Hostující
nČmecký operní soubor z Olomouce uvedl v OstravČ opery Martha F. Flotowa (prem. 1.
12.), opavské divadlo pod osobním vedením intendanta Heinricha Kreutze zahrálo operu
Fidelio (prem. 19. 4.) L. van Beethovena.
Historicky poslední sezóna NČmeckého divadla v OstravČ byla zahájena jedineþnou
premiérou opery kapelníka W. Bantelmanna, Der König von Rothenburg.836 Z operet byly
obsazeny v repertoáru pĜevážnČ klasická díla, nČkterá novČ zpracovaná. V prvních dnech
bylo uvedeno nové nastudování operety Landstreicher C. M. Ziehrera. 10. Ĝíjna 1943 mČla
v OstravČ premiéru opereta Geheimnis einer Nacht místeckého skladatele Eduarda
Czajanka,837 kterou vedl O. Kuhlmann. V hlavní roli se pĜedstavila Freda Marie zu Dohn.
Chválu si vysloužil balet pod vedením Jaro Häuslera a také orchestr vedený Ernstem
Schicketazem podal skvČlý výkon.838 Z dalších operet byly uvedeny Maske in Blau F.
Raymonda, Die himmelblaue Stadt R. Gfallera (premiéra se uskuteþnila za osobní úþasti
834

MSLZ, 22. 9. 1942, þ. 262, s. 3.
Mezi hostujícími mČsty byly opČt nejþastČji Nový Jiþín, Butovice, Místek, Odry, Karviná, Klein
Petersdorf, ProstČjov, Valašské MeziĜíþí, Vsetín, Orlová, Bílovec, TČšín, Bartošovice, Hluþín, Olomouc,
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skladatele), Cikánský baron, Ballnacht in Florenz J. Strausse, Frau ohne Kuss W. Kolla,
Dožínková nevČsta O. Nedbala, Paganini F. Lehára, Aannchen von Tarau H. Streckera. 28.
února 1944 byla premiérovČ provedena ostravskými þleny opera La Traviata G. Verdiho,
z dalších oper byla opavským souborem uvedena Madame Butterfly (prem. 17. 2.) a
Kouzelná flétna (11. 5.). Z baletních pĜedstavení byla velmi þasto opakována pĜedevším
fantasie pro velký balet O. Nedbala Od pohádky ku pohádce.
Také v tomto roce pokraþovalo ostravské divadlo s uvádČním novČ nastudovaných
operet v jiných mČstech. KromČ dĜíve navštČvovaných míst byla novČ uvádČna pĜedstavení
také v OpavČ, Frýdku, Studénce, Jánských lázních, HodonínČ, BohumínČ, Strelce
Opolskie. Mimo divadelních her zaznamenáváme také koncertní vystoupení mČstského
orchestru v HluþínČ.
Poslední divadelní pĜedstavení Ĝádné sezóny se uskuteþnilo 20. þervna 1944. Ve
dnech 25.-31. srpna 1944 zorganizovalo Ĝeditelství divadla v rámci letní sezóny
mimoĜádné uvedení dvou u publika velmi populárních her. Provedena byla opereta J.
Strausse Cikánský baron, na jejímž uvedení se opČt podíleli Otto Kuhlmann, Ernst
Schicketanz. Hra v uplynulé sezónČ dosáhla úctyhodných dvacetipČti repríz. Dále byla
zahrána opereta Maske in Blau. Tzv. Bunter Abend nakonec letní vystoupení zakonþila.
Jednalo se o poslední kusy uvedené nČmeckým souborem na scénČ ostravského MČstského
divadla, jehož þinnost ukonþil nálet na konci srpna 1944, pĜi nČmž byla zasažena budova
divadla.
SoudČ podle jiných mČst se i v poslední váleþné sezónČ konala tu a tam hudební
pĜedstavení. O tČch ostravských se však nedochovaly žádné prameny.

