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N1. ledna 
• nejvíce Ostravanů a návštěvníků města oslavilo příchod nového roku  
v klubech, restauracích na Stodolní ulici a v jejím okolí. Uvítání nového 
roku, které připravil městský obvod Slezská Ostrava, zakončil po silves-
trovské půlnoci ohňostroj

• v sedm hodin ráno se narodilo v Městské nemocnici Ostrava první dítě 
roku 2014 – Nikol Hejdová. 2. ledna ji a maminku navštívila náměstkyně 
primátora S. Piperková a ředitel nemocnice T. Nykel, kteří jim předali kyti-
ci, pamětní minci, hračky a poukázky na nákup dětského zboží v hodnotě 
pěti tisíc korun

• stovky lidí zhlédly na kruhovém objezdu na ulici Dr. Martínka v Hrabůvce 
v podvečerních hodinách tradiční ohňostroj. Organizátorem světelné  
a hudební show bylo vedení obvodu Ostrava-Jih

• počet obyvatel přihlášených k pobytu na území města činil 304 136, 
což bylo o 1862 méně než ke stejnému datu v roce 2013

2.–14. ledna
• 14. ročník Tříkrálové sbírky, pořádané v Ostravě Charitou Ostrava s Cha-
ritou sv. Alexandra, vynesl 1 474 273 Kč, které byly určeny na pomoc 
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně 
potřebným lidem

4. ledna 
• prvním mládětem narozeným v roce 2014 v Zoologické zahradě Ostrava 
se stal sameček ovce mongolské 

6. ledna
• projekt Evropské město sportu 2014 s podtitulem Rozsvítíme Ostravu  
představil náměstek primátora M. Štěpánek symbolicky na vánočně 
osvětleném Prokešově náměstí

8. ledna 
• v prostorách mateřské školy na Dobroslavické ulici v Plesné byla ote-
vřena nová pobočka Knihovny města Ostravy. Vzhledem ke svému umís-
tění je její fond zaměřen především na nejmenší čtenáře

9. ledna
• Novoroční koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava, řízené H. M. Förste-
rem, v Domě kultury města Ostravy, na němž zazněla díla J. Suka, A. Dvo-
řáka, L. Janáčka a K. Slavického, zahájili úvodním slovem náměstkyně 
primátora S. Piperková a ředitel JFO J. Žemla. Jako sólista v Janáčkově 
houslovém koncertu vystoupil R. Patočka
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N Primátor P. Kajnar 
a velvyslanec 
Švýcarské 
konfederace v ČR 
M.-A. Antonietti 
(9. ledna)

T. Kocembová-Netoličková při úvodním buly utkání HC Vítkovice Steel – 
HC Oceláři Třinec (17. ledna)

• vernisáž výstavy obrazů K. Szanyi Na hladině kůže proběhla ve Výstavní 
síni Sokolská 26 

• velvyslanec Švýcarska M.-A. Antonietti odhalil pamětní desku na tram-
vajové zastávce Krajský úřad, rekonstruované v rámci projektu Zkvalit-
nění tramvajové infrastruktury spolufinancovaného z programu švýcarsko-
české spolupráce. Poté jednal s primátorem P. Kajnarem a dalšími členy 
Rady města Ostravy

14. ledna 
• na Novoročním koncertu Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě, 
jehož se zúčastnil hejtman Moravskoslezského kraje M. Novák, se před-
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J. Kaluža 
a P. Kocmanová 
v inscenaci KSA  
Krajní meze (18. ledna)

stavili v dílech B. Martinů, L. Janáčka a A. Dvořáka studenti a absolventi 
JKGO, orchestr školy řízený P. Šumníkem a sbor školy. V kantátě B. Mar-
tinů Otvírání studánek vystoupili také operní pěvec R. Novák a herečka 
V. Zawadská jako recitátorka

17. ledna
• slavnostním vhozením buly v ČEZ Aréně na utkání HC Vítkovice Steel –  
HC Oceláři Třinec, které provedli náměstek ostravského primátora  
M. Štěpánek, běžkyně a trenérka T. Kocembová-Netoličková a prezident 
HC Vítkovice Steel F. Černík, byly oficiálně zahájeny akce konané v rámci 
Evropského města sportu 2014

18. ledna
• Komorní scéna Aréna uvedla premiéru inscenace kontroverzní hry  
W. Mastrosimona Krajní meze. V rolích ústřední dvojice se v režii G. Kem-
pinského představili J. Kaluža a P. Kocmanová

20. ledna
• prezentace knihy historika V. Vlčka Ostrava za ostnatými dráty se 
v antikvariátu a galerii Fiducia zúčastnila většina pamětníků, jejichž vzpo-
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N mínky publikace obsahuje, náměstkyně primátora S. Piperková a další 
hosté

22. ledna
• přednáška a představení publikace A. Borovcové Kulturní dědictví 
Severní dráhy císaře Ferdinanda proběhly v Domě umění Galerie výtvarné-
ho umění v Ostravě

23. ledna
• za přítomnosti významného fotografa V. Koláře se konala v Minikině 
předpremiéra dokumentu režisérky K. Řezníčkové Viktor Kolář 

• představení Divadla Archa nazvané Sólo pro Lu, ve kterém excelova-
la čínská tanečnice a zpěvačka Jing Lu, se uskutečnilo v Multižánrovém 
centru současného umění Cooltour

24. ledna
• v antikvariátu a galerii Fiducia byla zahájena výstava obrazů J. Karpíš-
ka Hypotéka na kabát a současně byl prezentován katalog Galerie Dole 
2013. Úvodní slovo pronesli kurátoři galerie V. Holec a M. Mikolášek 

27. ledna
• místní organizace České strany sociálně demokratické v Porubě vylou-
čila ze strany primátora P. Kajnara. Verdikt potvrdil její okresní výkonný 
výbor 

• vyprodané hlediště haly Sportovního gymnázia Emila a Dany Zátop-
kových v Zábřehu sledovalo závod ve skoku vysokém Ostravskou laťku, 
jejímiž vítězi se stali Rus D. Cyplakov výkonem 227 cm a M. Nová, která 
překonala laťku ve výšce 183 cm

29. ledna
• členem nové vlády České republiky se stal S. Němeček z ČSSD, dosa-
vadní ředitel Fakultní nemocnice Ostrava, jehož v této funkci vystřídal  
D. Feltl

30. ledna
• v Národním divadle moravskoslezském proběhla premiéra inscenace 
skotské autorky L. Lochhead Perfect days. V režii J. Ryšánek Schmied-
tové vystoupily v hlavních rolích R. Klemensová, P. Kafková a A. Gasnár-
ková

• Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu připravil na rohu ulic S. K. Neu-
manna a Mlýnské v Moravské Ostravě první akci z cyklu Poetické atentá-
ty, jejíž součástí bylo veřejné čtení z díla S. K. Neumanna
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R. Štěpánek 
a T. Berdych 
při utkání 
Davis Cupu  
(1. února)

Nizozemští 
tenisté 
J.-J. Rojer 
a R. Haase 
ve čtyřhře 
daviscupového 
utkání  
(1. února)

31. ledna
• Úřad práce v Ostravě evidoval 27 089 uchazečů o zaměstnání, což 
bylo o 896 více než k 31. prosinci 2013. Počet volných pracovních míst 
se zvýšil za stejnou dobu z 629 na 886

31. ledna–2. února
• tým ČR porazil v prvním kole tenisového Davis Cupu v ČEZ Aréně Nizo-
zemsko 3:2. V rozhodujícím utkání zvítězil T. Berdych nad T. de Bakkerem 
3:0 na sety. Velkým zážitkem pro žáky základních škol byla účast na tré-
ninku českých reprezentantů 29. ledna, s nimiž si děti v rámci projektu 
Evropské město sportu 2014 mohly zahrát 
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Sloní mládě narozené v ostravské zoo (4. února)

3. února
• výstava Městské zásahy, prezentující návrhy architektů a umělců na 
estetizaci veřejných prostor, byla zahájena ve vestibulu Nové radnice. 
Kromě komentovaných ukázek jednotlivých návrhů byly součástí dopro-
vodného programu také přednášky

4. února
• v Ostravském muzeu se konala vernisáž expozice osmi obrazů význam-
ného německého renesančního malíře L. Cranacha staršího, připravená 
ve spolupráci s Národní galerií v Praze. Výjimečným počinem bylo vysta-
vení oboustranného plátna Žehnající Jezulátko s křížem a Kristus Trpitel, 
které mohla veřejnost zhlédnout vůbec poprvé v novodobé historii

• zaplněný sál v antikvariátu a galerii Fiducia vyslechl poutavé vyprávění 
světově proslulé mezzosopranistky S. Červené. Besedu, kterou mode-
roval ředitel Národního divadla moravskoslezského J. Nekvasil, natáčel 
Český rozhlas Ostrava

• slonice Vishesh porodila v ostravské zoo své druhé mládě. I přesto, že 
slůně nepřijímalo mléko přímo od matky, podařilo se jej zachránit
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P. Dvorský a M. Legerski v inscenaci DLO O velikém, maličkém a sluníčku 
(5. února)

5. února
• Divadlo loutek Ostrava uvedlo hru A. Onichimowské a M. Legerského 
O velikém, maličkém a sluníčku, ve které vystoupili M. Legerski, P. Dvor-
ský a P. Masaříková 

5.–6. února
• město Ostrava, Ostravská tělovýchovná unie, Centrum individuálních 
sportů Ostrava, Český klub olympioniků regionu severní Moravy a Slez-
ska a odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
Magistrátu města Ostravy uspořádaly v rámci projektu Evropské město 
sportu 2014 štafetový běh z Ostravy do Olympijského parku v Praze na 
Letné. Akci slavnostně zahájil u Fora Nová Karolina náměstek primátora 
M. Štěpánek za přítomnosti olympijských medailistů V. Máchy, D. Morav-
ce, F. Černíka, J. Netoličky, A. Tačové, M. Tenka a dalších. Ostrý start byl 
o den později na Prokešově náměstí

6. února
• v hlavní roli hry W. Shakespeara Macbeth, která měla premiéru v NDM, 
se představil v režii R. Balleka V. Polák

12. února
• na poetickém večeru Všecky krásy světa v restauraci Pod věží v Nové 
radnici četli texty J. Seiferta herci J. Fišar a T. Jirman, na violoncello je 
doprovázel J. Hanousek 
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• v úvodu 30. zasedání Zastupitelstva města Ostravy složila slib jeho nová 
členka I. Vozňáková za hnutí Ostravak, která vystřídala E. Schallerovou. 
Dále zastupitelé schválili uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekty 
v oblastech školství, tělovýchovy, vrcholového sportu, sociální péče, zdra-
votnictví a na podporu bilingvní a cizojazyčné výuky. ZMO vyslovilo souhlas 
s podporou Dnů NATO, Dnů vzdušných sil Armády ČR, Nadace na pomoc 
zvířatům a s výsledky ankety o nejlepšího sportovce Ostravy v roce 2013

20. února
• výstava obrazů D. Balabána Live byla zahájena ve Výstavní síni Sokol-
ská 26 

22.–23. února
• na mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek v Praze 
vybojovali mistrovský titul junior J. Friš z SSK Vítkovice v běhu na 1500 m 
časem 3:53,10 min a v běhu na 3000 m časem 8:25,11 min a juniorka 
V. Šádková z téhož týmu ve skoku dalekém výkonem 6,18 m a v trojsko-
ku (12,18 m)

26. února
• ve věku 87 let zemřela herečka N. Letenská, dlouholetá členka Státní-
ho divadla Ostrava

26. února–28. března
• na programu festivalu ProTibet, pořádaného společností MOST, byly 
mj. filmové projekce, výstava fotografií, koncert B. Hrzánové a skupiny 
Condurango band, přednášky a beseda se socioložkou J. Šiklovou

27. února
• v NDM měla premiéru opera R. Schumanna Jenovéfa. V režii M. Glase-
ra a hudebním nastudování Ch. Olivieriho-Munroea vystoupili v hlavních 
rolích F. Friess, J. Brückler a J. Kettner

• odbor majetkový Magistrátu města Ostravy spolupořádal 16. ročník 
konference Regenerace bytových domů – dynamika proměn bydlení, kona-
né na výstavišti Černá louka 

27. února–1. března
• hlavním tématem výstav Výtahy a zdvihací technika, Střechy a Stavba 
na Černé louce bylo snižování energetické náročnosti budov. Novinkou 
ročníku 2014 byla specializovaná sekce Studny

28. února
• tématy konference v Multifunkční aule Gong Sport pro všechny  
a zdraví, konané v rámci projektu Evropské město sportu 2014, byly mj. 



15

příprava sportovních akcí ve městě, regionu i České republice, proble-
matika tělesné výchovy na školách a volnočasové sportovní aktivity. Své 
příspěvky přednesli K. O’Connor, viceprezident ACES Europe, asociace 
Evropských měst sportu při Evropské komisi, náměstek M. Štěpánek, 
poslanec Evropského parlamentu E. Tošenovský, koordinátorka projektu 
Š. Mokrá aj.

