
Původně měl být postaven divadelní 
a koncertní sál pro Moravskou Ostravu 
na dnešní Nádražní třídě (vedle dneš-
ního domu Ostravice). Budova měla slou-
žit oběma národnostem – české i německé. 
Jedno křídlo budovy mělo náležet českým 
obyvatelům, druhé křídlo obyvatelům němec-
kým. Obě křídla měla být spojena sálem 
a restaurací, do nichž by byl přístup z obou 
stran i hlavním společným vchodem. Dům 
měl být v majetku obce a obě strany  

se měly zavázat platit nájemné.

V reakci na stavbu českého Národního domu na Nové ulici začali Němci ještě téhož roku 1892 
s výstavbou vlastního Německého domu, a to na původně zamýšlené stavební parcele na Nádražní ulici.

Původní návrh na společnou divadelní 
budovu pro Čechy a Němce česká 
strana zamítla. Češi zastoupeni advoká-
tem dr. Edmundem Palkovským a ing. Ema-
nuelem Balcarem nevěřili v bezproblémovou 
spolupráci. Proto se členové Občanské bese-
dy na schůzi v listopadu roku 1891 rozhodli 
postavit vlastní Národní dům. Za stavební místo 
vybrali zahradu se starou chalupou na Nové 
ulici, kterou několik měsíců předtím zakoupili 
stavitel František Jureček, dr. Edmund Palkov-
ský, ing. Josef Hýbner a Vojtěch Fiala pro Občan-
skou záložnu, za přispění Občanské záložny, 

českých spolků a jednotlivců.

Národní dům byl vystavěn na tehdejší Nové ulici, kde byla původně zahrada se starou chalupou.



V lednu roku 1892 byla vypsána archi-
tektonická soutěž na výstavbu dvoupod-
lažní budovy Národního domu v nákladu 
80 000 zl. S termínem dodání návrhů  
do 15. března 1892. Nejlepší návrhy měly být 
odměněny 500 zl., 300 zl. a 200 zl. Celkem  
se soutěže zúčastnilo 20 návrhů, které posuzo-
val Spolek architektů a inženýrů Českého krá-
lovství se sídlem v Praze. Stavební družstvo 
vybralo návrh ing. Josefa Srba, okresního inže-
nýra ze Smíchova, který už 17. května 1892 pro-
jednal detaily výstavby se členy stavebního druž-
stva a hlavně se stavitelem Františkem Jurečkem,  

kterému byla výstavba svěřena. 

František Jureček (23. 9. 1868, Moravská Ostrava – 5. 10. 1925, Moravská Ostrava) S přípravou stavby se započalo 5. ledna 
roku 1892 zbouráním staré chalupy, ale 
ke slavnostnímu výkopu dr. Palkovským 
došlo až 27. června 1892. Stavba rostla zpo-
čátku velice rychle, a to zejména díky velkým 
darům mecenášů – několik desítek majitelů 
povozů z Moravské Ostravy a okolí přivezli 
na stavbu zdarma mnoho set fůr písku, cihel 
a jiného stavebního materiálu, spolky i jednot-
livci přispívali i finančními dary. Už na konci roku 
1892 byla celá přední část budovy pod stře-
chou. Ačkoliv byla hotova jen přední část 
budovy Národního domu (nebyl ještě dokon-
čen velký sál, kuželna, ani upravena zahrada 
a vysázeny stromy) byla určena doba prozatím-
ního otevření už na 2. prosince 1893. Přestože 
se nakonec nestihlo vše tak, jak bylo plánováno, 
proběhla toho dne slavnostní bohoslužba 
v chrámu Božského spasitele, konal se banket 
a večer byl uspořádán v Národním domě kon-
cert alespoň pro členy spolků, které měly 

v Národním domě místo svého působení. 

Edmund Palkovský (17. 10. 1858, Brušperk – 7. 4. 1930, Moravská Ostrava)



Slavnostní otevření proběhlo v sobotu 
a v neděli 16. a 17. června 1894. V sobotu 
proběhla ve velkém sále slavnostní akademie, 
na níž účinkovaly oba ostravské pěvecké spolky 
Lumír a Záboj, hornická kapela a ostravští 
ochotníci, kteří sehráli Stroupežnického hru 
Paní Mincmistrová. Následujícího dne byl při-
praven bohatý ceremoniál za účasti občanstva 
ze širokého okolí. Po uvítání hostů na ostrav-
ských nádražích a banketu ve velkém sále  
za účinkování hornické kapely vrcholila slav-
nost několikatisícovým zástupem účastníků 

ze Slezské Ostravy k Národnímu domu.