4.5 Hudební pedagogika
BČhem prvních protektorátních let došlo k velkému útlumu þinnosti þeských
kulturních a osvČtových spolkĤ, byly rušeny stĜední školy. Oproti tomu byla rozšíĜena síĢ
nČmeckých škol. Velkou zásluhu na hudebním vzdČlání nČmecké mládeže mČla pĜedevším
NČmecká mČstská hudební škola (otevĜená 1940) vedená A. Aichem. Výkony žákĤ byly
také pĜedvedeny veĜejnosti na nČkolika koncertech.839 Svým dílem ke zvýšení kulturní
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HOJDEM, E. Schüllerabend. MSLZ, 17. 6. 1943, þ. 165, s. 3. HOJDEM, E. Tag der Hausmusik in der
Städtischen Musikschule Ostrau. MSLZ, 16. 11. 1943, þ. 317, s. 3. (uskuteþnil se 13. listopadu, kromČ žákĤ
hráli také uþitelé v þele s A. Aichem). HOJDEM, E. Musikabend der Nordbahn-Gruben. MSLZ, 27. 11. 1943,
þ. 328, s. 3. (Jako dozvuk Hausmusik vystoupila skupina v BeethovenovČ sále hud. školy, hudební veþer
obsahoval vzácný výbČr dČl autorĤ nČmecké tvorby.)
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úrovnČ pĜispČla organizace KdF, která poĜádala pro mládež hudební akce a pro mládež
zpĜístupnČné generálky symfonických koncertĤ.
Již v listopadu 1939 se pod záštitou KdF uskuteþnily tĜi veþery domácí hudby, kde se
mladí nadČjní talenti pĜedstavili zúþastnČnému publiku. Provedena byla drobná díla
Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta, Georga Friedricha Händela,
Anny Magdaleny Bachové ad. KromČ žákĤ vystoupil také Ptaczek-quartett, který zahrál
vČtu z Kvartetu E dur C. D. von Dittersdorfa a Kvartet G dur J. Haydna.840 V pČstování
tzv. Hausmusik se pokraþovalo také v následujících letech. Pro mladé nČmecké dívky hrála
v NČmeckém domČ v kvČtnu 1941 také klavíristka Agnes von Krogh.
Hudební kultura byla peþlivČ pČstována také v organizaci Hitlerjugend. Ta pĜi
pĜíležitosti Mozartova výroþi uskuteþnila v divadelním sále NČmeckého domu veþer
Hausmusik, pĜi kterém byla uvedena skladatelova orchestrální, komorní i sólová díla.841
Pro Hitlerjugend se uskuteþnil také orchestrální koncert v divadle (9. 5. 1943), jehož
souþástí byl výklad o životČ skladatelĤ C. M. von Webera, F. Listza a M. Brucha. Orchestr
pod vedením W. Bantelmanna mj. uvedl pĜedehru k ýarostĜelci, Houslový koncert a
Uherskou rapsodii þ. 1 F. Liszta. KromČ toho byla pouze pro mládež uvedena
Bantelmannova opera Der König von Rothenburg.842
Jedinou soukromou hudební školou, o které se zmiĖují prameny a která pĤsobila
v OstravČ také v pĜedchozích letech, byla klavírní škola Marianne Sperl Kurst. Také žáci
této instituce vystupovali pĜíležitostnČ s nacviþenými skladbami, aby dokázali svou
technickou i umČleckou úroveĖ. UvádČny byly skladby tradiþních klavírních mistrĤ jako
Liszt, Chopin, Grieg, Schubert, Schumann, Mozart, Brahms ad.843
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ZávČr
Zrod hudebního života ostravských obyvatel velmi úzce souvisel s prĤmyslovým
rozvojem mČsta. Objevy uhlí podnítily vznik a rozvoj zpracovatelského a tČžkého
prĤmyslu, který vyžadoval znaþné množství pracovních sil. V prĤbČhu 19. století tak
docházelo k masivnímu pĜílivu nových obyvatel, vlivem þeho se pĤvodnČ venkovské
mČsto nejen rychle rozrĤstalo, ale také mČnilo svĤj charakter. KromČ þeských
pĜistČhovalcĤ pĜicházeli do mČsta také zástupci nČmecké prĤmyslové a administrativní
inteligence a polských dČlníkĤ. A pĜedevším z iniciativy nČmeckého obyvatelstva, které si
bylo vČdomo chabého kulturního zázemí své nové domoviny, byly od 60. let zakládány
první kulturní a osvČtové spolky. Nejprve v Moravské OstravČ, v pozdČjších letech také
v okolních obcích (Vítkovice, PĜívoz, Mariánské Hory ad.).
S rozvojem hudební þinnosti spolkĤ zejména tČch pČveckých se brzy projevil
nedostatek prostor vhodných ke konání veĜejných vystoupení. DĜíve hojnČ využívané sály
místních restaurací nevyhovovaly ani po stránce akustické a vzhledem ke zvyšujícímu se
zájmu publika ani po stránce kapacitní. Na zaþátku 90. let NČmci a ýeši deklarovali zámČr
postavit spoleþné reprezentativní kulturní stĜedisko, ale vzájemné rozepĜe tento plán
pohĜbily a každá národnost si nakonec postavila vlastní budovu jen pro sebe.
ZávČreþná léta 19. století jsou z hlediska hudebního života NČmcĤ i ýechĤ roky
stČžejními. Pomyslným mezníkem a vyvrcholením dosavadních snah bylo otevĜení
národních kulturních stĜedisek. V roce 1895 byl v Moravské OstravČ slavnostnČ otevĜen
NČmecký dĤm. O rok dĜíve ýeši otevĜeli Národní dĤm.
Hudební

