Ostravsk hotel Palace se bude bourat
VáÏení ostrav‰tí pfiátelé,
ãetl jsem dnes v MF Dnes - na internetu - Ïe hotel Palace bude zbourán a na jeho místû
postaví firma NBC (odkud ta fima je jsem se nedozvûdûl, pr je developerská....) nov
komplex budov. Památkafii jsou pr proti zbourání.
Nevím, jestli bych byl, kdybych Ïil v Ostravû, proti bourání anebo pro. KdyÏ jsem si
v‰ak zprávu na internetu dnes pfieãetl, napadlo mû, Ïe jsem ve tfiech románech o mém
mládí v Ostravû zapomnûl popsat epizodu, jak jsem v listpopadu roku 1944 nav‰tívil s
maminkou a s tatínkem coby ãtrnáctilet plus devût mûsícÛ mlad chlapec poprvé v
Ïivotû bar - a sice bar Boccaccio v podzemí hotelu Palace.
To bylo tak:
Otec Bohumil, coby Nûmec, mûl v listopadu 1944 narukovat do wehrmachtu, ale
podivuhodnm zpÛsobem se mu podafiilo pomocí pana Hrnãárka, majitele ostravské
firmy na vrobu neonovch reklam - Hrnãárkovi bydleli v horej‰ím patfie tehdej‰í
budovy âeského slova - a pana Klause Mosera, Raku‰ana ze ·trského Hradce, jinak
kapitána wehrmachtu, velitele kasáren

wehrmachtu v Pfiívoze (je‰tû poãátkem

devadesátch let byl v bvalch kasárnách umístnûn ostravsk mûstsk archív) a dále
pak nadporuãíka zdravotní sluÏby wehrmachtu, MUDr. Rudolfa von Koenigsteina, jehoÏ
maminka Marie klasifikovala jako notorického ochlastu, vojnû se vyhnout. CoÏ v‰ichni
ãtyfii, pátm ãlenem spoleãnosti byla maminka, oslavili poãátkem listopadu 1944
náv‰tûvou shora uvedeného baru v hotelu Palace.
Pokud si pamatuji, tak kontakt na kapitána Mosera, Raku‰ana, zorganizoval pan
Hrnãárek; kapitán Moser zase seznámil otce Bohumila s nadpourãíkem zdravotní sluÏby
wehrmachtu, MUDr. von Koenigsteinem, kter tehdy residoval v budovû ostravského
Don Bosca, kde pfiedsedal vojenské odvodní komisi zásobující profiídlé fiady wehrmachtu
novmi rekruty star‰ích roãníkÛ.
Za pût litrÛ domácí slivovice a pÛlku prasete - obojí opatfiil otci Bohumilovi strc JoÏka
Halenãák z Ho‰Èálkové u Vsetína - pro MUDr.von Koenigsteina a za dvoje jezdecké
holínky, zprostfiedkovací honoráfi pro kapitána Mosera, nebyl otec Bohumil v budovû