Pozvánka na slavnostní otevření Národního domu 
(16. a 17. 6. 1894)

Program Slavnostní akademie na počest 
dokončení Národního domu (16. 6. 1894)

Národní dům se stal důstojnou repre-
zentační budovou české společnosti, 
jejím hlavním kulturním a společen-
ským střediskem nejen v Moravské  
Ostravě. Význam a úlohu Národního domu 
ocenil také jeden z vedoucích českých politiků 
dr. František L. Rieger, když 25. června 1894 
na slavnostním večírku uspořádaném na počest 
jeho návštěvy Národního domu prohlásil: „Viděl 
jsem, kterak se Vám podařilo postaviti tento 
Národní dům, který má být mocnou hradbou 
na obranu naší národnosti na rozhraním tomto 
jazykovém – hradbou pevnou a bohdá neroz-
bornou. My musíme hleděti, abychom zde 
národnost naši neporušenou uhájili. A jak vidím, 
že jste se i přičinili, a dávám pevnou důvěru,  
že se Vám zde v tomto městě, kde se průmysl 
tak rozvinuje, podaří udržet národnost naši.  
To především musíme docíliti vřelostí a upřím-
ností pro naši věc – pak pilnou a vytrvalou prací 
a všestrannou kulturou, neboť jen tak odolá-
vati můžeme živlům nám nepřátelským.“  
(cit. Vzácná návštěva, Ostravice, 30. 6. 1894, č. 26.)

František Ladislav Rieger  
(10. 12. 1818, Semily – 3. 3. 1903, Praha)

Národní dům v roce svého dokončení (1894)



JUDr. Edmund Palkovský
(17. 10. 1858, Brušperk – 7. 4. 1930, Moravská Ostrava)

„Místo stavební posvěceno jest svatými skutky a slovy vlasteneckými, 
a nebude mezi námi nikoho, kdo by dopusti l, aby místo toto svému účelu 
odňato bylo.“

Edmund Palkovský, vůdčí osob-
nost českého národního hnutí  
na Ostravsku na přelomu 
19. a 20. století, se narodil 
do rodiny soukeníka a zemědělce 
v Brušperku. Absolvoval české 
Slovanské gymnázium v Olo-
mouci, poté získal advokátní 
praxi v Hranicích na Moravě, 
v Přerově a v Brně, kde také slo-
žil soudcovskou zkoušku. Svou 
působnost v Ostravě zahájil roku 
1890 otevřením první české advokátní kanceláře v Moravské Ostravě. Jako 
člen Mati ce ostravské bojoval za zřizování českých škol, výrazně přispěl 
například k založení prvního českého gymnázia na Mati ční ulici v roce 1897. 
Jako místopředseda správní rady Českého akciového pivovaru na Fifejdách 
se zasloužil o založení pivovaru, rovněž inicioval výstavbu místní dráhy 
Ostrava–Brušperk. Akti vně se angažoval a podílel na činnosti  mnoha 
ostravských organizací a spolků, byl předsedou místní skupiny Ústředního 
svazu českých průmyslníků, založil spolky Moravský klub a Národní dům, 
byl také zakladatelem místního oddílu Sokola. Zasloužil se o založení Občan-
ské záložny v Moravské Ostravě a jejích poboček v okolních obcích. V roce 
1893 začal vydávat první český časopis v Moravské Ostravě, který vycházel 
pod názvem Ostravice do roku 1897. Jeho dům na rohu Přívozské a Dvořá-
kovy ulice navští vila celá řada osobností , například cestovatel a fotograf 
Enrique Stanko Vráz, politi k a publicista Franti šek Ladislav Rieger či básník 
Jaroslav Vrchlický.

Edmund Palkovský byl jedním z hlavních iniciátorů a fi nančních sponzorů 
stavby Národního domu (dnes Divadlo Jiřího Myrona). Původní návrh 
na společnou divadelní budovu pro Čechy a Němce česká strana zamítla. 
Češi zastoupeni advokátem dr. Edmundem Palkovským a ing. Emanuelem 
Balcarem nevěřili v bezproblémovou spolupráci. Proto členové Občanské 
besedy na schůzi v listopadu roku 1891 rozhodli postavit vlastní ryze český 
Národní dům. Edmund Palkovský byl tí m, kdo 27. června 1892 vykonal 
slavnostní výkop, a komu byly také 17. června 1894 symbolicky odevzdány 
klíče stavitelem Národního domu Franti škem Jurečkem. 