• v Divadle Petra Bezruče měla premiéru vynikající inscenace J. Havlíčka 
Petrolejové lampy v dramatizaci M. Velíška a I. Rajmonta. Režie se ujal 
M. Františák a v hlavních rolích se představili S. Krupanská, L. Melník, 
K. Čepek a N. Lichý

S. Krupanská a L. Melník ve dramatu Petrolejové lampy (28. února)

Ú
N

O
R
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• na mistrovství ČR žáků a žákyň v Jablonci nad Nisou vybojoval P. Bílský 
z SSK Vítkovice mistrovský titul ve vrhu koulí (4 kg) výkonem 13,62 m

4. března
• sedmá pobočka Ostravského informačního servisu, s. r. o., byla ote-
vřena v obchodním centru Forum Nová Karolina 

6. března
• součástí projektu Efektivita procesu komunitního plánování sociálních 
služeb a souvisejících aktivit byla v Nové radnici konference Budoucnost 
sociálních služeb v Ostravě, aneb Kam směřujeme, kterou pořádal odbor 
sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit MMO

• ve Výtvarném centru Chagall proběhla vernisáž grafik F. Tichého

6. března–28. dubna
• šestý ročník mezinárodního festivalu architektury, designu a umění 
Archikultura 2014, který organizoval Kabinet architektury, nabídl v Domě 
umění GVUO výstavy architektonických návrhů Z. Heckera, jejíž vernisáže 
se autor zúčastnil, dále Dánská architektura a BAND – Barcelonská archi-
tektura a design, přednášky, diskuze a komentované prohlídky

7.–9. března
• na čtvrtém Ostravském knižním veletrhu na výstavišti Černá louka se 
prezentovaly kromě vydavatelství a knihkupectví také Knihovna města 
Ostravy, Moravskoslezská vědecká knihovna, nezisková organizace Celé 
Česko čte dětem a další instituce. Na programu byly autogramiády, autor-
ská čtení, besedy a setkání s autory, např. L. Romanskou, B. Olšerem, 
A. Dostálem a M. Stonišem. Současně se konaly výstavy Dovolená a Regi-
on, Lázeňství a šestý ročník veletrhu Svatba 

8. března
• Cenu Alfreda Radoka získala na slavnostním večeru v Praze T. Vilišová 
za roli Amy v inscenaci Divadla Petra Bezruče Můj romantický příběh, diva-
dlem roku byla vyhlášena Komorní scéna Aréna a cenu Talent roku obdržel 
P. Děrgel, absolvent Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě

• v Dolní oblasti Vítkovice se uskutečnil druhý ročník závodu v běhu 
na lyžích RWE City cross sprint, jehož vítězem se stal v kategorii mužů  
D. Kožíšek a mezi ženami byla nejrychlejší K. Grohová. Doprovodný pro-
gram vyvrcholil exhibičním závodem v biatlonu. Trať s dovezeným sněhem 
byla veřejnosti přístupná až do 14. března

10. března
• děkanovi Fakulty umění Ostravské univerzity Z. Janáčkovi byla v rámci 
soutěže Grafika roku udělena Cena Vladimíra Boudníka
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Závodníci na trati RWE City cross sprintu (8. března)

• v Domě u šraněk ve Vítkovicích byla zahájena výstava kreseb J. Wintera 
Neprakty a beseda s vdovou po J. Winterovi Nepraktovi D. Pavlatovou

11.–14. března
• na 25. ročníku veletrhu MIPIM v Cannes prezentovala Ostrava ve spo-
lečné expozici s Moravskoslezským krajem, na níž se podílel odbor eko-
nomického rozvoje Magistrátu města Ostravy, investiční možnosti, mj. 
Vědecko-technologický park Ostrava, a. s., Národní superpočítačové cen-
trum IT4Innovations, Dolní oblast Vítkovice a rozvojové území Hrušov. Za 
pozitivní přístup k investorům získalo město cenu prestižního časopisu 
fDi Magazine

12. března
• na masopustu pořádaném Ostravským muzeem účinkovali na Masa-
rykově náměstí členové Divadla loutek Ostrava, Theatru Ludem, Bílého 
divadla Ostrava, Muzikanti z Polanky, Dětský folklorní soubor Hlubinka 
a další. Vystoupení zpestřil průvod maškar, symbolické zabíjení kozla  
a pochovávání basy 

• v Galerii města Ostravy PLATO byla zahájena výstava videoprojekcí  
J. Šerých WYSIWYG

• ve věku 85 let zemřela ostravská rodačka, významná filmová režisérka 
V. Chytilová 
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J. Slaninová přebírá ocenění Sportovec roku od náměstka primátora 
M. Štěpánka (19. března)

14. března
• k 135. výročí narození A. Einsteina byla v Dolní oblasti Vítkovice slav-
nostně otevřena budova Velkého světa techniky. Autorem stavby v mini-
malistickém slohu o rozloze 14 000 m2 je J. Pleskot. Její součástí budou 
expozice, přednáškové sály, laboratoře, dílny a kino

15. března
• světově proslulý argentinský tenorista J. Cura vystoupil v ČEZ Aréně 
v doprovodu orchestru opery Jihočeského divadla České Budějovice, 
řízeného M. De Rosem. Hostem večera byla slovenská operní pěvkyně 
L. Ballová

17.–21. března
• mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden 
svět nabídl kromě projekcí čtyřiceti snímků v Minikině, Kině Art v DK města 
Ostravy, klubu Atlantik aj. besedy s vrchní sestrou hospice Ondrášek  
B. Husovskou, s předsedou TOP 09 K. Schwarzenbergem a dalšími

19. března
• na Nové radnici proběhlo vyhlášení nejlepších ostravských sportovců 
roku 2013. Titul získala atletka J. Slaninová, nejlepším kolektivem byl 
zvolen mistr ČR ve volejbalu VK Ostrava, sportovním talentem byl vyhlá-
šen stolní tenista P. Klos, nejlepším handicapovaným sportovcem se stal 
lyžař S. Loska, bronzový medailista z paralympiády, a sportovní osobností 
prezident HC Vítkovice Steel F. Černík
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Atrium nové budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU (20. března)

• Čínský národní cirkus vystoupil s programem Shanghai Nights na zim-
ním stadionu v Porubě

20. března
• primátoři Ostravy P. Kajnar a Katovic P. Uszok podepsali česko-polské 
memorandum o společném zájmu na zlepšení čistoty ovzduší v česko-                     
-polském příhraničí. Obě města budou o svých aktivitách informovat 
Moravskoslezský kraj, Slezské vojvodství a ministerstva zdravotnictví, 
životního prostředí, která mají vytvořit účinné programy k řešení tohoto 
problému

• v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v Porubě 
byla slavnostně otevřena nová budova Fakulty elektrotechniky a informa-
tiky. Kromě poslucháren a pracoven pedagogů jsou zde umístěny labo-
ratoře a počítačové učebny. Hodnota stavby přesáhla 1 mld. Kč, z toho 
750 mil. Kč činil příspěvek z fondů Evropské unie

• premiéra muzikálu T. Rice a A. Lloyda Webbera Evita se uskutečnila 
v NDM. V hudebním nastudování J. Žídka a režii P. Gazdíka vystoupili 
v hlavních rolích H. Fialová a T. Savka 

22. března
• Komorní scéna Aréna uvedla hru H. Ibsena Přízraky v režii P. Gábora, 
ve které vystoupili A. Sasínová-Polarczyk, A. Čuba, J. Fišar a další

• pokuta 300 000 Kč a podmínečně uzavřené hlediště na Bazalech na dvě 
ligová kola byly trestem pro FC Baník Ostrava za výtržnosti diváků v utkání 
AC Sparta Praha – FC Baník Ostrava, které skončilo nerozhodně 1:1 
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Jedna z hvězd muzikálu Evita – T. Savka (20. března)

24.–29. března
• Irský kulturní festival nabídl hudební vystoupení v Bernie’s Irish Pubu 
na Stodolní ulici, týden irské literatury a filmu v Multižánrovém centru 
současného umění Cooltour, ochutnávky tradičních jídel v hotelu Brioni. 
Vrcholem programu byl koncert v Bonver Aréně, jehož hvězdou byla sou-
časná nejpopulárnější irská skupina Hermitage Green

25. března
• své funkce se ujal první konzul Finské republiky v Ostravě, jímž byl jme-
nován generální ředitel společnosti Tieto Czech, s. r. o., P. Lukasík. Kon-
zulát je umístěn v sídle této firmy na ulici 28. října v Moravské Ostravě 

25.–30. března
• na krajské přehlídce amatérských divadelních souborů Ostravské 
buchary ve společenském domě Labyrint v Třebovicích se představily 
soubory D.N.A., Devítka, Skřítek, Bílé divadlo Ostrava a další

26. března
• dva vozy Mercedes Econic a Tatra T815, zakoupené z rozpočtů města  
a kraje, převzali zástupci Hasičského záchranného sboru Moravskoslez-
ského kraje a jednotky Sboru dobrovolných hasičů Hrabová

27. března
• slavnostního ceremoniálu k připomenutí 70. výročí popravy letců RAF 
se u památníku u kostela Panny Marie v Hrabůvce zúčastnili potomci pad-
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Literární his-
torik P. Hruška 
čte text B. Hra-
bala v jedné 
z přívozských 
restaurací  
(28. března)

lých letců, kteří přicestovali z Anglie a Kanady, zástupci Armády ČR, Čes-
koslovenské obce legionářské, města, obvodu Ostrava-Jih a další

• premiéru hry D. Jařaba Za vodou (Dokud nás smrt…) v režii Š. Pácla 
v hlavních rolích s I. Dejmalem, A. Cónovou a V. Lazorčákovou uvedla 
činohra NDM

28. března
• u příležitosti 100. výročí narození spisovatele B. Hrabala byl na Puch-
majerově ulici v Moravské Ostravě odstartován Pivní běh na 100 metrů,  
v knihkupectví Artforum byla zahájena výstava fotografií Hráz věčnosti. 
Bílé divadlo uvedlo ukázky ze stejnojmenné hry a poslední akcí byla Hra-
balovská pouť po přívozských hospodách, kterou provázeli literární kritik 
P. Hruška a básník a publicista I. Motýl

• v DLO se konala premiéra pohádky F. Vlčka a B. Zemana Šíleně smut-
ná princezna, již proslavila hudba J. Hammera mladšího. V režii L. Málko-
vé vystoupili v hlavních rolích J. Zajacová, L. Červenka a I. Feller

• R. Finta exceloval ve hře s detektivní zápletkou M. Haddona a S. Ste-
p hense Podivný případ se psem uvedené v režii J. Klimszy ve zkušebně 
Divadla Antonína Dvořáka

29. března
• Ceny Thálie byly na slavnostním večeru v Praze uděleny herečce Diva-
dla Petra Bezruče T. Vilišové za postavu Amy v komedii Můj romantický 
příběh a operní pěvkyni NDM J. Šrejmě Kačírkové za titulní roli v opeře 
Anna Bolena

• na mistrovství ČR v přespolním běhu v Bělé nad Radbuzou vybojoval 
mistrovský titul v kategorii juniorů J. Zemaník z SSK Vítkovice časem 
19:20 min  
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J. Šrejma Kačírková, držitelka 
Ceny Thálie za roli v opeře  
Anna Bolena G. Donizettiho 
(29. března)
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31. března
• primátor P. Kajnar jednal s velvyslancem Spolkové republiky Němec-
ko v ČR D. Lingemannem o působení firem s německou účastí v regio-
nu, výuce němčiny na školách, partnerských vztazích Ostravy a Drážďan  
a spolupráci v oblasti kultury
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O možnost vyzkoušet si curling projevilo zájem také mnoho žen (14. dubna)

1. dubna 
• v Ostravském muzeu byla zahájena výstava Branky, body, Ostrava!!!, 
která byla součástí projektu Evropské město sportu 2014. Přes 400 expo-
nátů připomnělo nejvýznamnější události, osobnosti a kolektivy ostravského 
sportu. Lidé mohli zhlédnout medaile hokejistů z olympijských her v Naga-
nu, fotbalových reprezentantů z olympiády v Moskvě, atletických legend 
J. Železného a H. Fibingerové či sportovního střelce M. Tenka. Vystaven 
byl rovněž Davisův pohár, sportovní vybavení a oděvy od konce 19. století 
do současnosti. Např. šaty, v nichž se na tenisových dvorcích hrálo v roce 
1889, luky úspěšných lukostřelkyň H. Šáchové a M. Sidkové, a také tretry 
častého účastníka Zlaté tretry, fenomenálního sprintera U. Bolta 

1. dubna–8. května
• poprvé v Ostravě si příznivci curlingu mohli vyzkoušet zahrát tento 
sport na zimním stadionu v Porubě v rámci projektu Evropské město 
sportu 2014

2. dubna
• na 31. zasedání zastupitelstva města vzali jeho členové na vědomí 
zprávy o kriminalitě a veřejném pořádku ve městě, kterou přednesli ředi-
telé Městského ředitelství Policie České republiky R. Dočekal a Městské 
policie Ostrava Z. Harazim, a schválili dotace z rozpočtu města do oblastí 
kultury, zdravotnictví a prevence kriminality



24

D
U

B
E

N 3. dubna
• novým majitelem Evraz Vítkovice Steel, a. s., se stal ocelářský holding 
Průmyslový svaz Donbasu. Celková hodnota transakce dosáhla v přepoč-
tu 5,7 miliardy korun

4. dubna
• v Divadle Petra Bezruče proběhla premiéra inscenace P. Kolečka Taky 
fajny synek. V režii F. Nuckollse vystoupili M. Sedláček, P. Gajdošíková, 
K. Krejčí a další

7. dubna
• kandidáti do Evropského parlamentu za ČSSD J. Keller a V. Mynář 
diskutovali s občany na náměstí SNP v Zábřehu, Masarykově náměstí  
v Moravské Ostravě a v Hrabůvce před restaurací Fontána 

7.–12. dubna
• na programu česko-německých kulturních dnů byly přehlídka současné 
německé kinematografie, výstavy, divadelní představení, literární večery, 
vzdělávací workshopy nebo zájezd do Vídně. Pozvání na akci přijala mj. 
německá spisovatelka, překladatelka a bohemistka L. Dorn

8. dubna
• firma Amádeus Real oznámila, že prodala objekt bývalého obchodního 
domu Ostravica–Textilia firmě RME Czech 

8.–11. dubna
• Krylovský týden v Ostravě připomněl 70. výročí narození a 20. výročí 
úmrtí tohoto významného písničkáře a básníka diskuzí s hudebním kriti-
kem J. Černým v antikvariátu a galerii Fiducia, přehlídkou filmů o životě 
a díle K. Kryla a Krylovským večerem v galerii RubRum, na kterém vystou-
pili např. M. Pražák, P. Hruška a J. Šnéberger