život

ještČ

pĜed

zbudováním

NČmeckého

domu

zahrnoval

jak

instrumentální, tak pČvecká þi divadelní pĜedstavení. Hlavní iniciativa vycházela z Ĝad
místních amatérských umČlcĤ a pĜíznivcĤ hudby. KromČ toho Ostravu þasto navštČvovaly
koþovné divadelní spoleþnosti a s rostoucím významem mČsta také vČhlasné zahraniþní
osobnosti svČta hudby. PoĜádání tČchto pĜedstavení se po otevĜení NČmeckého domu
z velké þásti pĜestČhovalo do jeho prostor.
S existencí NČmeckého domu získalo nČmecké obyvatelstvo první stálou divadelní
scénu. NČmecké divadlo se však již od poþátku potýkalo s velkými problémy, které
pramenily jednak ze špatné organizace, a jednak z absence stálého souboru. I pĜes to vznik
NČmeckého divadla znamenal dĤležitý krok ke zvýšení kulturní úrovnČ ostravských
NČmcĤ. Divadelní život pak dosáhl svého vrcholu po roce 1907, kdy byla v OstravČ
otevĜena budova MČstského divadla. Aþkoli bylo divadlo v þele s W. Poppem sužováno
nedostatkem financí, jsou léta 1910-1914 hodnocena jako nejúspČšnČjší roky operety a
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opery v OstravČ. Svého kulturního významu dosáhlo divadlo mimo jiné tím, že kromČ dČl
klasických autorĤ, která uvádČlo v pĜedchozích letech, stále þastČji do svého repertoáru
zaĜazovalo i díla soudobých skladatelĤ.
K velkému rozkvČtu po roce 1895 docházelo rovnČž v oblasti koncertního života.
PomČrnČ bČžná vystoupení amatérských kapel stále þastČji, i když zatím nepravidelnČ,
zastiĖovaly koncerty profesionálĤ a orchestrálních tČles. V letech 1890-1914 vrcholila také
aktivita pČveckých spolkĤ a spolkové þinnosti vĤbec. Mezi nimi si výsadní postavení
vydobyly Moravsko-ostravský mužský pČvecký spolek a Vítkovický mužský pČvecký spolek,
a tĜebaže dosáhly nemalých úspČchĤ, jejich sbormistĜi se nikdy neodvážili uvádČt velké
sborové skladby, jak tomu bylo v jiných velkých moravských mČstech.
Další rozvoj hudebního života ostravského obyvatelstva byl narušen vypuknutím
první svČtové války. Muži narukovali, þímž byla ochromena þinnost vČtšiny spolkĤ a
dokonce i divadla. Koncertní život se omezil jen na dobroþinné koncerty a koncerty
vojenských kapel. Teprve s blížícím se koncem války se NČmci pokusili navázat na
úspČchy pĜedváleþných let.
Vznik ýeskoslovenské republiky znamenal pro NČmce zvrat v jejich politickém,
právním a spoleþenském postavení. Z privilegované skupiny se rázem stala sice významná
a poþetná, ale pĜeci jen národnostní menšina. I když se mĤže zdát, že hudební život NČmcĤ
v meziváleþném období jako celek stagnoval, neplatilo to pro všechny jeho oblasti.
NapĜíklad co se týþe koncertní þinnosti, bylo ve 20. letech uvedeno hned nČkolik
výjimeþných pĜedstavení. RovnČž divadlo, jehož soubor se musel znova pĜestČhovat do
NČmeckého domu, zažívalo v prvních pováleþných letech mimoĜádné operetní i operní
sezóny.
Meziváleþné období bylo pozoruhodné i z hlediska rozvoje vztahĤ mezi ýechy a
NČmci. Na rozdíl od pĜedchozích let, kdy se ýeši a NČmci vzájemnČ osoþovali
z nedostatku zájmu a iniciativy z druhé strany na místo, aby spolupracovali, se ukazovala
opravdová vĤle navazovat bližší vztahy. ýeši pĜivítali, když NČmecké divadlo u pĜíležitosti
Smetanova roku 1924 uvedlo operu Hubiþku, byĢ divadlu dlouhodobČ vytýkali, že kromČ
operety Polská krev Oskara Nedbala, pravidelnČ neuvádČlo žádná jiná hudebnČ-dramatická
díla þeských autorĤ. Dokladem lepšících se vzájemných vztahĤ byla rozvinutá spolupráce
jak v oblasti spolkové (Židovský pČvecký spolek obsazoval zpČváky obou národností a
navíc byl doprovázen þeským orchestrem NDMS), tak koncertní (spoleþné koncerty
þeských a nČmeckých umČlcĤ, vzájemné reklamy v tisku na koncertní vystoupení), tak také
orchestrální (spoleþné symfonické koncerty orchestrĤ obou divadel pod vedením J. Vogla).
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Pozitivní vztah k pomČrĤm První republiky NČmci deklarovali úþastí na oslavách narození
T.G.M., kdy se v NČmeckém domČ konávala slavnostní pĜedstavení.
Nacismus a protektorátní režim slibnČ se rozvíjející vztahy nadobro zpĜetrhal.
Protektorát poskytoval širokou podporu nČmecké kultuĜe, zatímco þeskou buć
pĜinejmenším trpČl a cenzuroval, anebo rovnou zakazoval. Díky tomu se pohaslá hvČzda
NČmeckého divadla opČt naplno rozzáĜila. NapĜíklad byl obnoven operetní soubor, který
kromČ Ostravy úþinkoval v ĜadČ mČst Protektorátu. NČmci také postupnČ navázali na
þeskou tradici poĜádání symfonických koncertĤ NDMS. KromČ kvalitnČ vedeného
domácího orchestru, se obyvatelé mČsta mohli tČšit z vystoupení zahraniþních
orchestrálních tČles. NČmecký hudební život tak nepochybnČ dosáhl dalšího významného
období, které skonþilo kapitulací TĜetí Ĝíše.