Národní dům 
jako stálé české divadlo

Představením Prodané nevěsty Bedřicha Smetany na jevišti  Národního 
domu zahájila 16. září 1908 pravidelný provoz první stálá česká profesio-
nální scéna v Moravské Ostravě! Prvním ředitelem Divadla moravských 
měst, jak bylo divadlo honosně nazýváno, se stal vážený divadelní podnikatel 
Franti šek Trnka. Nepočetný soubor dvaceti  pěti  herců odehrál během první 
(čtyřměsíční!) sezóny jednašedesát inscenací ve sto čtyřech představeních. 
Repertoár byl plný zvučných ti tulů! La traviata, Lucerna, Mamzelle Nitouche, 
Dalibor, Cikánský baron, Orfeus v podsvětí , Madame Butt erfl y, Carmen 
či Noc na Karlštejně. Po večerním představení ale zábava nekončila – 
divadelní orchestr každou středu, sobotu a neděli pak ještě dlouho do noci 
koncertoval v restauraci Národního domu, kde byl tehdy vrchním známý 
Blažej Rada, později majitel restaurace na Poštovní ulici.

Přes velký úspěch byla první sezóna na dnešní poměry krátká, už 6. ledna 
1909 se společnost Franti ška Trnky vydala na další pouť po městech 
moravských. Na druhou sezónu se vráti la celá společnost až zase v září. 
Takto divadlo v Národním domě fungovalo téměř jedenáct let, během 
kterých se vystřídali ředitelé Karel Komarov (1910–1911), Alois Janovský 
(1911–1914), Antoš Josef Frýda (1915–1919) s tajemníkem společnosti  
Antonínem Drašarem (1916–1919). Poslední sezóna byla zakončena 
operetou Cikánský baron dne 7. května 1919. Poté už se Národní dům stal 
druhou ofi ciální scénou Národního divadla moravskoslezského!

Ředitelé stálé české scény v Národním domě

Franti šek Trnka 
(1908–1910)

Karel Komarov 
(1910–1911)

Alois Janovský 
(1911–1914)

Antoš Josef Frýda 
(1915–1919)

Antonín Drašar 
(1916–1919)

tajemník Frýdovy 
společnosti 



Ředitel Karel Komarov uspořádal první zájezd ostravské 
činohry do zahraničí! V listopadu 1910 v Dělnickém domě 
ve Vídni byla pro české obecenstvo odehrána čtyři představení – 
Jiráskova Vojnarka, Morálka paní Dulské Gabriely Zapolské, 
Její pastorkyňa Gabriely Preissové a Hilbertova Vina. K hostování 
si přizval Marii Hübnerovou a Evu Vrchlickou z Národního divadla 
v Praze. Zájezd do Vídně byl jedinou mezinárodní zkušeností  ost-

ravské stálé scény v Národním domě za dobu její existence!

Hostující slavná herečka Národního divadla 
Marie Hübnerová jako Vojnarka (1910)

Titulní strana programu k hostování ve Vídni roku 1910 Divadelní cedule k představením z historicky 
prvního zájezdu ostravského divadla do zahraničí



„Pohled na zástupy našich bratrů z celého okolí 
na bujarých ořích i pěšky v kroji sokolském, 
hasičském nebo vysloužileckém, s národní písní 
na rtech v lesku praporů a odznaků slovanských 
byl unášející, velkolepý. Ještě nikdy neměli jsme 
v našem městě příležitost zažíti dojmů tak 
nezkalených, tklivých… Průvod zahájil Sokol 
„Přemysl“ z Opavy na koni, jemu následovala 
řada banderistů ozdobených červenobílými 
stuhami. Po nich úplná horní kapela, Sokol pěší, 
sokolky, hasiči, veteráni, spolek Horník v uni-
formách s pobočnou zbraní, v jeho čele horničky, 
pak celá řada besed a čtenářských spolků z celého 
okolí. Průvod opět uzavírala řada banderistů 
a za nimi řada žebřinovými lipami a prapory 
vkusně okrášlených povozů, obsazených ven-
kovskými děvčaty. Obecenstvo již před tím 
zaujalo místo po obou stranách silnice od mostu 
až k Národnímu domu, kudy se měl průvod 
ubírati, a kupilo se zde v počtu do tisíců hlav 
čítajících. Před Národním domem rozestaven 
průvod. Hudba zahrála rakouskou národní 
hymnu, kterouž tisíce účastníků s obnaženou 
hlavou vyslechly. Na to odevzdány stavitelem 
p. Jurečkem Klíče předsedovi p. dr. Palkov-
skému a zahrána hymna Kde domov můj. Potom 
ubírali se účastníci dovnitř budovy. Ve všech 
místnostech, které byly do posledního místečka 
přeplněny, jakož i v zahradě, jelikož pršeti pře-
stalo, následovala pak společenská zábava. 
Hlavní ruch soustředil se ve velkém sále, kdež 
horní kapela koncertovala a kde umístěn byl 
bufet. Večer vystřídala kapelu hornickou kapela 
vojenská, která bavila tancechtivou mládež 
takřka až do rána.“ 

(cit. Opavský Týdenník, 20. 6. 1894, č. 47).