10. dubna
• ve Výtvarném centru Chagall byla za účasti dcery K. Kubaly pokřtěna 
kniha Květoslav Kubala – Mizející Ostrava II. a současně zahájena verni-
sáž stejnojmenné výstavy jeho fotografií 

12. dubna
• netradiční kulturní zážitek nabídla akce Cinema Royal. Její účastníci 
byli odvezeni na předem neznámé místo a nebyl jim sdělen ani název 
filmu, který jim bude promítán. První projekce tohoto druhu se konala  
v provozu Vítkovických sléváren, spol. s r. o., na Halasově ulici ve Vítkovi-
cích. Tady byl uveden snímek s Ch. Chaplinem Moderní doba, který dopl-
nila improvizovaná divadelní vystoupení a hudební produkce

• občanské sdružení Ostravounakole uspořádalo Velkou jarní cyklojíz-
du, jejíž start za účasti zástupce velvyslance Dánského království v ČR  
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Florbalisté 1. SC WOOW Vítkovice po vítězném finále (13. dubna)

L. Kjellberga byl na Prokešové náměstí před Novou radnicí. Přes 150 cyk-
listů pak vyrazilo na trasu do Vítkovic a zpět do Moravské Ostravy k Stře-
disku volného času Ostrava-Moravská Ostrava na Ostrčilově ulici, kde pro-
běhlo představení kampaně Do práce na kole a přednáška L. Kjellberga  
a ostravského cyklokoordinátora M. Krejčího

12.–13. dubna
• návštěvníci tradičního velikonočního jarmarku na Slezskoostravském 
hradě zhlédli ukázky lidových zvyků a mohli se naučit plést velikonoční 
pomlázku, namalovat vajíčko nebo si na hrnčířském kruhu vymodelovat 
hrnek. Součástí programu, ve kterém nechyběla hudební a taneční vystou-
pení, bylo otevření nové expozice v podzemí hradu Permoníci a čerti 

13. dubna
• v superfinále ligy v pražské O2 areně zvítězili florbalisté i florbalistky  
1. SC WOOW Vítkovice. Mužský tým porazil Tatran Omlux Střešovice 3:1  
a ženy vyhrály nad Herbadentem Praha 11 SJM 5:0

14. dubna a 23. května
• narozením dvou mláďat kočkodanů Dianiných v ostravské zoo se sku-
pina tohoto afrického primáta stala jednou ze dvou největších v zoologic-
kých zahradách na světě
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Kočkodan Dianin, další přírůstek ostravské zoo (14. dubna)

16.–18. dubna
• ukázky prací řezbářů, kovotepců, sklářů a košíkářů bylo možno pozoro-
vat na velikonočním jarmarku na Jiráskově náměstí v Moravské Ostravě. 
Nechyběly stánky s kraslicemi, karabáči, tradičními velikonočními ozdo-
bami a specialitami. V kulturním programu vystoupily Terchovská muzika 
Terchová, soubor Tíšina nebo kapela Dareband

16.–26. dubna
• na Dni Země na náměstí SNP v Zábřehu, Hlavní třídě v Porubě, v Ko-
menského sadech, pobočkách Knihovny města Ostravy, Zoologické zahra-
dě Ostrava aj. prezentovaly své aktivity OZO Ostrava, s. r. o., Knihovna 
města Ostravy, Správa Chráněné krajinné oblasti Poodří a další organiza-
ce, ekologická a občanská sdružení. Na programu byly hudební a divadelní 
vystoupení a soutěže. Ostravské vodárny a kanalizace, a. s., uspořádala 
den otevřených dveří v úpravně vody Nová Ves a ústřední čistírně odpad-
ních vod Ostrava-Přívoz 

17. dubna
• tématem konference Strojírenství Ostrava 2014 v Multifunkční aule 
Gong byly růstové faktory českého strojírenství. Vystoupili na ní ministr prů-
myslu a obchodu J. Mládek, hejtman Moravskoslezského kraje M. Novák, 
rektor VŠB-TU I. Vondrák či předseda představenstva Vítkovice, a. s., 
J. Světlík
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Děti při jedné ze soutěží na Dni Země v Komenského sadech (25. dubna)

• prezentace Porubského kalendária 2013, jehož autorkou byla kroni-
kářka obvodu V. Šmajstrlová a kmotrem malíř K. Haruda, se uskutečnila 
v Centru volného času v Porubě

19. dubna
• v rámci projektu Ostrava žije motosportem se pod záštitou náměstka 
primátora T. Suchardy konala v Centru bezpečné jízdy Libros Ostrava pře-
hlídka a ukázkové jízdy více než 40 závodních motocyklů, motardů, side-
carů a také dakarského speciálu Tatra Bonver Dakar. Při této příležitosti 
byl otevřen technicko-terénní polygon

• u příležitosti Dne památek se mohli Ostravané svézt historickým trolej-
busem k Dolu Michal, jenž byl tento den přístupný za zvýhodněné vstupné 
50 Kč

• na mistrovství ČR v půlmaratonu mužů a žen v Pardubicích vybojova-
la mistrovský titul P. Pastorová z Maraton klubu SEITL Ostrava časem 
1,18:31 hod

19.–20. dubna
• biskup F. V. Lobkowicz sloužil Velikonoční vigilii v katedrále Božské-
ho Spasitele, jež začala obřadem žehnání ohně a zapálením velikonoční 
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G. Bozza a C. Lo Piparo v baletu La Sylphide (24. dubna)

svíce – paškálu. Hlavním celebrantem byl také při mši na Boží hod veli-
konoční

• reprezentantky ČR porazily Itálii v semifinále tenisového Fed Cupu  
v ČEZ Aréně 4:0

24. dubna
• v NDM se uskutečnila premiéra baletu H. S. Løvenskiolda La Sylphide, 
který podle původní choreografie A. Bournonvilla nastudovala s ostrav-
ským baletním souborem NDM dánská choreografka K. Elver. V hlavních 
rolích se představili C. Lo Piparo, G. Bozza a B. Kaufmannová

26. dubna–4. května
• na tenisových kurtech v Komenského sadech proběhl 11. ročník teni-
sového turnaje mužů Prosperita Open, jenž byl součástí ATP Challenger 
Tour. Vítězem se stal Rus A. Kuzněcov, když ve finále porazil Slováka 
M. Mečíře mladšího 2:1 na sety 
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N29.–30. dubna
• Ostrava se představila v Praze na Střeleckém ostrově na akci 10 let. EU  
Česká republika v Evropské unii mj. prezentací náměstka primátora  
M. Štěpánka k projektu Evropské město sportu 2014. U této příležitosti 
byly vydány speciální Ostravské noviny s informacemi o sportovních akti-
vitách v Ostravě  

30. dubna
• u památníku Rudé armády v Komenského sadech se za účasti primá-
tora P. Kajnara, velvyslance Ruské federace v ČR S. Kiseljova, zástupců 
vedení města, obvodů, Armády ČR, Čs. obce legionářské aj. uskutečnil 
pietní akt u příležitosti 69. výročí osvobození Ostravy. Před vstupem do 
Komenského sadů si lidé mohli prohlédnout ukázky vojenské techniky

• Úřad práce v Ostravě evidoval k tomuto datu 26 406 uchazečů o za -
městnání, což bylo o 683 méně než 31. ledna. 1137 pracovních míst bylo 
volných, v lednu tento počet činil 886

• ve Výstavní síni Sokolská 26 byla zahájena výstava fotografií M. Othové 
Letní byt
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• v Divadle Antonína Dvořáka se konal Dvořákovský písňový maraton, 
jeden z klíčových projektů NDM k Roku české hudby. Od 15.00 do 20.30 
přednesli jednohlasé skladatelovy písně ve čtyřech blocích operní pěvci  
P. Vykopalová, J. Kurucová, J. Březina, T. Král a J. Martiník, které dopro-
vázeli klavíristé M. Kasík, R. Pechanec a A. Starý. Dramaturgem progra-
mu, živě přenášeného Českým rozhlasem Vltava, byl M. Jemelka

2. května
• hra Kód Salomon, jejímž cílem je najít pomyslný talisman barona Roth-
schilda, byla představena veřejnosti v Dolní oblasti Vítkovice. Jeho polo-
ha je zašifrovaná a hráč musí podle indicií předávaných pomocí mobilního 
telefonu projít několik míst v Ostravě, aby postupně získal kód k šifře  
a mohl ji rozluštit

3.–4. května
• na programu festivalu Májová Plesná byla vystoupení folklorních sou-
borů Holúbek, Vonička, Kotek, Fogáš a Očovan, Cimbálové muziky Jožky 
Severina, Malé černé hudby, krojovaný průvod Plesnou a také komento-
vaný košt vína 

4. května
• v Hrušově vzplála část skládky odpadu. Kvůli čpavému dýmu bylo obča-
nům slezské části Ostravy doporučeno nevětrat 

6. května
• Vítr vlní tichý les byl název výstavy obrazů P. Pastrňáka zahájené v Domě 
umění GVUO

7. května
• Stavovská unie studentů pořádala doposud největší majáles v histo-
rii Ostravy. Jeho součástí byl průvod masek centrem města a hlavním 
bodem koncerty v Dolní oblasti Vítkovice. K hvězdám patřily skupiny Tata 
Bojs, N.O.H.A. a J. Uhlíř. V Multifunkční aule Gong vystoupila také Janáč-
kova filharmonie Ostrava

• vernisáž výstavy obrazů, kreseb a grafiky významné osobnosti českého 
výtvarného umění O. Janečka proběhla ve Výtvarném centru Chagall 

8. května
• TJ Liga 100 Ostrava, o. s., pořádala 34. ročník Běhu osvobození Ostra-
vy. Absolutním vítězem se stal T. Wróbel z Polska, který trať v délce 15 km 
z Hrabyně do Poruby zaběhl v čase 48:58 min 

9. května
• premiér B. Sobotka si v rámci své návštěvy Ostravy prohlédl Dolní 
oblast Vítkovice a jednal se zástupci ostravských vysokých škol



31

K
V

Ě
T

E
N

Studenti VŠB-TU před zahájením majálesového průvodu (7. května)

• v Domě kultury Akord vystoupil zpěvák T. Klus. Na koncertu uvedl také 
skladby ze svého nového alba Proměnamě

11. května
• připomenout prospěšnost třídění odpadu a blíže seznámit obyvatele 
Ostravy s místními sběrnými dvory a jejich službami bylo cílem turistické 
soutěže Pochoďáky, kterou připravila společnost OZO Ostrava, s. r. o. 
Mezi jednotlivými sběrnými dvory byla stanoviště, na kterých účastníci 
akce plnili soutěžní úkoly

13. května
• známý anglický zpěvák P. Gabriel v rámci svého turné Back to Front 
nadchl posluchače na koncertu v ČEZ Aréně

14. května
• setkání kandidátů hnutí ANO 2011 do voleb do Evropského parlamen-
tu v čele s lídrem P. Teličkou s občany proběhlo v Domě kultury města 
Ostravy 

16. května
• odbor kultury a zdravotnictví MMO se ve spolupráci mj. s Městskou 
policií Ostrava, Policií ČR a Dopravním podnikem Ostrava, a. s., podílel na  
1. ročníku Školní policejní akademie, která byla součástí projektu Bez-
pečnější Ostrava
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Venezuelský dirigent 
M. Hernández-Silva 
na zahajovacím 
koncertu Janáčkova 
máje (22. května)

17. května
• Dopravní podnik Ostrava, a. s., pořádal u příležitosti 120 let městské 
hromadné dopravy v Ostravě okružní jízdy historickými tramvajemi a auto-
busy

• házenkářky DHC Sokol Poruba zvítězily ve Zlíně nad místním klu-
bem Handball Club Zlín 31:21 a získaly třetí místo v prvoligové sezoně 
2013/2014. Bronzové medaile členkám týmu předali primátor P. Kajnar 
a náměstek primátora M. Štěpánek v prostorách expozice Branky, body, 
Ostrava!!! v Ostravském muzeu 

17.–18. května
• 10. výročí otevření Slezskoostravského hradu připomněly Hradní slav-
nosti, na jejichž programu byla vystoupení skupin historického šermu, 
divadelní představení, vystoupení hudebních souborů hrajících na dobové 
nástroje, jarmark a soutěže

20. května
• kandidáti do Evropského parlamentu za Komunistickou stranu Čech  
a Moravy se zúčastnili předvolebního mítinku na Masarykově náměstí

• happening Občanské demokratické strany Držme se koruny, na kterém 
vystoupili kandidáti této strany do Evropského parlamentu, se uskutečnil 
na Jiráskově náměstí

21. května
• v úvodu 32. zasedání Zastupitelstva města Ostravy vyzval klub ČSSD 
náměstkyni primátora S. Piperkovou a člena rady města L. Palyzu, aby 
odstoupili ze svých funkcí. Na pořadu bouřlivého jednání byl také bod 
týkající se odvolání předsedy představenstva Dopravního podniku Ostra-
va, a. s., R. Kadlučky. Tento návrh nebyl schválen. Zastupitelé vyslovili 
dále souhlas s novým územním plánem, poskytnutím dotace na pořádání 
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Aplaus pro jihoafrickou sopranistku P. Yende (26. května)

festivalu Ekofilm 2014 a odmítli prodej 66% majetkového podílu ve spo-
lečnosti Ovanet, a. s.