Význam hudebního života ostravských NČmcĤ spoþívá v jeho podílu na hudebním
životČ obyvatel mČsta, který byl ve své dobČ podstatný. Hudební život se od zaþátku tČšil
velké podpoĜe vzdČlané a majetné þásti obyvatelstva a byl pĜedmČtem þinnosti mnoha
spolkĤ a sdružení, jež mČli na jeho rozvoj klíþový vliv. Díky velké píli a snaze tČch, kteĜí
se mu vČnovali, se pomČrnČ záhy dostavují první umČlecké úspČchy. Inspirací pro
ostravské NČmce byli špiþkoví umČlci té doby, kteĜí do Ostravy na jejich pozvání
opakovanČ zajíždČli. PĜirozenČ se orientovali na nČmeckou a rakouskou kulturu.
S rozvojem hudebního života vznikla idea dĤstojného kulturního stánku, který by
poĜádáním kulturních akcí utužoval národní vČdomí. Toho se NČmci doþkali v roce 1895,
kdy byl slavnostnČ otevĜen NČmecký dĤm. Do jeho prostor se pĜestČhovaly mnohé hudební
aktivity a od jeho založení o nČm mĤžeme hovoĜit jako o výluþném kulturním stĜedisku
ostravských NČmcĤ. JeštČ roku 1892 staþil A. Könnemann založit vlastní HudebnČ
vzdČlávací ústav. V roce 1907 NČmci otevĜeli MČstské divadlo. Kulturní spolupráce mezi
ýechy a NČmci byla do roku 1918 velmi vzácná. PatrnČ jí bránily napjaté vztahy a možná i
do té doby rozdílná hudební úroveĖ, byĢ to nelze chápat obecnČ. NicménČ spolupráce mezi
nimi se rozvíjela teprve až po vzniku ýeskoslovenska. Dokonce to vypadá, jakoby na þas
tlumila expanzi nacistické ideologie, tĜebaže nakonec pĜevládla a vzala s sebou veškeré
plody této spolupráce. Teprve když si váleþný revanš vybral za obČĢ budovu NČmeckého
domu a navíc si vyžádal odsun nČmeckých obyvatel, mĤžeme bilancovat, co hudební život
NČmcĤ pro mČsto znamenal a v þem pĜežívá jeho odkaz.
NČmci po sobČ zanechali bohaté kulturní dČdictví, nČkolik významných kulturních
institucí a odkaz svých hudebních osobností. Kulturní dČdictví pĜišlo z velké þásti nazmar
s odsunem. NČkteré instituce jako NČmecký dĤm þi Hudební ústav zanikly, jiné jako
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NDMS (dĜíve MČstské divadlo) fungují dodnes, ovšem v ryze þeském obsazení. Osobnosti
postupnČ upadají v zapomnČní, jen nČkteré rychleji než jiné. A tak v obecném povČdomí
figurují spíše jedineþní skladatelé jako byli Arthur Könnemann, Paul Zwierzina, Anton
Aich, než dirigenti, kapelníci, pĜedsedové spolkĤ a kulturních institucí, zpČváci a
hudebníci, knihkupci a mecenáši, bez nichž by zrod hudebního života v celé jeho šíĜi a
rozmanitosti nebyl nikdy ani myslitelný. Hudební život ostravských NČmcĤ sice po válce
naráz skonþil, ale mnohé jeho osobnosti pokraþovaly v þinnosti ve svých nových
domovech. I když po tomto životČ dnes tČžko hledáme památky, nepochybnČ tu byl a byl
tak, že nebýt jeho, bĤhví jaký by byl hudební život ýechĤ, který v nČm ustaviþnČ nacházel
nejenom zásadní referenþní bod, ale také bohatý zdroj inspirace. Bezesporu se jednalo o
velmi významné období v kulturních dČjinách mČsta, které tČžilo ze vzájemného
obohacování þeské a nČmecké kultury. A nejen to, nebýt iniciativy ostravských NČmcĤ a
jejich velkého pokroku v oblasti hudební kultury, nestala by se Ostrava kromČ
ekonomického velmi záhy také kulturním centrem celého regionu, a to je zásluha, která
nepomíjí a trvá dodnes.
PĜi zpracování tématu práce jsme se opírali pĜedevším o dobový tisk. Za použití
heuristické metody a na základČ excerpt z uvedených pramenĤ se nám podaĜilo dosáhnout
vytknutého cíle, který spoþíval v prvotním zpracování dané problematiky. Vedle toho byla
zjištČna existence nČkolika nČmeckých pČveckých spolkĤ, o kterých nemČla odborná
veĜejnost dosud tušení. Navíc jsme našli doklady o tom, že Spoleþnost pĜátel hudby
v Moravské OstravČ pokraþovala ve své þinnosti i za První republiky, zatímco se dosud
mČlo za to, že zanikla již v roce 1914. Jsme si vČdomi, že se jedná o první podobný poþin,
a zároveĖ se domníváme, že tím nebylo téma zdaleka vyþerpáno, a tím spíše doufáme, že
v tomto smČru nezĤstane práce osamocena.
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Resumé
Disertaþní práce pojednává o hudebním životČ ostravského obyvatelstva v rozmezí
let 1895-1945. Toto padesátileté období je ohraniþeno vznikem a zánikem dĤležitého
kulturního centra ostravských NČmcĤ, NČmeckého domu. Do jeho prostor se pĜestČhovala
vČtšina hudebních aktivit místních obyvatel a od jeho založení o nČm mĤžeme hovoĜit jako
o výluþném kulturním stĜedisku ostravských NČmcĤ. Dalším dĤležitým mezníkem
v kulturním životČ obyvatel pak bylo otevĜení MČstského divadla v roce 1907. Hudební
život nČmeckých obyvatel dosáhl vrcholu pĜed první svČtovou válkou, a to pĜedevším
v divadelní a spolkové þinnosti. Po pochopitelném útlumu bČhem váleþných let se kulturní
život ostravských NČmcĤ znovu slibnČ rozvíjel bČhem První republiky, pĜiþemž svého
dalšího vrcholu dosáhl na rozmezí 20. a 30. let a to zejména zásluhou koncertní þinnosti. O
rozkvČtu hudebního života mĤžeme mluvit i v pohnutých dobách Protektorátu.
CelkovČ se jednalo o velmi významné období v kulturních dČjinách mČsta. A nejen
to, nebýt iniciativy ostravských NČmcĤ a jejich velkého pokroku v oblasti hudební kultury,
nestala by se Ostrava kromČ ekonomického velmi záhy také kulturním centrem celého
regionu.