Oldřich Nový začínal v Národním domě v roce 1918 svou uměleckou kariéru. 
Vzpomínka Oldřicha Nového na události 28. října 1918:
„Už ráno na generálce byla podivná a roze-
chvělá nálada. Něco viselo ve vzduchu.  
Čtrnáct dní předtím jsme už jaksi neoficiálně 
skončili s válkou při velké i slavné mani-
festaci na hlavním náměstí, společně s hor-
níky a dělníky celého uhelného kraje, s pra-
pory a standartami. V mohutném průvodu 
byl skoro celý divadelní soubor, vedl nás Zora, 
který třímal v ruce rudý prapor a ještě měl 
přes prsa šerpu téže barvy. Vím, že šlo od nás 
hodně lidí ze všech oborů a k řadě, kde ope-
retní primadona Helenka Škrdlíková, bary-
tonista Karel Zavřel, tenorista Geitler a já, 
se připojil virtuos Jaroslav Kocián, který den 
před tím v Ostravě koncertoval. Když šéfre-
daktor sociálnědemokratického listu „Ducha 
času“ Jan František Prokeš, který byl dlouhá 
léta později ostravským starostou, prokla-
moval s balkonu jednoho domu (teď je tam 
myslím prodejna obuvi) Československou 
republiku, vtrhlo z okolních ulic do náměstí 
maďarské vojsko a začalo manifestaci bezo-
hledně a surově rozhánět. 

Viděl jsem ještě Prokeše, jak vybíhá z domu, 
ale dál už jsem nemohl pozorovat nic, pro-
tože nás horda honvédů a oddíl maďarské 
jízdy vytlačil z náměstí. Proti taseným 
palašům a koňským kopytům naše jadrné 
nadávky nepomohly. Před pár léty, při mé 
jedné návštěvě v Ostravě, jsem se dověděl, 
jak to s Prokešem tenkrát dopadlo. Vyprávěl 
mi to režisér Jan Pacl, který šel také na mani-
festaci, ale při panice padl někde do výkladní 
skříně a zůstal tam až do konce, takže všecko 
dobře viděl. Prokeš se dostal až k důstojní-
kovi, který likvidaci řídil, chytil jeho koně 
za udidla, křičel na oficíra, protestoval a hro-
zil mu pěstí, ale byl vojáky násilně odvlečen. 
Ostrava ale už od 14. října 1918 neuzná-
vala rakouskou nadvládu. I maďarská 
posádka tušila, že je zle a z honvédů se už 
ani jediný neodvážil vyjít sám do ulic. 

A teď ještě honem k té premiéře Pana Johan-
esa 28. října večer. První dějství v nabitém 
hledišti Národního domu mělo mimořádný 
úspěch. Některé prorocké věty textu přímo 
lidi zapalovaly a Tomáš na závěrečná slova 
o vlasti: Ta bojem poroste! – dostal dokonce 
aplaus na otevřené scéně. Ale po prvním aktu 
nastala nějak neobvykle dlouhá přestávka. 
Do zákulisí totiž přišli redaktoři a chtěli 
přečíst obecenstvu telegram, dodaný právě 
redakcím přímo z Vídně. Chudinka ředitel 
Antoš Frýda, tenkrát už nemocí zkrušený, 
ale pořád zanícený činoherec, prosí pány, aby 
se nejdřív dohrálo a pak aby „to“ šli lidem 
přečíst, že se to jaksi mezi představení nehodí. 
– Nepochodil. Redaktoři vnikli před oponu, 
s nimi Zora jako Johanes a telegram přečetli: 
Válka je skončena, excísař Karel prchá z Vídně. 
Národní výbor se ujal vlády. 

Co se stalo v hledišti, to ani nejde popsat. Lidi 
propukli v ohlušující jásot, objímali se, pla-
kali, zpívala se hymna, a zdálo se, že je 
s Johanesem konec. Ale ne! Z hlediště odešla 
necelá polovina návštěvníků, ostatní zůstali 
na svých místech a volali (k nemalé radosti 
ředitele Frýdy) dohrát, dohrát! 