22. května
• výstava obrazů malířů V. Pivovarova z Ruska a G. Quinna z Velké Britá-
nie nazvaná Cake and Lemon Eaters byla zahájena v Domě umění GVUO

22. května–11. června
• konal se 39. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj. 
Na úvodním koncertu v Multifunkční aule Gong vystoupila Janáčkova fil-
harmonie Ostrava, řízená venezuelským dirigentem M. Hernándezem-Sil-
vou. Na programu byla Janáčkova Sinfonietta, suita M. de Fally Třírohý 
klobouk a klavírní koncert E. H. Griega, jehož sólistou byl norský klavírista 
Ch. Ihle Hadland. Z následného programu zaujala vystoupení Filharmonie 
Bohuslava Martinů Zlín, Pražského filharmonického sboru, Hudby Hrad-
ní stráže a Policie České republiky, flétnistky E. Murawské, sopranistky 
P. Yende, houslistek J. Fischer a H. Kotkové, varhaníka J. Tůmy, klavíristy 
I. Ardaševa. Závěrečný večer patřil dílům F. Liszta, B. Smetany, A. Dvořá-
ka a N. A. Rimského-Korsakova. Jako sólista se představil japonský klaví-
rista T. Sakata, Český národní symfonický orchestr řídil V. Válek. Jednou 
z doprovodných akcí byla výstava fotografií P. Grimma z minulých ročníků 
této hudební přehlídky ve foyer Nové radnice
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Vynikající německá houslistka J. Fischer (28. května)

 23. května
• v rámci Noci kostelů byly do pozdní noci otevřeny svatostánky v celém 
městě. Na programu byly mše, komentované prohlídky, hudební a diva-
delní vystoupení, výstavy liturgických předmětů aj. 

• v galerii RubRum v Přívoze proběhl křest výboru básní Briketa, jehož 
editorem je I. Motýl. Publikace se zaměřuje na poezii, která vznikala 
v Ostravě nebo se jí věnuje. Kromě básníků z regionu jsou zde uvedena 
díla J. Seiferta, M. Kundery, J. Skácela nebo J. H. Krchovského

23.–24. května
• ve volbách do Evropského parlamentu zvítězila v okrese Ostrava-měs-
to ČSSD, která získala 23,96 % hlasů, před ANO 2011 (14 %), KSČM 
(13,18 %) a ODS (11,05 %). Mezi poslance, kteří byli zvoleni, patří rovněž 
sociolog a vysokoškolský pedagog OU J. Keller (nestraník na kandidát-
ce ČSSD), stávající poslanec Evropského parlamentu a bývalý primátor 
Ostravy E. Tošenovský (ODS). Volby poznamenala extrémně nízká účast, 
která v okrese Ostrava-město dosáhla pouhých 15,47 % (41 626 voličů)

24. května
• 86 vozů se zúčastnilo 16. ročníku Memoriálu Františka Procházky, 
pořádaného klubem Tatra Veteran Sport Club Ostrava. Start závodu byl 
na Masarykově náměstí 
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na Slezskoostravském hradě, na kterém vystoupili zpěvák a moderátor 
V. Hron, herec a mim M. Nesvadba, skupiny Support Lesbiens, Legendy 
se vrací a další. Součástí programu byla také soutěž kuchařů i amatérů  
v přípravě bigosu

• účastníci Dne v Bělském lese, uspořádaného společností Ostravské 
městské lesy a zeleň, s. r. o., mohli zhlédnout ukázky lesní techniky, 
práce s pilou, těžby dřeva, vyzkoušet si výrobu ptačí budky z řeziva nebo 
se účastnit soutěží a her

25. května
• po remíze s týmem FK Teplice 0:0 se FC Baník Ostrava zachránil  
v 1. fotbalové lize

27. května
• šéfdirigentem Janáčkovy filharmonie Ostrava bude od sezony 
2014/2015 Němec H. M. Förster. Smlouvu podepsal za účasti náměst-
kyně primátora S. Piperkové, ředitele filharmonie J. Žemly a dalších hostů 
v průběhu tiskové konference k zahájení 61. sezony JFO

28. května
• v hotelu Mercure Ostrava Centre byly vyhlášeny náměstkem primáto-
ra J. Hrabinou výsledky soutěže Dům roku 2013, organizované Útvarem 
hlavního architekta. Nejvyšší ocenění získal Concept House na Opavské 
ulici v Porubě. Zároveň bylo zveřejněno hlasování v internetové anketě 
Dům dvacetiletí. Na prvním místě se umístila Multifunkční aula Gong 

• v Muglinově na Hladnovské ulici byl slavnostně otevřen domov se 
zvláštním režimem, jenž je součástí Čtyřlístku – centra pro osoby se zdra-
votním postižením Ostrava

29. května
• licenční komise Fotbalové asociace České republiky udělila týmu  
FC Baník Ostrava licenci pro ligovou sezonu 2014/2015 se dvěma pod-
mínkami. Klub musel do konce června uzavřít s majitelem stadionu – sta-
tutárním městem Ostrava – nájemní smlouvu a musel dokončit úpravy 
stadionu podle nařízení Komise pro stadiony a hrací plochy

30. května
• v DLO proběhla premiéra inscenace Marvin, jejímž režisérem byl pro-
slulý brazilský loutkář a performer D. Paiva

• Středisko volného času Ostrava-Moravská Ostrava na Ostrčilově ulici 
připravilo  pro děti v Komenského sadech sportovní odpoledne Z pohádky 
do pohádky 
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Závodnice Českého běhu žen (31. května)
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• stovky žen se v Ostravě postavily na start 2. ročníku Českého běhu 
žen, jehož patronkou byla herečka I. Pazderková. Jediný ryze dámský 
závod v České republice na tratích od 2,5 do 10 km, kterého se zúčast-
nily jak profesionální atletky, tak amatérské běžkyně, byl odstartován  
u Fora Nová Karolina. Vítězkou hlavního závodu na 10 km se stala J. Kun-
čická v čase 41:03 min 

• první ze tří mláďat největšího jelena světa – wapiti sibiřského – se 
narodilo v ostravské zoologické zahradě, která se může rovněž pyšnit tím, 
že chová největší stádo těchto sudokopytníků ze všech evropských zoolo-
gických zahrad

31. května–1. června
• obvod Moravská Ostrava a Přívoz uspořádal oslavy Dne dětí na hřišti 
Základní školy Generála Píky a o den později v Komenského sadech. Na 
obou místech vyrostla westernová městečka, kde se děti i dospělí mohli 
zapojit do různých her a soutěží přibližujících život Divokého západu 
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• ostravská zoo připravila ke Dni dětí zábavné úkoly a hádanky ze života 
zvířat. Celým dnem provázely pohádkové postavy brouk Pytlík, víla Amálka, 
Červená karkulka a vlk. V amfiteátru se představily soubory z několika 
základních uměleckých škol kraje

• na Městském stadionu ve Vítkovicích se uskutečnilo mistrovství České 
republiky neslyšících v atletice, na němž závodníci Sport NESS Ostrava 
vybojovali 15 prvních míst a sportovci SSK Vítkovice čtyři

1.–2. června
• v ČEZ Aréně se uskutečnily dva vyprodané koncerty skupiny Lucie, 
která se tímto turné vrátila na pódia v původní sestavě 

2. června
• DPO přemístil své zákaznické centrum z budovy na Vojanově ulici  
v Moravské Ostravě do přízemí budovy ředitelství na rohu ulic Poděbrado-
vy a 28. října 

3.–8. června
• dramaturgickou linii 6. ročníku festivalu Dream factory, konaného ve 
všech ostravských divadlech a na Dole Hlubina, tvořila tvorba jednoho 
ze současných českých režisérů, D. Špinara. Diváci mohli zhlédnout pět 
inscenací v jeho režii 

5. června
• slavnostní setkání k 10. výročí založení CTParku Ostrava proběhlo  
v areálu společnosti CTP v Hrabové. Význam této průmyslové zóny pro 
ekonomiku města zdůraznil ve svém projevu primátor P. Kajnar 

• v muzikálu M. Kákoše, G. Dušíka, P. Uličného a J. Moravčíka Quo 
vadis, jenž měl premiéru v NDM, vystoupili v režii P. Gábora a hudebním 
nastudování M. Prášila F. Strnad, I. Dejmal, R. Finta, I. Firlová, P. Loren-
cová, L. Bělašková a další 

6. června
• průvod obřích loutek, masek a taneční vystoupení zpestřily na porub-
ské Hlavní třídě a v jejím okolí 5. ročník Karnevalu v ulicích

6.–7. června
• V. Mendes, D. Pavelová, R. del Busto, G. a P. Nečasovi a další čeští 
a kubánští tanečníci se představili na festivalu Ostrava – Dance For Peo-
ple v Multižánrovém centru současného umění Cooltour na Černé louce, 
Music clubu Garage v Martinově a tanečním klubu Akcent v Hrabůvce. 
Jeho součástí byly také workshopy pro veřejnost
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• 27 000 lidí zhlédlo program 6. ročníku Ostravské muzejní noci, jež byla 
zahájena vypuštěním tisíců bublin z bublifuků na Prokešově náměstí před 
Novou radnicí. Komentované prohlídky, workshopy, přednášky, soutěže, 
divadelní, hudební představení a další akce byly připraveny ve 34 institu-
cích a organizacích. Nejvíce zájemců navštívilo Miniuni – Svět miniatur, 
Ostravské muzeum, Novou radnici, provozy Dopravního podniku Ostrava, 
a. s., a Hasičské muzeum města Ostravy

• hlavními hvězdami slavností pivovaru Ostravar, na němž bylo poprvé 
čepováno černé pivo Barbora a všechny Barbory měly vstup zdarma, byly 
skupiny Tata Bojs, Kryštof, Divokej Bill a zpěvák T. Klus. V areálu podni-
ku byla otevřena pivovarská škola, ve které si mohli zájemci vyzkoušet 
postup vaření piva

8.–14. června
• v Multižánrovém centru současného umění Cooltour na Černé louce a v Di -
vadle loutek Ostrava byla uvedena představení v rámci festivalu Tanec 
Praha 2014. V Ostravě vystoupili mj. P. Šavel, S. Dobák, J. Trefeli a C. Dazin

9. června
• Archiv města Ostravy připravil u příležitosti Mezinárodního dne archivů 
výstavu Když sport baví aneb Sportovní stopa v archivu, na které byly 
prezentovány dokumenty ilustrující bohatou historii sportovních aktivit  
v Ostravě, mj. kroniky, fotografická alba, členské průkazy

12. června
• opera B. Smetany Čertova stěna měla premiéru v NDM. V režii J. Ne kva-
sila a hudebním nastudování R. Jindry vystoupili I. Kusnjer, M. Kapustová, 
A. Briscein, D. Burešová a další 

• Britský den v Ostravě, pořádaný Britskou obchodní komorou v ČR, měs-
tem Ostrava a Moravskoslezským krajem v Klubu U6 v Dolní oblasti Vít-
kovice, byl zaměřen na možnosti uplatnění českých a britských firem na 
trzích obou zemí

• na kostele sv. Pavla ve Vítkovicích odhalili biskup F. V. Lobkowicz a sta-
rosta obvodu Vítkovice P. Dlabal pamětní desku u příležitosti 15. výročí 
blahořečení Marie Antoníny Kratochvílové, vítkovické rodačky umučené 
v roce 1942

12.–14. června
• na 10. ročníku evropského filmového festivalu o umění Arts & Film 
2014 v Telči obdržel dokument režisérky K. Řezníčkové Viktor Kolář, pro-
dukovaný ostravským studiem ČT, cenu poroty v kategorii Výtvarné umění 
ve všech oblastech a oborech 
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M. Čapka, 
Z. Truplová ve hře 
Neuvěřitelné příhody 
Julie a Nataši  
(14. června)

14. června
• Neuvěřitelné příhody Julie a Nataši ruských autorů G. Grekova a J. Mura-
vického byly poslední premiérou sezony 2013/2014 v Komorní scéně 
Aréna. V režii I. Krejčího vystoupili v hlavních rolích Z. Truplová, T. Dočkalo-
vá, P. Panzenberger, M. Čapka a další

• na oslavách 100. výročí založení TJ Sokol Plesná vystoupili jeho členo-
vé, mj. mažoretky, fotbalisté, badmintonisté a volejbalisté, a také zástup-
ci sokolských jednot ze Smolkova a Moravské Ostravy

15. června
• na třetích oslavách Dne otců se představil na Prokešově náměstí před 
Novou radnicí sbor Základní umělecké školy E. Marhuly, k vidění byla his-
torická motorová vozidla Veteran Car Clubu Ostrava a pro děti byly připra-
veny hry a sportovní soutěže. Akci pořádalo rodinné komunitní centrum 
Chaloupka

16. června
• mezinárodní ratingová agentura Moody’s Investors Service potvrdila 
Ostravě stávající dlouhodobé ratingové hodnocení A2

16.–17. června
• uskutečnil se 53. ročník atletického mítinku Zlatá tretra. První den 
se z bezpečnostních důvodů konal závod v hodu kladivem, který vyhrál  
K. Pars z Maďarska výkonem 81,57 m a z žen byla nejlepší B. Heidlero-
vá z Německa (78 m). Vrcholem druhého dne byl nejrychlejší dosavadní 
čas sezony v běhu na 100 m (9,86 s), jehož dosáhl americký sprinter  
J. Gatlin. Další vynikající výkony předvedli vítězové jednotlivých disciplín, 
V. Veselý v hodu oštěpem (87,38 m), Keňan C. Ndiku v běhu na 3000 m 
(7:31,66 min), Brit N. Flannery v běhu na 400 m překážek (48,80 s), 
Polák T. Majewski v hodu koulí (20,90 m) a Turek I. T. Özbilen v běhu na 
1000 m (2:15,08 min) 
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Vítěz soutěže oštěpa-
řů na Zlaté tretře  
V. Veselý (17. června)

17. června
• primátor P. Kajnar jednal s velvyslancem Slovenské republiky P. Weis-
sem. Ostrava byla jedním z krajských měst, která slovenský diplomat od 
nástupu do funkce v říjnu 2013 navštívil

• host atletického mítinku Zlatá tretra, dvojnásobný olympijský vítěz  
v běhu na 1500 metrů z let 1980 a 1984 S. Coe hovořil s primátorem 
P. Kajnarem, členy rady města a prohlédl si Ostravu z vyhlídkové věže 
Nové radnice

• před druhým dnem atletického mítinku Zlatá tretra proběhlo finále 
Čokoládové tretry, do něhož se probojovaly děti z kvalifikací z celého 
kraje a také z Prostějova a Olomouce. Patronem ostravského závodu byl 
světový rekordman ve skoku dalekém Američan M. Powell

17.–19. června
• zahájení 15. ročníku Mezinárodního veletrhu drážní techniky, výrobků  
a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy Czech Rail-
days, na němž se prezentovalo 170 firem, se zúčastnili náměstek pri-
mátora T. Sucharda, generální ředitel Českých drah, a. s., D. Kurucz, 
generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, s. o., P. Surý a další 
hosté. Největšími lákadly byly soupravy ČD railjet a RegioPanter. Jeho 
součástí byla konference Budování vysokorychlostního železničního sy -
stému v ČR

18. června
• na dvacátém setkání podnikatelů z Česka, Polska a Slovenska vystou-
pili v Nové radnici ministr průmyslu a obchodu ČR J. Mládek, ministr hos-
podářství SR T. Malatinský, náměstkyně ministra hospodářství Polské 
republiky G. Henclewska a další
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Běh žen na 3000 m překážek (17. června)

20. června
• u Domu kultury Akord v Zábřehu se představily složky integrovaného 
záchranného systému na akci Společně pro bezpečnější Ostravu. K vidě-
ní byly ukázky zásahů a záchranářských technik. Děti se zábavnou formou 
seznámily s prací Policie ČR, hasičů, záchranné služby aj.