Summary
Dissertation thesis deals with musical life of Ostrava population in the range of
years 1895 – 1945. This fifty year period is limited by inception and disappearance of
important cultural centre of Ostrava Germans, the German House. Most musical activities
of local inhabitants moved into this House. Since its foundation, we can talk about it as an
exclusive cultural centre of Ostrava Germans. Another important milestone in the cultural
life of the population of Ostrava was the opening of the Municipal Theatre in 1907.
Musical life of the German population in Ostrava reached a peak before the First World
War, especially thanks to theatre and other society activities. After understandable decline
during the war years, the cultural life of Ostrava Germans again promising developed
during the First Republic, between the 20th and 30th years of 20th century, mainly due to the
concerts activities. We can talk about development in Musical life also during troubled
times of Protectorate.
Overall it was a very important period in the cultural history of the city. Not only that,
thanks to the initiative of Ostrava Germans and their great progress in the field of musical
culture, Ostrava wouldn’t become so very early except economic also a cultural hub for the
region.
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Úvod
DČjiny naší zemČ jsou již od vrcholného stĜedovČku neodmyslitelnČ spjaty s životem
zde usadivšího se nČmeckého obyvatelstva. Staletá nadvláda Habsburského rodu dovolila
nČmecké národnostní skupinČ natrvalo zakotvit na území þeského státu a umožnila její
politický a ekonomický vzestup.
V dĤsledku porážky stavovského povstání na Bílé hoĜe v roce 1620 došlo k zesílení
kulturních vlivĤ z rakouské a nČmecké Ĝíše na nČmecké obyvatelstvo þeského státu. ýasto se
mČnící hranice státu pĜedevším na severu Moravy a ýech (oblast Lužice, Slezsko, Haliþ)
vedly k postupnému prolínání þeského, nČmeckého a na pomezí Moravy a Slezska také
polského obyvatelstva. Na severovýchodČ Moravy tak vznikly hned tĜi kulturní okruhy,
þeský, nČmecký a polský.
Podmínky pro utváĜení Moravské Ostravy jako centra duchovního a kulturního života
regionu se však pĜipravovaly velmi pozvolna. Významnou roli v tom jistČ sehrála také
negramotnost zdejšího obyvatelstva, která na poþátku 70. let 19. století dosahovala þtyĜicet
procent.
Prudký populaþní nárĤst v 19. století související s objevem bohatých ložisek uhlí byl
doprovázen zásadními zmČnami v sociální a národnostní oblasti. Zatímco ještČ ve 30. letech
19. století byla Moravská Ostrava témČĜ ryze þeské mČsto, o padesát let pozdČji tvoĜilo þeské
obyvatelstvo pouze 63%. PĜíchozí nČmecká populace z Ĝad technické a administrativní
inteligence se ukázala rozhodujícím hybatelem rozvoje kultury mČsta a regionu, který do té
doby oproti ostatním moravským mČstĤm znaþnČ zaostával. Vznik kulturních center jako byly
Národní (þeský), NČmecký a Polský dĤm lze považovat za vyvrcholení kulturního vývoje
jednotlivých národnostních složek obyvatelstva za období Rakousko-Uherské monarchie.
Rozpad monarchie a vznik samostatné ýeskoslovenské republiky pĜinesly další
pronikavé zmČny v sociálním a demografickém vývoji mČsta. NČmecké obyvatelstvo se
rychle pĜizpĤsobilo novým politickým podmínkám a na rozdíl od pĜedchozího období
navázalo širokou spolupráci s þeským kulturním okruhem. Velký rozkvČt þeské i nČmecké
kultury v demokratickém prostĜedí První republiky byl pĜerušen až politickými událostmi po
roce 1938.
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Cíle a metody disertaþní práce
Cílem disertaþní práce je zachycení historického vývoje hudební kultury nČmeckého
obyvatelstva Ostravy v kontextu ustaviþné rivality, konkurence, ovlivĖování a spolupráce
s þeským a polským kulturním okruhem, který na konci 19. století vyústil ve vznik hned tĜí
samostatných národních reprezentativních stĜedisek.
Hlavním úkolem této práce je na základČ excerpt z pramenného materiálu z nČmeckých,
þeských novin, þasopisĤ a pomocí historicko-srovnávací metody zmapovat vývoj hudební
kultury ostravských NČmcĤ od otevĜení NČmeckého domu (1895) jakožto svébytného
kulturního centra až po jeho zboĜení v roce 1945. Jedná se tedy o prvotní zpracování této
problematiky v ucelené podobČ zahrnující všechny složky hudebního života, tedy spolkovou,
koncertní a divadelní. V každé þásti je vČnována zvláštní pozornost také hudebnČ pedagogické
problematice, zvláštČ hudebnímu školství a soukromé výuce hudby.
KromČ spolkĤ, jejichž existenci nezaznamenává žádný z domácích þi zahraniþních
lexikonĤ, je vČnována mimoĜádná pozornost také osobnostem, které významným zpĤsobem
zasáhly do kulturního dČní mČsta a svou þinností, aĢ už dirigentskou, sbormistrovskou þi
skladatelskou znaþnČ obohatily hudební život nejen nČmeckého, ale také þeského i polského
obyvatelstva. Za všechny jmenujme alespoĖ Arthura Könnemanna, dále Václava Ludwiga,
Paula Zwierzinu, Franze Hackera, Ernsta Immerglücka, Antona Aicha ad.
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Historický vývoj mČsta Ostravy
Ostrava, dnes tĜetí nejvČtší mČsto našeho státu, se nachází v severovýchodní þásti
republiky na pomezí historických zemí Slezsko a Morava nedaleko polských hranic. BČhem
13. století bylo do té doby Ĝídce obydlené území intenzívnČ osídlováno. Mezi lety 1268-78 byl
Moravské OstravČ udČlen status mČsta. Ostrava se stala stĜediskem pro biskupské vesnice
ze severního výbČžku Moravské brány a byl jí pĜikládán znaþný obchodní i stĜediskový
význam.
Zatímco husitská revoluce nezanechala ve mČstČ patrnČ vČtších škod, tĜicetiletá válka
mČla pro oblast severní Moravy a Slezska katastrofální dopady. Váleþné loupení, hladomor,
mor mČly pro Ostravu za následek naprostý hospodáĜský rozvrat, jehož situaci zhoršila ještČ
povodeĖ v roce 1649. V následujícím roce bylo ve mČstČ napoþítáno jen 151 obydlených
domĤ. Ostrava se z tČchto ran vzpamatovávala velmi obtížnČ.
Dalším velkým mezníkem v historii mČsta byly Slezské války. Prusové bČhem nich
nČkolikrát vtrhli do Ostravy. V roce 1763 došlo k rozsáhlému požáru, bČhem kterého lehla
popelem tĜetina mČsta. PĜestože v 80. letech 18. století probíhala pomČrnČ rozsáhlá stavební
þinnost, nedosáhla Ostrava své velikosti z dob pĜed tĜicetiletou válkou. Kultura se i v této
dobČ soustĜedila kolem školy a kostela, který byl nejdĤležitČjším spoleþenským stĜediskem té
doby.
S prvním nálezem uhlí v roce 1763 v Polské OstravČ a s druhým nálezem v roce 1780
v Landeku u PetĜkovic zaþalo pro mČsto nové, moderní období jeho dČjin. Rozvíjející se
prĤmysl pĜitahoval vysoce kvalifikovanou pracovní sílu z jiných þástí monarchie, pĜedevším
technickou inteligenci, a podnČcoval budování místního vyššího školství a vznik kulturních
institucí, pĜedevším v hlavním centru industrializace – Moravské OstravČ. Imigrace do mČsta
mČla tak jednoznaþnČ ekonomickou motivaci.
V dĤsledku tohoto rozvoje zaznamenala oblast prudký populaþní nárĤst, doprovázený
hlubokými zmČnami v sociálním a národnostním složení obyvatelstva. S rozmachem
prĤmyslu došlo k pĜílivu pĜevážnČ nČmecké ekonomické a administrativní inteligence, která
se hned stala vĤdþí silou v kulturním rozvoji mČsta.
K velkému rozvoji spoleþenského života došlo až po pádu Bachova absolutismu. PĜesto
byla úroveĖ kulturního života Ostravy v porovnání s jinými mČsty, napĜ. s Opavou, Olomoucí,
Brnem nízká a pomČrnČ omezená. Zatímco jmenovaná mČsta mČla již sto let své kamenné
divadlo, které byla sídlem nejen þinoherních, ale také operních souborĤ (Opava 1745-50,

