
se Ostrava rozvíjí

Ostravský týdeník, 26. 2. 2019

o připravovaných změnách v programu, i samotném areálu a k proměně města řekl:

Proč podle vás Černá louka skončila tam, kde je nyní? Dala by se přirovnat k
mošnovskému letišti – místu s obrovským potenciálem, který bohužel nebyl naplněn.

To je otázka. Ještě v roce 2002 vznikl v podstatě nový pavilon. Zájem o výstavnictví pak
trochu upadl, vše se pohybuje v křivkách. Možná je na vině ekonomická krize, možná i
výstavba Nové Karoliny. Ostrava prochází postprůmyslovým vývojem a nelze vše změnit
hned, projektů je spousta. Faktem nicméně je, že se střídala spousta konceptů, které byly
různorodé, nakonec ale žádný nebyl realizován, protože vše bylo příliš nákladné. S
letištěm bych ale Černou louku nesrovnával.

Léta proslýchaná potřeba celkové revitalizace areálu je nyní krůček od naplnění. Máte k
proměně co říct, nebo čekáte, s čím přijde město?

Rozhodně na nic nečekáme. Osobně dávám přednost spolupráci Černé louky a města.
Přicházíme s vizemi a nápady a postupně je společně usměrňujeme tak, aby to bylo
zajímavé pro lidi, ale i ekonomicky únosné pro město. Nás se bude týkat parková úprava a
vybudování nových parkovacích míst na místě bývalé tržnice. Z prostranství před
pavilonem A chceme vymístit auta a vytvořit tam oddechový parčík. Zrušení nové tržnice
a vyčištění místa od reklamních bannerů byl první krok. Černá louka má potenciál být na
úrovni Smetanových sadů a jejich Flory

v Olomouci. Je to nevyužitý kus veřejného prostoru a zeleně v centru města, který
chceme razantně změnit. Celkově se mi líbí také projekt kateder sportu a umění
Ostravské univerzity v podstatě

v centru města. Bude to velký impuls, zalidní se to tady, budou zde studenti. Částečně to
vykompenzuje plánovaný konec Ekonomické fakulty VŠB-TUO. Její přesun nebyl úplně
šťastné rozhodnutí.

Jednou ze stěžejních akcí na Černé louce je letos Knižní festival. Koná se už poněkolikáté,
má tradici, ale je prezentován jako novinka. Co se změnilo?

Zásadně se změnil koncept, někdejší veletrh jsme pojali nově, jako festival, proto je to
první ročník. Veletrh měl upadající tendenci, byl to vždy takový přílepek výstav Dovolená
nebo Svatba. Teď jsme se rozhodli postupně vybudovat jeden

z nejlepších knižních festivalů v České republice, ne-li nejlepší. Zčtyřnásobili jsme výstavní
plochu. Dříve se lidé jen podívali, jaké jsou novinky, a nakoupili knížky ve slevě. Dnes
máme tři stage, kde budou probíhat přednášky, besedy, workshopy a nejen to.

Které známé osobnosti na festivalu vystoupí?

Erik Tabery, Karel „Kovy“ Kovář, Jindřich Šídlo, Albert Čuba nebo třeba Arnošt Vašíček.
Celkem vystoupí asi 60 hostů. Součástí festivalu bude i galavečer s Knihcentrem, které se
rozhodlo přesunout 20. ročník předávání cen Český bestseller z Prahy do Ostravy. Veškerý



program lidé naleznou na stránkách kniznifestival.cz, které jsme pro tento účel před
dvěma týdny spustili. Postupně budou přibývat vlastní weby i pro další akce.

Jaké záměry máte se Slezskoostravským hradem?

Chceme lidem Slezskoostravský hrad, respektive hradní nádvoří, zpřístupnit zdarma. Už
pro letošek jsme snížili vstupné na 60 korun. Hrad leží na křižovatce cyklostezek, kolem
proudí davy lidí a my chceme, aby se hrad stal cílem výletů. Lidé přijdou, dají si něco k
jídlu a pití, případně si prohlídnou expozice. Až do těchto expozic bude vstup zpoplatněn.
Ideálně bychom tento model chtěli spustit v roce 2020.

Se všemi lidem známými akcemi na hradě se počítá dál?

Zásadní změny už jsme provedli, byť některé se teprve projeví. Například některé akce
zkrátíme na jeden den, čímž výrazně snížíme náklady a zhutníme atraktivní program. U
masopustu jsme si ověřili, že to funguje. Za jeden den jej navštívilo více lidí než loni za
dva a pomohlo i pěkné počasí. Mimo jiné se tam také z Dolních Vítkovic stěhuje Garden
Food Festival (27. až 28. dubna).

To je poměrně velký „úlovek“. Změní se akce nějak?

Náplň je čistě v rukou pořadatelů, ale vím, že podepsali spolupráci s TV Nova a budou
tam kuchaři z MasterChef Česko. Osobně se těším hlavně na pana Kašpárka. Nejde přitom
o nějaké přetahování, s Dolními Vítkovicemi i Trojhalím spolupracujeme, ale pořadatelé
zkrátka čas od času potřebují změnit prostředí. Například se přesouvá akce Hrad žije první
pomocí, která bude od příště v Trojhalí pod názvem Ostrava žije první pomocí.

Zdroj: https://media.monitora.cz/pdf-preview/2576/59341733-d40d7240440062c1d9d6/