• na Slavnostech obvodu Ostrava-Jih u Domu kultury Akord, v kině Luna, 
K-Triu, Komorním klubu v Hrabůvce a Středisku volného času Ostrava- 
-Zábřeh  vystoupili J. Adamec, skupina Hec, dechová hudba Kobeřanka 
a další. Součástí oslav byla také filmová představení, jarmark a rytířské 
slavnosti 

• na prostranství před Společenským domem v Bartovicích, hřišti TJ So kol 
Radvanice a v Ozdravném centru Ještěrka proběhl Handicap sport festival, 
charitativní akce na podporu sportu handicapovaných osob. Na programu 
byla sportovní utkání mezi zdravými a zdravotně postiženými sportovci, 
hry a soutěže, taneční vystoupení, ukázky bojových umění nebo koncert 
J. Zonygy

21. června
• 2. ročník festivalu MichalFest v areálu Dolu Michal nabídl vystoupení  
L. Filipové, skupin Buty, Nebe, Švihadlo a dalších 

• druhé výročí otevření Domu u šraněk ve Vítkovicích připomněla výstava 
Pel-Mel, prezentující aktivity tohoto kulturního a společenského zařízení  

• finále světového poháru v in-line bruslení World Inline Cup 2014 se 
pošesté konalo na Hlavní třídě v Porubě. Mezi muži dorazil do cíle jako 
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první Francouz N. Beddiaf v čase 51:02,24 min a mezi ženami kralovala 
Polka A. Gossová, která trať zdolala za 1:02:11,20 hod

22. června
• k 550. výročí předání mírového návrhu krále Jiřího z Poděbrad fran-
couzskému králi Ludvíku XI. vyšla kniha P. Hory-Hořejše Evropan Jiří 
z Poděbrad, král do bouřlivých dob. Město Poděbrady iniciovalo u této pří-
ležitosti celostátní akci, během které proběhl hromadný křest této knihy 
na místech spojených s jeho jménem. V Ostravě proto pokřtil publikaci 
starosta obvodu P. Dlabal na náměstí Jiřího z Poděbrad ve Vítkovicích 

25. června
• v úvodu 33. zasedání Zastupitelstva města Ostravy proběhlo na návrh 
klubu ČSSD hlasování o odstoupení náměstkyně primátora S. Piperkové 
a člena RMO L. Palyzy ze svých funkcí, které však zastupitelé neschváli-
li. Dále byly projednány a odsouhlaseny zpráva o hospodaření města za 
rok 2013, neinvestiční dotace v oblasti kultury a na obnovu a zachování 
kulturních památek, návrh na uzavření investiční smlouvy a záměr prodeje 
přibližně 18 hektarů půdy v mošnovské průmyslové zóně, kde má půso-
bit korejská společnost Hyundai Mobis Co., Ltd., ze skupiny Hyundai. Po 
obšírné diskuzi, které se zúčastnili rovněž zástupci provozovatelů loterií, 
bylo odloženo schválení obecně závazné vyhlášky, kterou se měla loterie  
a podobné hry na území města regulovat. Ostravští zastupitelé také schvá-
lili finanční podporu ve výši 15 milionů korun na podporu pořádání Konti-
nentálního poháru Mezinárodní asociace atletických federací v roce 2018

• finále Ostravských školních her, určených pro děti 3.–9. tříd, jež nejsou 
členy žádného sportovního klubu, se konalo na Městském stadionu ve 
Vítkovicích v rámci projektu Evropské město sportu 2014. V kvalifikacích 
soutěžilo osm tisíc žáků v šesti disciplínách – atletice, fotbalu, vybíjené, 
přehazované, streetballu a in-line bruslení

• silničním během na deset kilometrů si Ostravané připomenuli 120. vý ro-
čí založení Mezinárodního olympijského výboru a oslavili Olympijský den. 
Závod byl součástí Moravskoslezského běžeckého poháru 2014. V muž-
ské kategorii do 25 let zvítězil K. Ketner v čase 29:37,4 min 

25.–28. června
• druhé bienále Dnů nové opery Ostrava (NODO), pořádaných Ostravským 
centrem nové hudby a Národním divadlem moravskoslezským, nabídlo pět 
premiér, mj. opery Rej rakouského skladatele B. Langa, Sezname, otevři 
se! M. Smolky, Mistrovská díla P. Kotíka a No no miya R. Komorouse

26. června
• na 7. ročníku akce Lidé lidem na Masarykově náměstí, na které se 
podílel rovněž odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových 
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aktivit MMO, se představily organizace poskytující sociální služby a souvi-
sející aktivity. Připraveny byly soutěže pro děti, interaktivní dílny, lidé měli 
rovněž možnost vyzkoušet si, jaké je to žít s postižením 

• před vstupem do budovy ředitelství Vítkovice, a. s., byla brífinkem  
s ná  městkem primátora D. Madejem, předsedou představenstva Vítko-
vice, a. s., J. Světlíkem a ředitelem společnosti H-Rekultivace, a. s., 
M. Holečkem slavnostně ukončena část projektů, v rámci kterých bylo 
v Ostravě v předchozích měsících postupně vysázeno téměř půl milionu 
stromů a keřů

• ve Výtvarném centru Chagall proběhla vernisáž výstav České ateliérové 
sklo, na které byla představena díla mj. J. Šuhájka, B. Šípka, B. Eliáše 
a R. Plesla, a Smalt Art Vítkovice, prezentující díla vzniklá na stejnojmen-
ných sympoziích

26. června–6. července
• mistrovství Evropy veteránů v basketbalu se za účasti 130 týmů včet-
ně zámořských družstev z USA, Brazílie, Venezuely a Ekvádoru odehrálo  
v šesti ostravských sportovních halách. Nejúspěšnější mezi muži byly 
týmy Ruska, které zvítězily ve třech věkových kategoriích, a mezi ženami 
byly nejlepší reprezentantky Německa, jež získaly dvě první místa

28. června
• více než 1000 běžců se postavilo na start závodu Runtour v Dolní 
oblasti Vítkovice. Vítězem hlavní kategorie na trati dlouhé 10 km se stali 
E. Kiptum Maindi z Keni v čase 31,43 min a mezi ženami byla nejlepší 
rovněž keňská reprezentantka C. Chemtai Yadaa (35,32 min)

• na mistrovství ČR veteránů na dráze vybojoval Z. Benek dvě medaile 
– zlatou v hodu břemenem těžkým 10 kg výkonem 13,96 m a stříbrnou  
v hodu kladivem (3 kg, 33,54 m)

28.–29. června
• tituly na mistrovství ČR získali čtyři závodníci SSK Vítkovice: v kategorii 
juniorů A. Zenkl v běhu na 1500 m časem 3:52,88 min, mezi juniorkami 
byly nejlepší V. Šádková ve skoku dalekém výkonem 6,14 m a v trojsko-
ku (12,10 m) a K. Hermannová v hodu diskem (38,58 m). Dorostenka 
E. Gerulová zvítězila ve skoku dalekém (6,18 m) a v trojskoku (12,75 m). 
Ve stejné věkové skupině získala zlatou medaili v hodu oštěpem (54,72 m) 
N. Tabačková z Atletiky Poruba, o. s. 

30. června
• k tomuto datu bylo v Ostravě registrováno 23 331 uchazečů o zaměstnání, 
což bylo o 3075 méně než 30. dubna. Míra nezaměstnanosti činila 11,3 %
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• výstavu k 100. výročí vypuknutí 1. světové války ve foyer Nové radni-
ce, připravenou Archivem města Ostravy, nazvanou Ostrava ve víru Velké 
války zahájili jeho ředitelka B. Przybylová a náměstek primátora J. Hrabi-
na. Prostřednictvím historických dokumentů expozice přiblížila dobovou 
situaci a atmosféru tak, jak ji prožívali Ostravané na počátku válečného 
konfliktu. Na vernisáži vystoupil rovněž flašinetář J. Nitka s dobovými kra-
mářskými písněmi

3. července–2. srpna
• na Měsíci autorského čtení se představili v klubu Atlantik a na Dole 
Michal kromě českých autorů také literáti ze Slovenska a Skotska, mj.  
J. H. Krchovský, P. May, M. Reiner, D. Kaprálová, M. Uhde, M. Hvorecký 
a M. Kompaníková

3.–5. července
• festival Beats for Love v Dolní oblasti Vítkovice nabídl přehlídku taneč-
ní elektronické hudby. Mezi největší hvězdy z 240 účinkujících patřili disk-
žokejové a zpěváci John B, Majk Spirit nebo Rocky Rock

8. července
• ředitel DPO R. Kadlučka zahájil v Ostravském muzeu výstavu 120 let 
městské hromadné dopravy v Ostravě, kterou připravil Kroužek přátel 
MHD Ostrava. Textovou a obrazovou část doplnily modely historických 
tramvají, znehodnocovače jízdenek a další exponáty

• v Domě umění GVUO proběhly za účasti tvůrců dvě vernisáže – Rafi 
Segal: Koncepce a tvary, prezentující díla významného izraelského archi-
tekta, a expozice fotografií D. Pepe 

10. července
• v ostravské zoo bylo na ploše 6 ha otevřeno safari s výběhy nazvanými 
Afrika, Persie a Indie, v nichž se nachází zvířata žijící v těchto regionech, 
např. žirafy, antilopy, axisi či osli. Návštěvníci si tuto část zoo mohou pro-
hlédnout z vláčku 

11. července
• koncertem J. Nohavici doprovázeného dechovkou Karolinka a pol-
ským harmonikářem R. Kuśmierským bylo otevřeno Trojhalí Karolina. 
Pásku přestřihli náměstek primátora D. Madej, předseda představenstva 
Vítkovice, a. s., J. Světlík a architekt J. Pleskot, podle jehož projektu byly 
objekty rekonstruovány. Areál tvoří zastřešené náměstí v dvojhalí a budo-
va bývalé elektrické ústředny, kde se nachází dvě tělocvičny a kavárna. 
Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly 170 mil. Kč bez DPH, z nichž  
85 % tvořil příspěvek z fondů Evropské unie
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Lidé přicházejí na koncert, kterým bylo otevřeno Trojhalí Karolina (v pozadí) 
(11. července)

12. července
• Janáčkova filharmonie Ostrava doprovázela s úspěchem světově pro-
slulou sopranistku A. Netrebko na koncertu v pařížském Théâtre des 
Champs Elysées

12.–13. července
• na Okruhu Františka Bartoše v Radvanicích a Bartovicích se uskutečni-
ly pouze čtyři z devíti závodů motocyklů a sajdkár. V pátém z nich, v němž 
startovaly motocykly do 600 ccm, došlo k hromadné nehodě, při které 
zemřel rakouský závodník P. Benderle a další čtyři byli zraněni. Memoriál 
byl vzhledem k této tragické události ukončen 

14.–20. července
• celkem 35 zahraničních novinářů z médií orientovaných na hudební 
kulturu a cestování, např. National Geographic, se zúčastnilo tzv. press 
tripu. Kromě akce Crossroads, konané v rámci festivalu Colours of Ostra-
va, si redaktoři prohlédli také haldu Emu, Dolní oblast Vítkovice, pivovar 
Ostravar, Landek Park a okolí Ostravy

15. července
• v Ostravském muzeu byla slavnostně zahájena výstava Příběh zapo-
menutého hřbitova, prezentující historii nekropole, která se nacházela na 
dnešní Puchmajerově ulici v Moravské Ostravě u tehdejší kaple sv. Luká-



47

Č
E

R
V

E
N

E
C

Jedna z hvězd  
festivalu Colours of 
Ostrava, francouzská 
zpěvačka ZAZ 
(18. července)

še. Součástí expozice byla rekonstrukce hrobových situací, model kaple, 
předměty, které byly v hrobech uloženy, nebo kresební rekonstrukce obli-
čejů dle dochovaných lebek

15.–16. července
• Festival v ulicích, jenž byl největší doprovodnou akcí Colours of Ostrava 
a který každý den navštívilo více než 20 000 fanoušků, nabídl v Trojha-
lí Karolina, na prostranství kolem nákupního a zábavního centra Nová 
Karolina, Masarykově náměstí a jiných místech ve městě vystoupení 
skupin Vołosi, Fanfaraï, Pipes and Pints, zpěváků M. Hrůzy, E. Farné, 
V. Patejdla, divadelního a cirkusového souboru La Putyka, loutkoherce 
N. Sawy a dalších. Součástí akce byl rovněž Gastrofestival a pro zájemce 
byla připravena řada sportovních aktivit, např. plážový volejbal nebo work-
shopy jógy 