7

Brno 1732, Olomouc 1770), Ostrava na toto centrum kulturního dČní musela ještČ nČkolik
desítek let þekat. Vznik center jako byly Národní (þeský), NČmecký a Polský dĤm lze
považovat za vyvrcholení kulturního vývoje jednotlivých národnostních složek obyvatelstva
za období Rakousko-Uherské monarchie.
Rozpad monarchie a vznik samostatné ýeskoslovenské republiky pĜinesly další
pronikavé zmČny v sociálním a demografickém vývoji mČsta. NČmecké obyvatelstvo se
rychle pĜizpĤsobilo novým politickým podmínkám a na rozdíl od pĜedchozího období
navázalo širokou spolupráci s þeským kulturním okruhem a to pĜevážnČ v koncertní a
spolkové þinnosti. Velký rozkvČt þeské i nČmecké kultury v demokratickém prostĜedí První
republiky byl pĜerušen až politickými událostmi po roce 1938.
Na základČ mnichovského diktátu pĜišla Ostrava o všechny obce nacházející se
v þeskoslovenském Slezsku, pĜiþemž souþástí Protektorátu ýechy a Morava se staly pouze
obce ležící v okrese Moravská Ostrava. CelkovČ pĜeþkala Ostrava druhou svČtovou válku bez
vČtších škod zpĤsobenými aĢ už nacisty, anebo osvobozující Rudou armádou. V dalších
pováleþných letech pokraþoval vývoj mČsta v duchu jeho modernizace a dalšího kulturního
rozvoje.

Hudební život nČmeckého obyvatelstva Ostravy v letech 1895-1918
ZávČreþná léta 19. století jsou z hlediska hudebního života NČmcĤ i ýechĤ roky
stČžejními. Pomyslným mezníkem a vyvrcholením dosavadních snah bylo otevĜení národních
kulturních stĜedisek. V roce 1895 byl v Moravské OstravČ slavnostnČ otevĜen NČmecký dĤm.
O rok dĜíve ýeši otevĜeli Národní dĤm.
Hudební život ještČ pĜed zbudováním NČmeckého domu zahrnoval jak instrumentální,
tak pČvecká þi divadelní pĜedstavení. Hlavní iniciativa vycházela z Ĝad místních amatérských
umČlcĤ a pĜíznivcĤ hudby. KromČ toho Ostravu þasto navštČvovaly koþovné divadelní
spoleþnosti a s rostoucím významem mČsta také vČhlasné zahraniþní osobnosti svČta hudby.
PoĜádání tČchto pĜedstavení se po otevĜení NČmeckého domu z velké þásti pĜestČhovalo do
jeho prostor.
S existencí NČmeckého domu získalo nČmecké obyvatelstvo první stálou divadelní
scénu. NČmecké divadlo se však již od poþátku potýkalo s velkými problémy, které pramenily
jednak ze špatné organizace, a jednak z absence stálého souboru. I pĜes to vznik NČmeckého
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divadla znamenal dĤležitý krok ke zvýšení kulturní úrovnČ ostravských NČmcĤ. Divadelní
život pak dosáhl svého vrcholu po roce 1907, kdy byla v OstravČ otevĜena budova MČstského
divadla. Aþkoli bylo divadlo v þele s W. Poppem sužováno nedostatkem financí, jsou léta
1910-1914 hodnocena jako nejúspČšnČjší roky operety a opery v OstravČ. Svého kulturního
významu dosáhlo divadlo mimo jiné tím, že kromČ dČl klasických autorĤ, která uvádČlo
v pĜedchozích letech, stále þastČji do svého repertoáru zaĜazovalo i díla soudobých skladatelĤ.
K velkému rozkvČtu po roce 1895 docházelo rovnČž v oblasti koncertního života.
PomČrnČ bČžná vystoupení amatérských kapel stále þastČji, i když zatím nepravidelnČ,
zastiĖovaly koncerty profesionálĤ a orchestrálních tČles. V letech 1890-1914 vrcholila také
aktivita pČveckých spolkĤ a spolkové þinnosti vĤbec. Mezi nimi si výsadní postavení
vydobyly Moravsko-ostravský mužský pČvecký spolek a Vítkovický mužský pČvecký spolek, a
tĜebaže dosáhly nemalých úspČchĤ, jejich sbormistĜi se nikdy neodvážili uvádČt velké sborové
skladby, jak tomu bylo v jiných velkých moravských mČstech.
Další rozvoj hudebního života ostravského obyvatelstva byl narušen vypuknutím první
svČtové války. Muži narukovali, þímž byla ochromena þinnost vČtšiny spolkĤ a dokonce i
divadla. Koncertní život se omezil jen na dobroþinné koncerty a koncerty vojenských kapel.
Teprve s blížícím se koncem války se NČmci pokusili navázat na úspČchy pĜedváleþných let.

