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Velký znak národního podniku Bytex na fasádě sportovního, kulturního a společenského centra na vratislavickém
Zámeckém vrchu. Jeho provozovatelem byl tehdejší Závodní klub ROH národního podniku Bytex. První část objektu
byla otevřena roku 1978 a tehdejší noviny Vpřed o tom referovaly s velkým uznáním: „Klub mladých je nejen kavárna
pro 50 osob, ale i sauna a tělocvična, ve vrchní části jsou klubovny, z nichž malá pro 17 a velká pro 45 návštěvníku.
Provozovatelem kavárny je LSD Jednota. Otevřeno je tu od 14 do 22 hodin.“
Název Klub mladých ovšem brzy upadl v zapomnění a pro objekt se spíše ujala přezdívka Šantán či kulatá hospoda.
Archiv Ondřeje Marčáka

Rozšířená a vylepšená sauna byla v Šantánu zprovozněná
roku 1980 a jako jedna z mála fungovala celoročně, což
ocenil i redaktor Vpředu: „Jediným, kdo se snaží vyjít všem
náruživým saunařům vstříc, jsou pracovníci sauny při
závodním klubu ROH Bytex, kteří alespoň jednou týdně – ve
čtvrtek umožňují těm nejskalnějším ohřát se a zregenerovat
síly po práci.“ Saunu vedla paní Eliška Schönbecková,
babička Ondry Marčáka, který vzpomíná, jak zapínal
vytápění potírny, napouštěl čerstvou vodu do bazénku,
ale hlavně – za dýško nosil chlapům na odpočívárnu
vychlazené pivko. Na fotografii pokladny je ovšem v okénku
paní Vlasta Kutílková; shodou okolností babička Ondrovy
ženy Vladěnky. Studenou vodu v kruhovém bazénku
s dvěma rameny schodiště ještě více chladilo otevření
střechy do prostoru, při vydatném sněžení tak vločky
poletovaly až nad vodou. A na střechu prý proto chodili
zdejší výrostci šmírovat…
Archiv Ondřeje Marčáka
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Od roku 1980 byla sauna v Šantánu otevřena každý pátek i pro rodiny s dětmi. Později ji začala dopoledne využívat
pro otužování dětí i nedaleká mateřská školka. V ochlazovacím bazénku tak vidíme paní učitelku Šebelovou s jejími
žáčky. Schválně, kolik z nich se po skoro čtyřiceti letech pozná stejně jako Marek Bulíř na dolním obrázku?
Archiv Ondřeje Marčáka
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Zpráva o otevření pohostinství v Šantánu roku 1978 hlásala: „Působivé je moderní zařízení kavárny, z velké části
z výrobků Bytexu, jako např. gobelínové potahy na židlích, dekorační tkaniny na oknech, zavěšené klasické koberce
na zdích kolem baru nebo kovral položený na podlaze.“ A pamětníci zase vzpomínají, jak se tu mnohé podnikové
porady Bytexu snadno protahovaly až do ranních hodin.
Archiv Ondřeje Marčáka
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