Oldřich Nádhera, donedávna rakouský 
domobranec, „ulitý“ Drašarem v kroměříš-
ském zemském ústavě choromyslných (odtud 
ho do nové sezóny „pouštěli“ na představení), 
hrál dneska v Johanesovi mlynářského kra-
jánka a tenhle krajánek teď vyběhnul se suko-
vicí v ruce před oponu a hulákal: Lidi, pojďte 
do ulic! My to budem hrát jindy! Teď pojďte 
na Němce! Vtáhli jsme ho zpátky a uklidnili 
jsme ho slovy i vodou a když mu paní Frý-
dová řekla, že musíme hrát dál, jinak že by 
se musely vracet peníze, vytáhnul si z vrecka 
roli a opakoval si začátek: Ani bych u vás 
v tom duchu neusnul. Mně musí voda zpí-
vat jako děťátku a mlýn klapat …

Režisér Jan Čada, coby statečný, starý 
salakvarda, dle Jiráskova předpisu měl mít 
dlouhý bílý plnovous, tak zvaný knipfovaný, 
ale divadelní frizér mu ho včas neudělal a tak 
byl polepený – jak se říká – jako kufr. A když 
krajánek Nádhera proklamoval před oponou 
výzvu do ulic, salakvarda Čada strhl s chutí 
s obličeje tu bělostnou důstojnost, vzal do ruky 
čakan (ten má dle Jiráska taky mít) a už 
sahal po vazelíně, ale pak ji odhodil a se slovy: 
na to teď není čas – běžel ke dveřím-. Ale už 
tudy právě vcházela ředitelská manželská 
dvojice a začala prosit pana režiséra, ať jde 
příkladem napřed, ať neopouští palubu 
a dohraje představení. A tak Čada si začal 
něco znovu lepit na obličej, ale protože se 
salakvarda dostane ke slovu až ve čtvrtém 
dějství, tak to dělal zbytečně. Po druhém aktě 
už nebyla v hledišti ani noha. Šlo se přece 
do ulic, jak to navrhoval „blázen“ Nádhera.

V samém středu Ostravy byla tehdy jediná 
větší česká kavárna a ta měla, jaká to ironie 
osudu, přiléhavé jméno Habsburg, jedeš mi 
dolů, řekli jsme si a v několika minutách jsme 
byli, Nádhera, Zavřel, Zora a já nahoře 
na balkoně a jali jsme se zručně odstraňovat 
ten provokační název. Byl to nápad hodný 
přemýšlivých divadelních hlav, neboť ve vše-
obecném nadšení na to dosud nikdo jiný nepři-
šel. Pan kavárník (jméno si už nepamatuji) 
byl hodný člověk a často nám „čekal“ až 
do gáže. A teď přiběhl celý zsinalý a hrozně 
prosil, abychom toho jeho Habsburga házeli 
dolů šetrně, že ho to stálo nekřesťanské peníze 
a možná, že se z toho dá něco zachránit. Dole 
to chytal s personálem do ubrusu a myslím 
podle pozdějšího názvu PRAHA, že zachrá-
nil přece tři velká písmena. 

Zatím se kavárna, toho času bez názvu v prů-
čelí, rozsvítila bujným veselím. Zvlášť 
u improvizovaného hereckého stolu, který byl 
rozšířen na půlku lokálu. A odtud jsme táhli 
do Slávie, kde pan Kulňák, hospodský nad 
jiné zdatný, který mně vždycky připomínal 
hanáckého velebníčka, dával z radosti den-
ním hostům všecko zadarmo. 

A ráno, hrozně nevyspalí, ale jinak čerství 
a šťastní, sešli jsme se jako jeden muž v diva-
dle, třebaže nebyla vypsána žádná zkouška. 
Drašar už tu dávno pobíhal s levou rukou 
na čele, radil, rozkazoval, organizoval. To 
bylo jeho. Měl dobré styky, a tak bůhví kdy 
a kde opatřil spousty metrů plátna, desítky 
metrů látek, sametu a plyše, což bylo přepeč-
livě schováno, až se hodí. A hned každému 
přidělil práci. Ženský soubor šel pomáhat 
do krejčovny, mužské hnal do dílny 
a do malírny. Stíhalo se, barvilo, napínalo, 
malovalo. Dělala se ve dne v noci zbrusu 
nová výprava do Smetanovy Libuše, kterou 
jsme zanedlouho po převratu hráli v tom vel-
kém a nám dosud nedostupném Městském 
divadle. 

Emanuel Bastl, výtečný dirigent, malý posta-
vou, ale velký svým uměním, přímo vyrostl 
u pultu, když se vzácným elánem řídil toto 
slavnostní představení s vysokou, štíhlou, 
kultivovanou zpěvačkou Babetou Dostálo-
vou v titulní roli. 