Hudební život nČmeckého obyvatelstva v letech 1918-1938
Vznik ýeskoslovenské republiky znamenal pro NČmce zvrat v jejich politickém,
právním a spoleþenském postavení. Z privilegované skupiny se rázem stala sice významná a
poþetná, ale pĜeci jen národnostní menšina. I když se mĤže zdát, že hudební život NČmcĤ
v meziváleþném období jako celek stagnoval, neplatilo to pro všechny jeho oblasti. NapĜíklad
co se týþe koncertní þinnosti, bylo ve 20. letech uvedeno hned nČkolik výjimeþných
pĜedstavení. RovnČž divadlo, jehož soubor se musel znova pĜestČhovat do NČmeckého domu,
zažívalo v prvních pováleþných letech mimoĜádné operetní i operní sezóny.
Meziváleþné období bylo pozoruhodné i z hlediska rozvoje vztahĤ mezi ýechy a
NČmci. Na rozdíl od pĜedchozích let, kdy se ýeši a NČmci vzájemnČ osoþovali z nedostatku
zájmu a iniciativy z druhé strany na místo, aby spolupracovali, se ukazovala opravdová vĤle
navazovat bližší vztahy. ýeši pĜivítali, když NČmecké divadlo u pĜíležitosti Smetanova roku
1924 uvedlo operu Hubiþku, byĢ divadlu dlouhodobČ vytýkali, že kromČ operety Polská krev
Oskara Nedbala, pravidelnČ neuvádČlo žádná jiná hudebnČ-dramatická díla þeských autorĤ.
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Dokladem lepšících se vzájemných vztahĤ byla rozvinutá spolupráce jak v oblasti spolkové
(Židovský pČvecký spolek obsazoval zpČváky obou národností a navíc byl doprovázen þeským
orchestrem NDMS), tak koncertní (spoleþné koncerty þeských a nČmeckých umČlcĤ,
vzájemné reklamy v tisku na koncertní vystoupení), tak také orchestrální (spoleþné
symfonické koncerty orchestrĤ obou divadel pod vedením J. Vogla). Pozitivní vztah
k pomČrĤm První republiky NČmci deklarovali úþastí na oslavách narození T.G.M., kdy se
v NČmeckém domČ konávala slavnostní pĜedstavení.

Hudební život nČmeckého obyvatelstva v letech 1938-1945
Nacismus a protektorátní režim slibnČ se rozvíjející vztahy nadobro zpĜetrhal.
Protektorát poskytoval širokou podporu nČmecké kultuĜe, zatímco þeskou buć pĜinejmenším
trpČl a cenzuroval, anebo rovnou zakazoval. Díky tomu se pohaslá hvČzda NČmeckého
divadla opČt naplno rozzáĜila. NapĜíklad byl obnoven operetní soubor, který kromČ Ostravy
úþinkoval v ĜadČ mČst Protektorátu. NČmci také postupnČ navázali na þeskou tradici poĜádání
symfonických koncertĤ NDMS. KromČ kvalitnČ vedeného domácího orchestru, se obyvatelé
mČsta mohli tČšit z vystoupení zahraniþních orchestrálních tČles. NČmecký hudební život tak
nepochybnČ dosáhl dalšího významného období, které skonþilo kapitulací TĜetí Ĝíše.
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ZávČr
NČmci po sobČ zanechali bohaté kulturní dČdictví, nČkolik významných kulturních
institucí a odkaz svých hudebních osobností. Kulturní dČdictví pĜišlo z velké þásti nazmar
s odsunem. NČkteré instituce jako NČmecký dĤm þi Hudební ústav zanikly, jiné jako NDMS
(dĜíve MČstské divadlo) fungují dodnes, ovšem v ryze þeském obsazení. Osobnosti postupnČ
upadají v zapomnČní, jen nČkteré rychleji než jiné. A tak v obecném povČdomí figurují spíše
jedineþní skladatelé jako byli Arthur Könnemann, Paul Zwierzina, Anton Aich, než dirigenti,
kapelníci, pĜedsedové spolkĤ a kulturních institucí, zpČváci a hudebníci, knihkupci a
mecenáši, bez nichž by zrod hudebního života v celé jeho šíĜi a rozmanitosti nebyl nikdy ani
myslitelný. Hudební život ostravských NČmcĤ sice po válce naráz skonþil, ale mnohé jeho
osobnosti pokraþovaly v þinnosti ve svých nových domovech. I když po tomto životČ dnes
tČžko hledáme památky, nepochybnČ tu byl a byl tak, že nebýt jeho, bĤhví jaký by byl
hudební život ýechĤ, který v nČm ustaviþnČ nacházel nejenom zásadní referenþní bod, ale
také bohatý zdroj inspirace. Bezesporu se jednalo o velmi významné období v kulturních
dČjinách mČsta, které tČžilo ze vzájemného obohacování þeské a nČmecké kultury. A nejen to,
nebýt iniciativy ostravských NČmcĤ a jejich velkého pokroku v oblasti hudební kultury,
nestala by se Ostrava kromČ ekonomického velmi záhy také kulturním centrem celého
regionu, a to je zásluha, která nepomíjí a trvá dodnes.