17. července
• po potyčce na Stodolní ulici utrpěl zpěvák M. Hrůza těžká zranění hlavy 
a musel být operován v Městské nemocnici v Ostravě. Mladíci, kteří ho 
napadli, byli zadrženi

17.–20. července
• rekordních 40 777 návštěvníků 13. ročníku festivalu Colours of Ostra-
va v Dolní oblasti Vítkovice vyslechlo a zhlédlo více než 200 hudebních 
vystoupení, ale také divadelních představení, filmových projekcí a diskuzí. 
Na programu byly rovněž taneční a výtvarné workshopy. Mezi hlavní hvězdy 
patřily skupiny Les Tambours du Bronx, MGMT, Bastille, zpěváci D. Bárta, 
R. Plant, ZAZ, Ch. Bradley, E. Torrini a J. Newman. Zaujalo rovněž společ-
né představení divadel Sklep a Komediograf, cirkusu La Putyka, debaty  
s architektem a hercem D. Vávrou nebo publicistou J. X. Doležalem. Česká 
televize vysílala z budovy Velkého světa techniky živé vstupy a diskuzní 
pořady, na samostatné scéně probíhaly pořady poezie, kdokoli mohl před-
vést své hudební nadání na Busking stage a nejmladším byla vyhrazena 
Children’s stage, na které byly připraveny hry, soutěže a množství atrakcí
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Fanoušci největšího ostravského hudebního festivalu (19. července)

R. Plant při svém 
vystoupení  
(19. července)

21. července–10. srpna
• 7. ročník Letních shakespearovských slavností nabídl na Slezskoostrav-
ském hradě 18 představení. Velkému zájmu se těšily premiérové inscena-
ce Jak se vám líbí z ostravské produkce v režii M. Langa se S. Šárským, 
M. Holým, L. Bělaškovou v hlavních rolích a Mnoho povyku pro nic, kte-
rou režijně připravil J. Menzel, a vystoupili v ní mj. P. Čtvrtníček, L. Noha, 
P. Nový a P. Horvátová
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Patronka Opel Handy Cyklo Maratonu J. Petřkovská a T. Kráčalík (vpravo) 
(30. července–3. srpna)

27. července
• na Zlatém maratonu Emila Zátopka v Praze vybojoval v kategorii M 65                         
první místo V. Procházka z Maraton klubu SEITL Ostrava v čase 4,30:02 hod.

28. července
• Ostrava zaplatila obligace v celkové hodnotě 100 milionů eur, které 
emitovala na zahraničních trzích v roce 2004. Výnos z této emise byl pou-
žit na financování některých investičních akcí. Splacením dluhopisů byla 
výrazně snížena zadluženost města 

29. července
• v pražském Hrzánském paláci podepsali premiér B. Sobotka, primá-
tor Ostravy P. Kajnar, představitelé Moravskoslezského kraje a agentury 
CzechInvest s prezidentem Hyundai Mobis Co., Ltd., Čong Mjong-čchulem 
smlouvu, na základě které tato firma postaví v průmyslové zóně Mošnov 
závod na výrobu světlometů pro vozy značky Hyundai a Kia v hodnotě  
4 mld. Kč

30. července–3. srpna 
• tým Ostravy skončil na 5. místě nonstop Opel Handy Cyklo Maratonu 
smíšených týmů z Prahy do Košic a zpět. Podmínkou startu bylo, aby  
v každém družstvu byl jeden handicapovaný sportovec (v případě ostrav-
ského týmu to byl zrakově postižený T. Kráčalík), každý z členů družstva 
ujel nejméně 100 km a aby se štafeta do 111 hodin od startu vrátila 
zpátky do hlavního města ČR. Každý tým měl svého handicapovaného 
patrona, kterému uhradil zážitkový sportovní víkend. Ostravané touto for-
mou podpořili studentku VŠB-TU J. Petřkovskou, která je po autonehodě 
upoutána na vozík
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• do funkce ředitele Městské nemocnice Ostrava nastoupil T. Mrázek, 
který v této funkci vystřídal T. Nykela, odvolaného z funkce Radou města 
Ostravy

• u příležitosti výročí 120 let městské hromadné dopravy v Ostravě byla 
ve vestibulu Nové radnice instalována výstava fotografií chronologicky 
dokumentujících historii MHD na Ostravsku, na které se podílel Kroužek 
přátel MHD Ostrava 

2.–3. srpna
• na Městském stadionu ve Vítkovicích se konalo mistrovství České 
republiky v atletice. K nejhodnotnějším výkonům patřila vítězství P. Svobo-
dy v běhu na 110 m překážek v čase 13,54 s, T. Králové v hodu kladivem 
(68,34 m), D. Němečka v běhu na 400 m (46,09 s) a D. Rosolové na 
400 m překážek (54,63 s)

3. srpna
• v multikině CineStar proběhla za účasti režiséra J. Svěráka, scenáristy 
Z. Svěráka a herců T. Kluse, Z. Piškuly a G. Míčové předpremiéra filmové 
pohádky Tři bratři 

8.–15. srpna
• program festivalu ShakespeareOFF, který byl doprovodnou akcí Letních 
shakespearovských slavností, nabídl na prostranství před Multižánrovým 
centrem současného umění Cooltour vystoupení herců V. Fülepa a Š. Boč-
kové, slovenského Divadla Kontra, česko-slovinského souboru Športniki, 
koncerty skupin Gentle Irony Trio, Nylon Jail, Noisy Pots aj. 

11.–13. srpna
• workshop pro středoškolské studenty Jak se dělá divadlo? připravilo 
Národní divadlo moravskoslezské a Ateliér pro děti a mládež při NDM

11.–15. srpna 
• 17. ročník mezinárodního festivalu Folklor bez hranic, kterého se 
zúčastnily soubory z České republiky, Francie, Indie, Polska a Bělorus-
ka, proběhl na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě a poté na 
různých místech v Moravské a Slezské Ostravě, Zábřehu, Mariánských 
Horách, Vítkovicích, Porubě a také v Lázních Klimkovice. Závěrečný kon-
cert se již tradičně uskutečnil na Slezskoostravském hradě

13. srpna
• unikátní výstava rektora Akademie výtvarných umění v Praze T. Vaňka 
Particip č. 178, na níž byly prezentovány zvukové nahrávky letu včel, hla-
sitého oddechování ve spánku a tekoucí vody, byla zahájena v Trojhalí 
Karolina
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• na několika místech v Ostravě byly v rámci Birell jízdy postupně rozmís-
těny brány a za každého, který kteroukoliv z nich projel na kole nebo pro-
šel, přispěl Plzeňský Prazdroj, a. s., postiženým sportovcům částkou 5 Kč

23. srpna
• vítězem 11. ročníku cyklistického Memoriálu Jana Veselého, pořáda-
ného na Hlavní třídě v Porubě, se stal v nejprestižnější kategorii Elite 
mistr světa v dráhové cyklistice A. Kaňkovský, jenž zvítězil v čase 2:05,30 
h. Ozdobou mítinku byla účast české reprezentantky A. Drahotové, která 
ovládla závod žen

• ve Foru Nová Karolina a jeho okolí byl v rámci projektu Evropské město 
sportu 2014 připraven Ostravský outdoorový den napříč handicapy. Jak 
lidé zdraví, tak lidé s handicapem mohli změřit své síly na trenažérech, 
ve střelbě na elektronické střelnici nebo v lezení na osmimetrové stěně

25.–29. srpna
• desetičlenná štafeta MK Seitl Ostrava zdolala 790 km dlouhý mezi-
národní štafetový běh Visegrádské čtyřky. Běžci startující z Ostravy, kteří 
postupně navštívili Visegrád, Miskolc, Košice a Katovice, touto akcí pod-
pořili projekt Evropské město sportu 2014

26. srpna
• v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava byla slav-
nostně otevřena budova Národního superpočítačového centra IT4Innova-
tions. Na ploše téměř 10 000 m2 se nachází datový sál pro superpočítač, 
prostory pro výzkum a vývoj v oblasti informačních technologií a zase-
dací místnosti, vybavené nejmodernější technikou. Slavnostního otevření 
se zúčastnili mj. místopředseda vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace  
P. Bělobrádek, primátor P. Kajnar a rektor VŠB-TU I. Vondrák

26.–27. srpna
• na programu Letní divadelní školy pro pedagogy v NDM byly interpre-
tační semináře, workshopy, prohlídka divadla, moderované diskuze a pre-
zentace jednotlivých souborů divadla

28.–30. srpna
• členky oddílu TOM Krokodýl Ostrava získaly na mistrovství světa v mažo-
retkovém sportu 16 medailí. Nejúspěšnější byly juniorky v hlavních disci-
plínách, pochodovém defilé a pódiové sestavě, ve kterých získaly první 
místo

29.–30. srpna
• za účasti odborníků z ČR, Německa, Maďarska, Polska a Slovenska 
zabývajících se problematikou průmyslových památek se konala v Multi-
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Příslušnice jízdního oddílu maďarské policie (30. srpna)

Budova Národního superpočítačového centra IT4Innovations (26. srpna)
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Baletní studio NDM na akci Jdeme za vámi! (31. srpna) 

funkční aule Gong konference Industriální stopy / čtvrt století poté, kte-
rou zahájil primátor P. Kajnar

30. srpna
• v Komenského sadech se uskutečnilo 17. mezinárodní setkání jízdních 
policií, jehož součástí byly soutěže v jízdě na koni – cross parkúr, zrca-
dlové skákání dvojic a speciální policejní parkúr. Ve všech třech disciplí-
nách byli nejlepší strážníci Městské policie Ostrava D. Orság na koni Solo 
Romy a T. Novák na koni Solo Pandora

• prvním mládětem narozeným v safari ostravské zoo se stala samička 
antilopy – nilgaua pestrého

30.–31. srpna
• na mistrovství ČR mužů a žen do 22 let na dráze v Třinci vybojovali 
atleti SSK Vítkovice medaile v šesti disciplínách. Nejcennější z nich získal  
v běhu na 1500 m D. Grecman v čase 3:50,98 min

31. srpna
• na náměstí Msgre Šrámka v Moravské Ostravě proběhla akce Jdeme 
za vámi!, jejímž prostřednictvím zvala všechna čtyři profesionální divadla 
v Ostravě diváky na sezonu 2014/2015. Jako hosté vystoupili zpěváci  
J. Zelenková a T. Savka. Součástí odpoledne byl křest knihy B. Žárského 
Dal jméno divadlu o osobnosti J. Myrona, jehož jméno nese jedna ze 
scén Národního divadla moravskoslezského

• ve věku 79 let zemřel L. Juřica, hudební skladatel a bývalý pedagog 
Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Ostravské univerzity

S
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• pro více než 21 000 žáků začal v Ostravě nový školní rok. Společně  
s prvňáčky ze Základní školy Kosmonautů v Zábřehu jej zahájil primátor 
P. Kajnar

• na budově na Mariánském náměstí č. 11 v Mariánských Horách  
byla odhalena pamětní deska J. Mayovi, prvnímu starostovi Marián-
ských Hor 

1.–28. září
• uskutečnil se 11. ročník Svatováclavského hudebního festivalu, pro-
gramově zaměřeného na Rok české hudby. Na úvodním koncertu zaznělo  
v chrámu Panny Marie Královny v Mariánských Horách Requiem A. Dvo-
řáka v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava, Českého filharmonického 
sboru Brno a sólistů řízených dirigentem J. Hrůšou. Z dalších ostravských 
koncertů zaujala posluchače vystoupení souborů La Grande Chapel-
le, Pavel Haas Quartetu, Collegia Marianum, Drážďanského komorního 
sboru a Vratislavského barokního orchestru. Závěrečný večer patřil dílům 
A. Rejchy a A. Dvořáka, která přednesli JFO, operní sbor NDM, Moravský 
komorní sbor a sólisté pod taktovkou P. Bernolda

2. září
• ve foyer Nové radnice zahájil náměstek primátora M. Štěpánek a ředi-
telka AMO B. Przybylová výstavu Sportovní plakát aneb Po šichtě za spor-
tem. Reprodukce plakátů z první poloviny 20. století doplnily zprávy z tisku 
vážící se k dané sportovní události. Akce byla součástí projektu Evropské 
město sportu 2014

• značný zájem veřejnosti vzbudila autogramiáda hokejisty P. Eliáše, spi-
sovatele M. Viewegha, herečky J. Čvančarové a moderátora K. Voříška 
ve Foru Nová Karolina, která zakončila výstavu vysvědčení známých čes-
kých osobností, pořádanou organizací UNICEF. Na autogramiádu navázal 
benefiční koncert v Multifunkční aule Gong, jehož výtěžek byl určen na 
kampaň UNICEF Zpět do školy

4.–6. září
• závody světové série juniorů v krasobruslení Grand Prix Czech Skate 
se konaly v ČEZ Aréně. V kategorii juniorů zvítězil R. Sadovsky z Kanady, 
mezi juniorkami byla nejlepší J. Medveděvová z Ruska, první místo mezi 
sportovními páry získala kanadská dvojice J. Seguinová a Ch. Bilodeau 
a zlaté medaile v tanečních párech si odnesli taktéž Kanaďané M. Bento-
vá a G. MacKeen

6. září
• za účasti primátora P. Kajnara, náměstka primátora M. Štěpánka, sta-
rosty Vítkovic P. Dlabala a předsedy Českého svazu kolečkového bruslení 
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S. Kolíbal přebírá od náměstka primátora D. Madeje Čestné občanství města 
Ostravy (10. září)