holínky, zprostfiedkovací honoráfi pro kapitána Mosera, nebyl otec Bohumil v budovû
Don Bosco odvodní komisi  uznán za schopného vojenské sluÏby v rámci záchrany
Hitlerova rajchu, coÏ MUDr. von Koenigstein potvrdil úfiednû-vojenskm dobrozdáním,
v nûmÏ uvedl - toto dobrozdání ze dne 10.listopadu 1944 mám je‰tû schované –Ïe
Gottlieb (ãesky Bohumil) Filip, tehdy zdrav jako fiípa, má ledviny nadranc, Ïe je tuberák
a navíc trpí obãasnmi záchvaty padoucnice.
Jak jsem fiekl: Na oslavu své totální neschopnosti k vojenské sluÏbû pozval otec kapitána
Mosera, nadporuãíka MUDr.von Konenighsteina a pana Hrnãárka do baru Boccaccia v
holetu Palace, kter má bt teì zbourán. Po návratu z baru mi rodiãe pfií‰tí den vyprávûli
o programu, v nûmÏ v Boccacciu v podzemí hotelu Palace vystupovali muÏ-Ïabák a ÏenaÏabice. Nevím proã, ale tehdy jsem zatouÏil shlédnout , jak se muÏ-Ïabák a Ïena-Ïabice
splétají na jevi‰ti v jedno Ïabo-lidské klubko. Vyjádfiil jsem pfied otcem Bohumilem a
matkou Marií pfiání, Ïe by se rád podíval na nedûlní odpolední pfiedstavení v baru
Boccaccio na ten Ïabo-lidsk zázrak. Otec Bohumil se ‰kodlibû usmál a prohlásil, Ïe by
mû s maminkou do baru na nedûlní odpolední pfiedstavení vzali, ale jen tehdy, donesu-li
z pfií‰tí písemky v oboru matematiky jedniãku, coÏ oba, otec Bohumil i matka Marie,
povaÏovali za nemoÏné, kdyÏ uváÏili, Ïe profesor matematiky v kvartû v nûmeckého
gymnasia – dnes se v té budovû nachází Ostravská univerzita – dr. Josef Petras, tuberák a
siln kufiák, mi v posledním vysvûdãení dal ãtverku jen proto, Ïe jej otec Bohumil
podplatil pytlíkem tabáku ze zahrádky dûdeãka Antonína Filipa z Ho‰Èálkové u Vsetína.
Ale muÏ-Ïabák a Ïena-Ïabice mû vyprovokovali k pfiekvapivému vkonu: Za pfií‰tí
písemnou matemtickou práci jsem dostal jedniãku! Tuberluslosní kufiák dr. Josef Petras –
padl v dubnu 1945 coby volks‰turmák u Hrabynû - prohlásil pfied udivenou tfiídou, Ïe
takov zázrak je‰tû nezaÏil, Ïe toho Filipa musel osvûtlit duch svat, ale, pozvedl profesor
pfies stfiedo‰kolskou matematiku hlas, jest to zázrak nadûjn! Tak jsem se v nedûli
koncem listopadu 1944 dostal na odpolední pfiedstavení do baru Boccaccio v hotelu
Palace. Otec Bohumil i matka Marie svÛj slib splnili. Otec Bohumil byl v‰ak nedûlním
odpoledním programem v baru Bocccaccio nespokojen, protoÏe vypadlo ãíslo, v nûmÏ
vystupovali dva skoro nazí muÏi a tfii úplnû nahé Ïeny, v‰ichni natfieni bronzovou barvou,
protoÏe pfiedvádûli fiecké sochy. Napadá mû: Nikdy potom jsem v baru Boccaccio uÏ
nebyl, ale velk dojem, kter ve mnû do sebe vpleteni muÏ-Ïabák a Ïena-Ïabice
zanechali pfieÏívá v mch vzpomínkách na mládí v Ostravû dodnes.

Jak skonãil otec a maminka jsem posal i v “Sedmém Ïivotopisu”. O panu Hrnãárkovi a
jeho osudu po roce 1945 nevím nic. MUDr.Rudolf von Koenigstein, sly‰el jsem aÏ po
roce 1974, kdy jsem po nûm v západním Nûmecku pátral, skonãil pr Ïivot v AlÏíru jako
doktor ve francouzské cizinecké legií. Neuchlastal se, ba naopak, zemfiel pr stra‰nou
smrtí – Ïízní v pou‰ti. Pan kapitán wehrmachtu, Raku‰an Klaus Moser, dezertoval v
lednu 1945 spoleãnû s otcem Bohumilem - poãátkem ledna 45 se uÏ otec vojenské sluÏbû
vyhnout nemohl - z fronty kdesi u RuÏomberku, ãímÏ se pan Moser, hauptmann
wehrmachtu ze ·trského Hradce, stal antifa‰istou a v obnoveném Rakousku a v jeho
armádû to dotáhl aÏ na generála.
Teì mû mrzí, Ïe mû po roce 1990, kdyÏ jsem byl nûkolikráte v Ostravû, nikdy nenapadlo
nav‰tívit bar Boccaccio, první bar v mém Ïivotû, a Ïe jsem nikdy nebydlel v hotelu
Palace...
Zdraví
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