Snad nikdy předtím neplály tak nádherné 
ohně na haldách, jak v těchto památných 
nocích, prvních nocích naší národní a státní 
samostatnosti. 



Oldřich Nový začínal v Národním domě v roce 1918 svou uměleckou kariéru. 
Vzpomínka Oldřicha Nového na události 28. října 1918:
„Už ráno na generálce byla podivná a roze-
chvělá nálada. Něco viselo ve vzduchu.  
Čtrnáct dní předtím jsme už jaksi neoficiálně 
skončili s válkou při velké i slavné manifestaci 
na hlavním náměstí, společně s horníky a děl-
níky celého uhelného kraje, s prapory a standar-
tami. V mohutném průvodu byl skoro celý diva-
delní soubor, vedl nás Zora, který třímal v ruce 
rudý prapor a ještě měl přes prsa šerpu téže 
barvy. Vím, že šlo od nás hodně lidí ze všech 
oborů a k řadě, kde operetní primadona Helenka 
Škrdlíková, barytonista Karel Zavřel, tenorista 
Geitler a já, se připojil virtuos Jaroslav Kocián, 
který den před tím v Ostravě koncertoval. 
Když šéfredaktor sociálnědemokratického lis-
tu„Ducha času“ Jan František Prokeš, který 
byl dlouhá léta později ostravským starostou, 
proklamoval s balkonu jednoho domu (teď je 
tam myslím prodejna obuvi) Československou 
republiku, vtrhlo z okolních ulic do náměstí 
maďarské vojsko a začalo manifestaci bezo-
hledně a surově rozhánět. 

Viděl jsem ještě Prokeše, jak vybíhá z domu, 
ale dál už jsem nemohl pozorovat nic, protože 
nás horda honvédů a oddíl maďarské jízdy vyt-
lačil z náměstí. Proti taseným palašům a koň-
ským kopytům naše jadrné nadávky nepomohly. 
Před pár léty, při mé jedné návštěvě v Ostravě, 
jsem se dověděl, jak to s Prokešem tenkrát 
dopadlo. Vyprávěl mi to režisér Jan Pacl, který 
šel také na manifestaci, ale při panice padl 
někde do výkladní skříně a zůstal tam až 
do konce, takže všecko dobře viděl. Prokeš se 
dostal až k důstojníkovi, který likvidaci řídil, 
chytil jeho koně za udidla, křičel na oficíra, 
protestoval a hrozil mu pěstí, ale byl vojáky 
násilně odvlečen. Ostrava ale už od 14. října 
1918 neuznávala rakouskou nadvládu. 
I maďarská posádka tušila, že je zle a z hon-
védů se už ani jediný neodvážil vyjít sám 
do ulic. 

A teď ještě honem k té premiéře Pana Johanesa 
28. října večer. První dějství v nabitém hle-
dišti Národního domu mělo mimořádný 
úspěch. Některé prorocké věty textu přímo lidi 

zapalovaly a Tomáš 
na závěrečná slova 
o vlasti: Ta bojem 
poroste! – dostal do- 
konce aplaus na ote-
vřené scéně. Ale 
po prvním aktu 
nastala nějak neob-
vykle dlouhá pře-
stávka. Do zákulisí 
totiž přišli redaktoři 
a chtěli přečíst obe-
censtvu telegram, 
dodaný právě redak-
cím přímo z Vídně. Chudinka ředitel Antoš 
Frýda, tenkrát už nemocí zkrušený, ale pořád 
zanícený činoherec, prosí pány, aby se nejdřív 
dohrálo a pak aby „to“ šli lidem přečíst, že se 
to jaksi mezi představení nehodí. – Nepocho-
dil. Redaktoři vnikli před oponu, s nimi Zora 
jako Johanes a telegram přečetli: Válka je skon-
čena, excísař Karel prchá z Vídně. Národní 
výbor se ujal vlády. 

Co se stalo v hledišti, to ani nejde popsat. Lidi 
propukli v ohlušující jásot, objímali se, plakali, 
zpívala se hymna, a zdálo se, že je s Johanesem 
konec. Ale ne! Z hlediště odešla necelá polovina 
návštěvníků, ostatní zůstali na svých místech 
a volali (k nemalé radosti ředitele Frýdy) 
dohrát, dohrát! 