PĜínos bádání pro vČdu a praxi

PĜi zpracování tématu práce jsme se opírali pĜedevším o dobový tisk. Za použití
historicko-srovnávací metody a na základČ excerpt z uvedených pramenĤ se nám podaĜilo
dosáhnout vytknutého cíle, který spoþíval v prvotním zpracování dané problematiky, což je
vĤbec hlavní pĜínos této práce. Vedle toho byla zjištČna existence nČkolika nČmeckých
pČveckých spolkĤ, o kterých nemČla odborná veĜejnost dosud tušení. Navíc jsme našli
doklady o tom, že Spoleþnost pĜátel hudby v Moravské OstravČ pokraþovala ve své þinnosti i
za První republiky, zatímco se dosud mČlo za to, že zanikla již v roce 1914.Jsme si vČdomi, že
se jedná o první podobný poþin v oblasti ostravské nČmecké kultury, a zároveĖ se
domníváme, že tím nebylo téma zdaleka vyþerpáno, a tím spíše doufáme, že v tomto smČru
nezĤstane práce osamocena.
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Resumé
Disertaþní práce pojednává o hudebním životČ ostravského obyvatelstva v rozmezí let
1895-1945. Toto padesátileté období je ohraniþeno vznikem a zánikem dĤležitého kulturního
centra ostravských NČmcĤ, NČmeckého domu. Do jeho prostor se pĜestČhovala vČtšina
hudebních aktivit místních obyvatel a od jeho založení o nČm mĤžeme hovoĜit jako o
výluþném kulturním stĜedisku ostravských NČmcĤ. Dalším dĤležitým mezníkem v kulturním
životČ obyvatel pak bylo otevĜení MČstského divadla v roce 1907. Hudební život nČmeckých
obyvatel dosáhl vrcholu pĜed první svČtovou válkou, a to pĜedevším v divadelní a spolkové
þinnosti. Po pochopitelném útlumu bČhem váleþných let se kulturní život ostravských NČmcĤ
znovu slibnČ rozvíjel bČhem První republiky, pĜiþemž svého dalšího vrcholu dosáhl na
rozmezí 20. a 30. let a to zejména zásluhou koncertní þinnosti. O rozkvČtu hudebního života
mĤžeme mluvit i v pohnutých dobách Protektorátu.
CelkovČ se jednalo o velmi významné období v kulturních dČjinách mČsta. A nejen to,
nebýt iniciativy ostravských NČmcĤ a jejich velkého pokroku v oblasti hudební kultury,
nestala by se Ostrava kromČ ekonomického velmi záhy také kulturním centrem celého
regionu.

Summary
Dissertation thesis deals with musical life of Ostrava population in the range of years
1895 – 1945. This fifty year period is limited by inception and disappearance of important
cultural centre of Ostrava Germans, the German House. Most musical activities of local
inhabitants moved into this House. Since its foundation, we can talk about it as an exclusive
cultural centre of Ostrava Germans. Another important milestone in the cultural life of the
population of Ostrava was the opening of the Municipal Theatre in 1907. Musical life of the
German population in Ostrava reached a peak before the First World War, especially thanks
to theatre and other society activities. After understandable decline during the war years, the
cultural life of Ostrava Germans again promising developed during the First Republic,
between the 20th and 30th years of 20th century, mainly due to the concerts activities. We can
talk about development in Musical life also during troubled times of Protectorate.
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Overall it was a very important period in the cultural history of the city. Not only that, thanks
to the initiative of Ostrava Germans and their great progress in the field of musical culture,
Ostrava wouldn’t become so very early except economic also a cultural hub for the region.
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Tempo-Listy Hudební matice 1921-1945.
THER, P. In der Mitte der Gesellschaft. Operntheater in Zentraleuropa 1815-1914. Wien: R.
Oldenbourg Verlag, 2006.
VOGEL, J. TĜikrát ve službách ostravské opery. In Ostrava 4, Sborník pĜíspČvkĤ k dČjinám a
výstavbČ mČsta. Ostrava: Profil, 1967, s. 291-326. ISSN 0232-0967.
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Publikaþní þinnost
JANEýKOVÁ, H. NČmecký dĤm v Moravské OstravČ. In „Aktuální problémy hudebnČpedagogické praxe“, „Hudba a hudební výchova v kontextech interkulturních ovlivĖování“
a „Ze studentských prací“ .Sborník ze studentské konference Ostravské univerzity, Ostrava:
http://pdf.osu.cz/khv/index.php?id=2496, 2007, s. 6-11.

JANEýKOVÁ, H. Olomoucký hudební pedagog František Kratochvil (1902–1965). In
Inovace v hudební pedagogice a výchovČ K poctČ Lea Kestenberga, Olomouc: UP, 2008, s.
110–113. ISBN 978-903776-5-3.

JANEýKOVÁ, H. AUPO – Facultas paedagogica, Hudební vČda a výchova 10 (rec.). Acta
musicologica, þ. 2/2008. ISSN 1214-5955.

JANEýKOVÁ, H. Kulturní vztahy þeského, nČmeckého a židovského obyvatelstva v OstravČ
od zaþátku do první poloviny tĜicátých let 20. století. In ýesko-nČmecké hudební vztahy
v minulosti a souþasnosti/ Tschechisch-deutsche Beziehungen im Bereich Musik in der
Vergangenheit und in der Gegenwart, CD sborník, Ústí nad Labem: Univerzita J. E. PurkynČ
v Ústí nad Labem, 2008. ISBN 978-80-7414-076-1.

KUBEŠOVÁ, H. Gabriela Coufalová – AĢ život náš jest harmonií… Hudební kultura
sudetských NČmcĤ ve východních ýechách ve svČtle dobového tisku v období od poloviny 19.
století do 2. svČtové války. Harmonie sei unser Leben… Sudetendoutsche Musikkultur in
Ostböhmen in Licht der zeitgenössischen Presse von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
bis 2.Weltkrieg. (recenze v tisku)

Aktivní úþast na konferencích:

19.4. 2007

Studentská vČdecká konference „Aktuální problémy hudebnČpedagogické praxe“, „Hudba a hudební výchova v kontextech
interkulturních ovlivĖování“ a „Ze studentských prací“ (OU PdF
Ostrava)
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29.11. - 1.12. 2007

Mezinárodní muzikologická konference Inovace v hudební pedagogice
a výchovČ k poctČ Lea Kestenberga (1882-1962) (UP PdF Olomouc)

1.10. - 31.10. 2008

Mezinárodní webová konference ýesko-nČmecké hudební vztahy
v minulosti a souþasnosti (PdF Ústí nad Labem)

Granty:
Hudební kultura v OstravČ v dobČ od roku 1918 do souþasnosti. Úþast v širším týmu, který
Ĝeší grant GAýRu.
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