M. Hrazdíry byl otevřen in-line Park, sportovní areál U Cementárny ve Vít-
kovicích, jehož součástmi jsou ovál s in-line dráhami a víceúčelové hřiště

6.–7. září
• televizní stanice Prima vysílala přímým přenosem z Masarykova náměs-
tí své hlavní zpravodajské relace. V doprovodném programu vystoupili mj. 
zpěvák M. Ztracený a herec M. Kraus

7. září
• záchranný tým Českého červeného kříže Ostrava uspořádal na Slez-
skoostravském hradě 7. ročník akce Hrad žije první pomocí, na které 
prezentovaly své aktivity složky integrovaného záchranného systému.  
V kulturním programu vystoupili členové taneční skupiny Roots Company 
či gymnastky z Moravskoslezské krajské asociace Sport pro všechny

10. září
• na svém 34. zasedání udělilo Zastupitelstvo města Ostravy čestné 
občanství akademickému sochaři S. Kolíbalovi a Cenu města Ostravy 
vzpěrači H. Zdražilovi. Dále zastupitelé schválili přijetí úvěrového rámce 
ve výši 1 mld. Kč od Evropské investiční banky, čtvrtý komunitní plán 
sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 
2015–2018, koncepci rozvoje kultury města a plán prevence kriminality 
na léta 2015–2016, vzali na vědomí stav zpracování strategické části 
projektu Integrovaný plán mobility Ostrava. K návrhu obecně závazné 
vyhlášky, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na 
území města, zastupitelé opět nepřijali usnesení
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Ostravy H. Zdražila 
se zapisuje do 
pamětní knihy 
města (10. září)

• v Galerii města Ostravy PLATO v Multifunkční aule Gong byla zahájena 
výstava fotografií vedoucího katedry intermédií Fakulty umění OU M. Kal-
house nazvaná Muž a žena

11. a 13. září
• projížďky tramvají Barborka a dalšími historickými vozidly Dopravního 
podniku Ostrava, a. s., byly součástí oslav 120 let městské hromadné 
dopravy v Ostravě, které zaštítil náměstek primátora T. Sucharda. Akce 
k výročí ostravské MHD pokračovaly 13. září dnem otevřených dveří v mar-
tinovských dílnách a v porubském areálu DPO

12. září
• primátor P. Kajnar a J. Bureš z Evropské investiční banky podepsa-
li smlouvu mezi městem a EIB, na jejímž základě může město čerpat  
1 mld. Kč určených na spolufinancování projektů realizovaných přede-
vším z prostředků EU v letech 2014–2019

• obvod Moravská Ostrava a Přívoz otevřel pro veřejnost nové sídlo 
svého úřadu v budově bývalé České spořitelny, a. s., na náměstí Dr. E. Be -
neše, č. p. 555

• v Železničním muzeu moravskoslezském v budově stanice Ostrava- 
-Střed proběhla vernisáž expozice Železnice v Těšínském Slezsku. Záro-
veň byl v přízemí muzea zahájen provoz modelové železnice

• na VŠB-TU se uskutečnil první sraz absolventů, jehož součástí byly 
tzv. zlatá promoce, při které téměř sto bývalých studentů převzalo diplom 
znovu po padesáti letech, a odhalení chodníku slávy významných absol-
ventů VŠB-TU, na němž první stopu odkryl J. Světlík, předseda předsta-
venstva Vítkovice, a. s. V kulturním programu vystoupili zpěvačka V. Špi-
narová, cimbálová muzika Hradišťan, hudební skupina UDG a další
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Konvoj historických tramvají při oslavách 120 let MHD v Ostravě (11. září)

14. září
• premiéra hudební inscenace P. Helebranda Kytice na námět K. J. Erbe-
na se uskutečnila v NDM. V hudebním nastudování M. Prášila vystoupili 
sólisté a herci NDM, členové Operního studia NDM, které si tímto před-
stavením připomnělo 20 let působení, a Pěvecký sbor města Klimkovic

• 84 cyklistů se zúčastnilo Velké podzimní cyklojízdy z Landek Parku do 
Vratimova, kterou pořádalo občanské sdružení Ostravounakole. Ti, kdo 
dorazili v havířských fáračkách, byli následně odměněni

15. září
• na Dole Michal byla zahájena výstava Revitalizace a Ce(j)chovna, pre-
zentující projekty rekonstrukcí historických průmyslových objektů navrže-
ných studenty architektury a uměleckých oborů z ČR a Polska

16.–22. září
• v rámci Evropského týdne mobility, jehož cílem bylo propagovat veřej-
nou nebo cyklistickou dopravu, připravil jeho hlavní organizátor, Knihovna 
města Ostravy, přes 60 akcí, mezi které patřily soutěže, kvízy, cyklistické 
vyjížďky. Jeho součástí byl rovněž Den bez aut 22. září 

17. září
• J. Pleskot obdržel na stavebním veletrhu For Arch v Praze cenu Archi-
tekt roku za návrh Velkého světa techniky v Dolní oblasti Vítkovice
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Jedna z účinkujících na 
festivalu Třebovický koláč, 
držící třebovický koláč  
(21. září)

18. září
• v Domově Slunovrat, p. o., v ulici Na Mlýnici v Přívoze, byly za přítom-
nosti náměstka primátora M. Štěpánka a ředitele domova V. Curyla ote-
vřeny nově zrekonstruované prostory – bezbariérový hlavní vchod, fotote-
rapeutická místnost a víceúčelový společenský sál pro 70 osob

• na inauguračním koncertu nového šéfdirigenta Janáčkovy filharmonie 
Ostrava H. M. Förstera zazněla díla L. Janáčka, R. Strausse a D. Šosta-
koviče, v jehož koncertu pro housle a orchestr č. 1 přednesl sólový part 
P. Šporcl

18. září–15. října
• k nejzajímavějším snímkům ostravské části Mezinárodního festivalu 
outdoorových filmů patřily dokumenty Príbehy tatranských štítov – Stopy 
na hrebeni, Cerro Torre, Roraima a Into the Mind

19. září
• na předvolebním mítinku hnutí ANO 2011 na náměstí SNP v Zábřehu 
se prezentovali kandidáti do Zastupitelstva města Ostravy

19.–21. září
• festival Třebovický koláč, pravidelně konaný v Třebovickém parku, na-
bídl koncerty skupin a sólistů různých hudebních žánrů, např. Slezské-
ho souboru Heleny Salichové, Vojenského uměleckého souboru Ondráš, 
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Vojenská letadla na Dnech NATO (21. září)

folklorního souboru Hlubina, zpěváků P. Bendeho, L. Filipové, O. Havelky 
a dalších. Návštěvníci mohli také zhlédnout vystoupení skupiny historic-
kého šermu nebo představení divadla Jitřenka. Po celou dobu probíhal  
v areálu parku jarmark

20. září
• v „předvolební“ kavárně ANO na Puchmajerově ulici se konalo setkání 
s ministrem obrany ČR M. Stropnickým a kandidátem na funkci primátora 
za toto politické hnutí T. Macurou

• akce Zažít Ostravu jinak, jejímž hlavním organizátorem bylo Multižánro-
vé centrum současného umění Cooltour, nabídla v okolí kostela sv. Václa-
va a břehů řeky Ostravice sportovní aktivity na improvizovaných sportoviš-
tích, koncerty, taneční workshopy nebo sochařský salon V úrovni očí, na 
kterém prezentovali svá díla profesionální i amatérští umělci 

20.–21. září
• lákadlem 14. ročníku ostravských Dnů NATO spojených s 5. Dny Vzduš-
ných sil Armády ČR, na nichž se prezentovaly jednotky 16 armád a jejichž 
hosty byli prezident M. Zeman a premiér B. Sobotka, se stal americký 
konvertoplán CV-22B Osprey. Zaujaly rovněž ukázky bojových nadzvuko-
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speciálních útvarů. Součástí akce byly rovněž mezinárodní konference  
o budoucnosti nadzvukového letectva, Evropská konference k problemati-
ce informační kriminality či jednání politických ředitelů ministerstev obra-
ny členských států NATO

21. září
• za účasti prezidenta M. Zemana bylo otevřeno laboratorní centrum pro 
vývoj léčiv z lidských buněk firmy PrimeCell Therapeutics, a. s., sídlící  
v areálu Fakultní nemocnice Ostrava

• u příležitosti 120. výročí otevření Národního domu, dnešního Divadla 
Jiřího Myrona, a 120 let MHD v Ostravě se konaly projížďky historic-
kou tramvají a na zastávkách v krátkých scénkách vystoupili herci NDM  
v dobových kostýmech

22. září
• v Domě kultury města Ostravy proběhla vernisáž výstavy fotografií  
J. Baudyšové Společně do školky!, která byla součástí projektu města 
a nadace Romský vzdělávací fond, jehož cílem je podpora inkluzivního 
vzdělávání v Porubě, Mariánských Horách a Hulvákách

25. září
• Velký svět techniky – Science and Technology Center Ostrava v Dolní 
oblasti Vítkovice byl oficiálně otevřen za účasti premiéra B. Sobotky, minis-
tra pro vědu, výzkum a inovace P. Bělobrádka, hejtmana M. Nováka, pri-
mátora P. Kajnara, předsedkyně Evropské sítě vědecko-technických center 
a muzeí Ecsite R. Vargas, předsedy představenstva Vítkovice, a. s., J. Svět-
líka aj. V objektu, jehož autorem je J. Pleskot, jsou na ploše 10 000 m2 

instalovány čtyři stálé interaktivní expozice, prostory pro dočasné výstavy, 
kinosál pro 200 diváků a divadelní koutek. Náklady na projekt dosáhly 
500 mil. Kč 

• u nákupního centra Železňák v Hrabůvce se uskutečnilo setkání s občany 
s kandidátem na primátora za ČSSD L. Palyzou a premiérem B. Sobotkou

26. září
• na programu 2. ročníku akce Noc vědců, na které prezentovaly svoji 
činnost jednotlivé fakulty Ostravské univerzity, byly komentované prohlíd-
ky, přednášky, besedy a ukázky vědeckých experimentů

• za účasti švýcarského velvyslance M.-A. Antoniettiho a náměstka pri-
mátora T. Suchardy bylo předáno do užívání kolejové propojení ulic Plzeň-
ské a Pavlovovy, postavené v rámci projektu Zkvalitnění tramvajové infra-
struktury v Ostravě. 85 % z celkových nákladů ve výši 23 mil. Kč tvořila 
dotace z programu švýcarsko-české spolupráce 
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• vítězem 53. ročníku Ostravského maratonu se stal Etiopan M. Serbes-
sa, který trať uběhl v čase 2,31:43 h. V kategorii žen získala první místo 
T. Šádková, která zdolala trať za 3,24:35 h

• městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz uspořádal ve svém novém 
sídle na náměstí Dr. E. Beneše den otevřených dveří, jehož součástí bylo 
mj. vystoupení skupiny Buty

27.–28. září
• více než 10 000 návštěvníkům Svatováclavských slavností na zámku  
v Zábřehu nabídlo 25 minipivovarů 75 druhů piva. Kulturní program nabídl 
mj. koncerty hudební skupiny Blue Effect a zpěvačky Tanji

28. září
• hlavním bodem Svatováclavského jarmarku na náměstí Sv. Čecha  
v Přívoze byl průvod družiny v historických kostýmech v čele se sv. Václa-
vem, jehož představoval herec A. Pyško. Na akci se prezentovaly rovněž 
skupiny historického šermu, hudební uskupení a lidé mohli zhlédnout 
ukázky sokolnictví
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M. Zezuly a Z. Moravce Kostel sv. Václava v Moravské Ostravě

• Miss Vietnam České republiky se pro rok 2014 stala v Praze jednadva-
cetiletá H. Maiová, pocházející z Ostravy

29. září
• více než sto padesát účinkujících, většinou z řad zdravotně postiže-
ných, se představilo v Divadle Antonína Dvořáka v 8. ročníku koncertu 
Všechny barvy duhy, jehož patronkou a zároveň hlavním hostem byla zpě-
vačka E. Farna

29. září–2. října
• 8. mezinárodní festival Divadlo bez bariér pořádalo Divadlo loutek 
Ostrava. Na obou scénách DLO a také v Multižánrovém centru současné-
ho umění Cooltour se představily soubory z ČR, Slovenska a Maďarska. 
Součástí přehlídky byla premiéra nové inscenace DLO Oskar a růžová paní

29. září–3. října
• mezinárodní konference Zlepšování podmínek pro osoby s psychiatric-
kou diagnózou v kontextu Evropské unie, workshopy, soutěže a výstava 
výtvarných prací byly na programu Evropských dnů handicapu. Na slav-
nostním večeru byly předány ceny Křišťálový kamínek, udělované Asocia-
cí Trigon za mimořádné aktivity lidem s handicapem a také těm, kteří jim 
dlouhodobě pomáhají 

30. září
• s delegací ukrajinského města Lvova, vedenou jeho primátorem A. Sa-
dovým, jednal primátor P. Kajnar o spolupráci na úrovni komunální a pod-
nikatelské sféry zejména v hospodářské oblasti

• náměstek primátora D. Madej předal Základní a mateřské škole v Hoš-
ťálkovicích venkovní environmentální učebnu, interaktivní tabuli, digitální 
mikroskop a 25 kusů žákovských tabletů, které škola získala díky projek-
tům Přírodu poznej a chraň!!! a Využití tabletů v environmentálním vzdě-
lávání

• ředitelé odborů veřejné diplomacie ministerstev zahraničních věcí České 
republiky, Polska, Maďarska, Rakouska a Slovenska, sdružení v iniciati-
vě Středoevropská kulturní platforma, jednali s primátorem P. Kajnarem 
a prohlédli si Dolní oblast Vítkovice a centrum města