Oldřich Nádhera, donedávna rakouský 
domobranec, „ulitý“ Drašarem v kroměříš-
ském zemském ústavě choromyslných (odtud 
ho do nové sezóny „pouštěli“ na představení), 
hrál dneska v Johanesovi mlynářského krajánka 
a tenhle krajánek teď vyběhnul se sukovicí 
v ruce před oponu a hulákal: Lidi, pojďte do ulic! 
My to budem hrát jindy! Teď pojďte na Němce! 
Vtáhli jsme ho zpátky a uklidnili jsme ho slovy 
i vodou a když mu paní Frýdová řekla, že 
musíme hrát dál, jinak že by se musely vracet 
peníze , vytáhnul si z vrecka roli a opakoval si 
začátek: Ani bych u vás v tom duchu neusnul. 
Mně musí voda zpívat jako děťátku a mlýn 
klapat …

Režisér Jan Čada, coby statečný, starý 
salakvarda, dle Jiráskova předpisu měl mít 
dlouhý bílý plnovous, tak zvaný knipfovaný, 
ale divadelní frizér mu ho včas neudělal a tak 
byl polepený – jak se říká – jako kufr. A když 
krajánek Nádhera proklamoval před oponou 
výzvu do ulic, salakvarda Čada strhl s chutí 
s obličeje tu bělostnou důstojnost, vzal do ruky 
čakan (ten má dle Jiráska taky mít) a už sahal 
po vazelíně, ale pak ji odhodil a se slovy: na to 
teď není čas – běžel ke dveřím-. Ale už tudy 
právě vcházela ředitelská manželská dvojice 
a začala prosit pana režiséra, ať jde příkladem 
napřed, ať neopouští palubu a dohraje předsta-
vení. A tak Čada si začal něco znovu lepit 
na obličej, ale protože se salakvarda dostane 
ke slovu až ve čtvrtém dějství, tak to dělal 
 zbytečně. Po druhém aktě už nebyla v hledišti 
ani noha. Šlo se přece do ulic, jak to navrhoval 
„blázen“ Nádhera. 

V samém středu Ostravy byla tehdy jediná větší 
česká kavárna a ta měla, jaká to ironie osudu, 
přiléhavé jméno Habsburg, jedeš mi dolů, řekli 
jsme si a v několika minutách jsme byli, Nád-
hera, Zavřel, Zora a já nahoře na balkoně a jali 
jsme se zručně odstraňovat ten provokační 
název. Byl to nápad hodný přemýšlivých diva-
delních hlav, neboť ve všeobecném nadšení na to 
dosud nikdo jiný nepřišel. Pan kavárník (jméno 
si už nepamatuji) byl hodný člověk a často nám 
„čekal“ až do gáže. A teď přiběhl celý zsinalý 
a hrozně prosil, abychom toho jeho Habsburga 
házeli dolů šetrně, že ho to stálo nekřesťanské 
peníze a možná, že se z toho dá něco zachrá-
nit. Dole to chytal s personálem do ubrusu 
a myslím podle pozdějšího názvu PRAHA, že 
zachránil přece tři velká písmena. 

Zatím se kavárna, toho času bez názvu v prů-
čelí, rozsvítila bujným veselím. Zvlášť u impro-
vizovaného hereckého stolu, který byl rozšířen 
na půlku lokálu. A odtud jsme táhli do Slávie, 
kde pan Kulňák, hospodský nad jiné zdatný, 
který mně vždycky připomínal hanáckého 
velebníčka, dával z radosti denním hostům 
všecko zadarmo. 

A ráno, hrozně nevyspalí, ale jinak čerství 
a šťastní, sešli jsme se jako jeden muž v diva-
dle, třebaže nebyla vypsána žádná zkouška. 
Drašar už tu dávno pobíhal s levou rukou 
na čele, radil, rozkazoval, organizoval.  
To bylo jeho. Měl dobré styky, a tak bůhví kdy 
a kde opatřil spousty metrů plátna, desítky 
metrů látek, sametu a plyše, což bylo přepeč-
livě schováno, až se hodí. A hned každému při-
dělil práci. Ženský soubor šel pomáhat do krej-
čovny, mužské hnal do dílny a do malírny. 
Stíhalo se, barvilo, napínalo, malovalo. Dělala 
se ve dne v noci zbrusu nová výprava do Sme-
tanovy Libuše, kterou jsme zanedlouho po pře-
vratu hráli v tom velkém a nám dosud nedo-
stupném Městském divadle. 

Emanuel Bastl, výtečný dirigent, malý posta-
vou, ale velký svým uměním, přímo vyrostl 
u pultu, když se vzácným elánem řídil toto 
slavnostní představení s vysokou, štíhlou, kul-
tivovanou zpěvačkou Babetou Dostálovou 
v titulní roli. 

Snad nikdy předtím neplály tak nádherné 
ohně na haldách, jak v těchto památných 
nocích, prvních nocích naší národní a státní 
samostatnosti. 

V upravených klubovních místnostech Národního domu zasedal 
po vzniku Československého státu od 29. října 1918 téměř nepře-
tržitě revoluční Okresní národní výbor v Moravské Ostravě.  
Nový státní orgán až do svého zrušení v roce 1919 zajišťoval správu 

veškerých státních záležitostí pro celé Ostravsko.

Malý sál, Palackého dvorana a spolkové místnosti  bývaly také místem pořádání 
uměleckých výstav předních českých malířů, grafi ků a sochařů. V roce 1902 

zde vystavovali členové spolku Mánes, mezi nimi byla i díla malířů Mikoláše Alše, 
Franti ška Kupky, Maxe Švabinského či sochaře Josefa Václava Myslbeka. 

V Národním domě probíhala pravidelná 
pohosti nská vystoupení profesionálních 

hudebních těles. Mezi jinými 
i Česká fi lharmonie, která koncertovala 

ve Velké dvoraně Národního domu 
dokonce šestkrát. Novinový článek 

připomíná koncert ze 4. dubna 1905.

Inzerce restauračního zařízení 
v Národním domě v Ostravanu 

z 20. září 1903.



Český ekonom a politik  
Karel Engliš (1880–1961) se v roce 1912 

v Národním domě zúčastnil veřejných 
přednášek pedagogů České vysoké 

školy technické v Brně s příspěvkem 
Úvod do sociální politiky.

Přednáška profesora  
Jaroslava Vrchlického (1853-1912)  

o poezii Jana Nerudy probíhala ve dvou 
dnech 18. a 19. dubna 1903  

za mimořádně velké účasti, kdy sál 
Velké dvorany Národního domu byl 

zcela zaplněn a mnoho lidí se dovnitř 
ani nedostalo.  Přijal také soukromá 

pozvání do rodin předních ostravských 
vlasteneckých pracovníků  

JUDr. Edmunda Palkovského  
a ing. Emanuela Balcara.

Josef Václav Myslbek
(1848-1922)

Mezi velice oblíbené přednášky patřila 
vystoupení předních českých 

cestovatelů o exotických zemích.  
Dne 16. prosince 1899 v Národním 
domě přednášel o výpravách v jižní 

Africe jeden z tehdejších nejznámějších 
českých cestovatelů a etnografů  

Emil Holub (1847–1902).

Uprostřed Eduard Vojan (1853–1920) 
se souborem Národního divadla v Brně 
během hostování v Moravské Ostravě. 

Po Vojanově pravé ruce v pořadí již 
čtvrtý divadelní ředitel Národního 

domu Josef Antoš Frýda.  
Foceno na dvoře Národního domu  

31. května 1907.

Mikoláš Aleš
(1852-1913)

Populární pražský písničkář 
Karel Hašler (1879–1941) 

zde několikrát vystoupil se souborem 
Národního domu v kabaretních večerech, 

které na konci války přispěly k utužení 
vztahů Ostravanů s českou Prahou.

Karel Hašler v Moravské Ostravě 
(1. a 2. června 1917).

Slavný operní pěvec  
Emil Burian (1876–1926) zde v roce 
1895 zahájil svou uměleckou dráhu  
s Pištěkovou divadelní společností.

V Národním domě se konaly i vánoční 
výstavy spojené s prodejními trhy.

Český malíř a rytec Max Švabinský 
(1873–1962), přední člen pražského 

spolku Mánes, vystavoval v Národním 
domě svá díla, například na vánoční 
výstavě roku 1910. Při svém pobytu 

v Ostravě vytvořil i kresbu významného 
ostravského sběratele umění a stavitele 

Národního domu Franti ška Jurečka.

Profesor Tomáš Garrigue Masaryk 
(1850–1937) přednášel 6. dubna 1902 

ve Veřejné knihovně a čítárně 
Národního domu O otázce sociální 
v rámci cyklu Lidových přednášek 

profesorů české Karlo-Ferdinandovy 
univerzity v Praze.

Slavný herec a komik Národního 
divadla Jindřich Mošna (1837–1911) 
pohosti nsky vystupoval s Choděrovou 

divadelní společností  v Národním domě 
8. a 9. dubna 1896.

Známý operní pěvec a ostravský rodák 
Richard Kubla (1890–1964) vystupoval 

ve Frýdově společnosti společně  
s manželkou Lídou Maškovou-Kublovou, 
která také zpívala na mnoha německých 

jevištích.

Pohlednice zachycuje zahradní 
restauraci a pohled na Národní dům 

v roce 1900. Vnitřní i venkovní 
prostory Národního domu od počátku 

sloužily jako kulturně-společenské 
centrum Moravské Ostravy.