• k tomuto datu evidoval Úřad práce v Ostravě 22 964 uchazečů o za měst-
nání, což bylo o 3442 méně než 30. dubna. Podíl nezaměstnanosti dosáhl 
11,1 %
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Zástupce Armády ČR u památníku gen. V. Stanovského (1. října)

1. října
• před Dolem Hlubina byl slavnostně odhalen památník generála V. Sta-
novského, zakladatele československého vojenského letectva a nositele 
Ceny města Ostravy in memoriam

• vítězem 8. ročníku ankety Senior roku 2014 se stala H. Papežová-Ko-
lářová, působící v Charitním středisku Gabriel v Zábřehu, kde organizuje 
výstavy, besedy a přednášky. Poprvé bylo rovněž vyhlášeno první místo  
v kategorii Klub seniorů roku 2014. Porota jej udělila ostravské městské 
organizaci Svazu důchodců ČR

• v  Trojhalí Karolina odhalili primátor P. Kajnar a náměstek primátora 
M. Štěpánek 14,2 m vysoký papírový model Nové radnice – největší stav-
bu tohoto typu v ČR –, kterou vytvořili pedagogové a studenti VŠB-TU

• kandidáti hnutí Ostravak do komunálních voleb se setkali s občany  
v kulturním středisku K-Trio v Hrabůvce

• na Masarykově náměstí se konal předvolební mítink KSČM

2. října
• prestižní výstavní projekt Zářivý krystal / Bohumil Kubišta a české 
umění /1905–2013/ Průniky, Střety, Přesahy byl zahájen v Domě umění 
GVUO. Expozice, vzniklá ve spolupráci s Národní galerií v Praze, prezen-
tovala kromě prací B. Kubišty malby, kresby, grafiky, plastiky a fotografie 
umělců, kteří se inspirovali jeho dílem
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Největší papírový model radnice v ČR (1. října)

Ocenění v anketě 
Senior roku 2014  
(1. října)

• v režii herce a režiséra T. Jirmana a hudebním nastudování K. Kevické-
ho uvedlo NDM operetu E. Künnekeho Bratránek z Batávie, v níž se před-
stavili J. Doležílková, J. Moravec, L. Bělašková, R. Harok a další

• 20. výročí Komorní scény Aréna připomněly v antikvariátu Fiducia výsta-
va fotografií R. Poláška z inscenací divadla a scénické čtení z inscenace 
T. Vůjtka Slyšení 

2.–5. října
• v Ostravě, Karviné a Českém Těšíně proběhl 40. ročník filmového fes-
tivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví Ekofilm 2014, 
který nabídl 100 snímků, z nichž 54 bylo zařazeno do festivalové soutě-
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M. Monch za film Stopy války. Největší doprovodnou akcí byla tradiční 
Ekopouť na Hlavní třídě v Porubě. K dalším patřily besedy, módní pře-
hlídka Krása z odpadů, Kabaret vědy a techniky, Ekolympiáda, Běh nadě-
je, interaktivní představení pro děti, tematické výstavy, odborné diskuze  
a přednášky 

4. října
• Den železnice na nádražích v Ostravě a Bohumíně nabídl zájemcům 
výstavu drážní techniky, prohlídky dep, Železničního muzea moravskoslez-
ského, jízdy mezi Ostravou a Bohumínem historickými parními vlaky nebo 
po síti báňských vleček

• na mistrovství ČR veteránů v silničním běhu na 10 km ve Valašském 
Meziříčí vybojovali mistrovský titul čtyři ostravští závodníci a závodnice – 
A. Miko, A. Výtisk, Š. Macháčková a T. Šádková

4.–5. října
• společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o., připravila ve spo-
lupráci s Moravským lesnickým klastrem v Bělském lese výstavu Les  
v běhu času, na které byly prezentovány lesnické mapy z období od 16. 
do poloviny 19. století a aktuální mapové podklady z území celé republi-
ky. Lidé tak mohli srovnat minulý a současný stav zalesnění 

• pět souborů z České republiky, Velké Británie, Maďarska, USA a Ruska 
se představilo v Multifunkční aule Gong na 2. ročníku festivalu Hear Me! 
Hlavní hvězdou festivalu byl britský vokální improvizátor P. Minton

5. října
• na mistrovství ČR v aerobiku, které se poprvé konalo v Ostravě, získa-
la titul mistryně republiky T. Tydlitátová a mezi páry triumfovali K. Šmej-
kalová a B. Andreoli

6.–8. října
• město Ostrava prezentovalo ve společné expozici s Moravskoslezským 
krajem, na níž se podílel rovněž odbor ekonomického rozvoje MMO, na 
17. ročníku evropského veletrhu komerčních nemovitostí a investičních 
příležitostí Expo Real v Mnichově mj. Vědecko-technologický park Ostra-
va, a. s., Národní superpočítačové centrum IT4Innovations, průmyslovou 
zónu Mošnov a Dolní oblast Vítkovice  

6.–12. října
• Knihovna města Ostravy připravila v rámci Týdne knihoven ve svých 
pobočkách řadu akcí, mj. kvízy, výstavy, soutěže. Novinkou byly tzv. knižní 
hlídky, které tvořili knihovnice a knihovníci vyhledávající v městské hro-
madné dopravě cestující, kteří si četli knihu, těm pak předaly drobné dárky
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Společný stánek Moravskoslezského kraje a Ostravy na veletrhu Expo Real 
(7. října)

8. října
• podpora exportu firem z regionu a problémy s nedostatkem technicky 
vzdělaných lidí byly hlavními tématy 15. ročníku Investičního a podnika-
telského fóra v Ostravě. Čeští podnikatelé měli také možnost navázat 
kontakty se zástupci podniků v Kazachstánu a Rusku

9. října
• na posledním ZMO ve volebním období 2010–2014 byla vzata na 
vědomí zpráva o hospodaření města za první pololetí 2014, schváleno 
poskytnutí finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí 
na projekt revitalizace parků v Porubě. Zastupitelé opět odložili materiál 
týkající se obecně závazné vyhlášky o provozování loterií a automatů na 
území města 

• ve Výstavní síni Sokolská 26 byla zahájena výstava obrazů A. Štecha 
Nejlepší z nejhorších

9.–17. října
• součástí 9. ročníku Dnů proti chudobě byl mj. seminář Cesta z chu-
doby, potravinová sbírka a happening na Masarykově náměstí, na němž 
prezentovaly své aktivity Charita Ostrava, Armáda spásy a další poskyto-
vatelé sociálních služeb a vystoupili např. zpěvák P. Helan a skupina Neo 
Chess Sunny Rock And Roll Band
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za účasti 12 mladých zahraničních dirigentů. Veřejnost se mohla sezná-
mit s výsledky workshopů na dvou koncertech JFO, na nichž zazněla díla 
D. Šostakoviče, J. Sibelia, C. Debussyho a L. Janáčka

10. října
• Svět techniky v Dolní oblasti Vítkovice zvítězil v hlasování veřejnosti  
v rámci soutěže o titul Stavba roku ČR. Objekt ocenilo jako nejlepší přes 
22 tisíc lidí

• vítězkou soutěže Miss Princess of the World 2014 byla v ČEZ Aréně 
vyhlášena A. C. Matthews ze Zambie

10.–11. října
• proběhly volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR. Vítě-
zem voleb do Zastupitelstva města Ostravy se stalo hnutí ANO 2011, 
které získalo 21,34 % hlasů a 15 mandátů, před ČSSD s 16,22 %  
(12 mandátů), hnutím Ostravak (13,76 %, 10 mandátů), KSČM (13,43 %,  
10 mandátů), Křesťanskou a demokratickou unií – Československou 
stranou lidovou (6,18 %, 4 mandáty) a ODS (5,78 %, 4 mandáty). Do 
druhého kola senátních voleb postoupili P. Koliba z ANO 2011 (20,04 %) 
a P. Mihálik z ČSSD (19,81 %). Volební účast ve volbách do ZMO dosáhla 
29,57 % a do Senátu 32,26 %

• 30 regionálních pivovarů nabídlo svůj sortiment na Karolina Oktober-
festu před Forem Nová Karolina. V doprovodném programu vystoupili  
Rock & Roll Band Marcela Woodmana, skupina Nebe, Xindl X a další. Pro 
děti i dospělé byly připraveny soutěže a atrakce

10.–25. října
• na 13. ročníku mezinárodního Sletu bubeníků se představili např.  
P. Fajt, P. Koudelka, E. Goldin či L. Meyuhas

11. října
• ve věku nedožitých 83 let zemřel sbormistr a vysokoškolský pedagog 
L. Pivovarský

11.–12. října
• jarmark, soutěže v pití a jídle, divadelní a hudební vystoupení nabí-
dl Hradní hodokvas na Slezskoostravském hradě, který doplnil Festival  
a výstava moravských vín

12. října
• v NDM se uskutečnila premiéra baletu s hudbou B. Pawłowského 
a v choreografii I. Vejsady podle W. Borkowského Sněhurka a sedm 
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P. Ondrka a L. Skálová 

14. října
• prezentace sborníku Ostrava 28, příspěvky k dějinám a současnos-
ti Ostravy a Ostravska, vydávaného Archivem města Ostravy, proběhla  
v KMO. Vybrané ukázky četl herec A. Petrič

14. října–16. listopadu
• 22 výtvarníků představilo na festivalu Kukačka svá díla na různých mís-
tech Ostravy. Ta bylo možné najít podle odkazů na internetových strán-
kách. Součástí akce byly přednášky, autorské prezentace nebo hudební 
vystoupení 

15. října
• v antikvariátu a galerii Fiducia proběhla debata Demokracie po česku 
aneb Tak jsme to chtěli? v rámci mezinárodní konference Forum 2000, 
které se zúčastnili spisovatel P. Placák a sociální geograf V. Baar. Večer 
moderoval L. Magdoň

15.–17. října
• 8. ročník ProtimluvFestu nabídl v antikvariátu a galerii Fiducia autorská 
čtení a prezentace nových knih básníků a prozaiků ze Slovenska, Pol-
ska, Maďarska či Běloruska. Přehlídku zakončil Undergroundový večírek 
v klubu Hudební bazar

16. října
• v premiéře opery L. Janáčka Výlety páně Broučkovy nastudované v NDM 
dirigentem R. Jindrou a režisérskou dvojicí M. Kukučka a L. Trpišovský 
vystoupili A. Bezuyen, A. Zdunikowski, M. Gurbaľ, J. Sibera a další

• experimentální opera s názvem Sezname, otevři se!, uvedená v rámci 
festivalu Dny nové opery Ostrava / New Opera Days Ostrava, získala 
Cenu Divadelních novin v kategorii Hudební divadlo

17. října
• pár vzácných prasat visajánských se narodil v Zoologické zahradě Ost-
rava 

• v Avion Shopping Parku byla zahájena výstava 45 historických filmo-
vých kostýmů, z nichž některé byly prezentovány veřejnosti poprvé 

17.–18. října
• v 2. kole voleb do Senátu, charakterizovaném rekordně nízkou volební 
účastí  (11,72 %), zvítězil v obvodu Ostrava-město P. Koliba z hnutí ANO 
2011 se ziskem 52,93 % hlasů před P. Mihálikem z ČSSD
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J. Moravec, A. Bezuyen a členové baletu NDM v opeře L. Janáčka Výlety páně 
Broučkovy (16. října)

17. října–21. listopadu
• k nejzajímavějším bodům programu Francouzského podzimu v Ostra-
vě patřily koncert skupiny Palindromes, festival francouzských filmů  
v Minikině, přednáška I. Lefeuvre o knize Migrace 1982 nebo představení 
J. Geneta Služky v podání souborů Appuyer a LaVu

22. října
• 115. výročí Českého domu ve Vítkovicích připomenuly referáty o historii 
této budovy a dalších národních domů, národnostní situaci v Ostravě na 
přelomu 19. a 20. století, komentovaná prohlídka a hudební vystoupení  

23. října
• proběhlo slavnostní otevření nové budovy Lékařské fakulty OU, která 
vznikla přestavbou bývalé porodnice v Zábřehu. Její součástí jsou aula, 
učebny a laboratoře. Cena adaptace dosáhla 400 mil. Kč

• výstava soch I. Kitzbergera byla zahájena ve Výtvarném centru Chagall 

24. října
• nové CD J. Wykrenta Už to prostě není ono bylo představeno v klubu 
Parník. Jeho kmotrem se stal J. Nohavica

25. října
• inscenace G. Taboriho Bílý muž a Rudá tvář měla premiéru v Komor-
ní scéně Aréna. V režii A. Hübnera-Ochodla se představili M. Cisovský, 
P. Dostálová, P. Panzenberger a V. Georgiev
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25.–28. října
• na 5. ročníku veletrhu hraček na výstavišti Černá louka prezentovalo 
54 firem a organizací výrobky a služby určené dětem. Bohatý doprovodný 
program nabídl např. vystoupení divadla Loudadlo, tanečnice a zpěvačky 
M. Růžičkové, bublináře M. Kodeše, veřejná čtení pohádek, interaktivní 
výstavu nebo výtvarné workshopy

26. října
• na sportovním odpoledni Hrajeme si s FC Baník Ostrava si děti mohly 
vyzkoušet své fotbalové dovednosti s některými hráči a trenéry týmu.  
Součástí akce, která sloužila také jako nábor do přípravek týmu, byla 
komentovaná prohlídka stadionu Bazaly  

26. října–2. listopadu
• sedm inscenací ostravských profesionálních divadel bylo uvedeno na 
přehlídce Ostrava v Praze!!! K nejlépe hodnoceným patřilo představení 
Ruská zavařenina Komorní scény Aréna

28. října
• v Husově sadu proběhl u příležitosti 96. výročí vzniku Československé 
republiky pietní akt. Po projevu náměstka primátora J. Hrabiny položili 
k památníku bitvy u Zborova věnce a kytice váleční veteráni, příslušníci 
Armády ČR, zástupci organizací bojovníků za svobodu, Moravskoslezské-
ho kraje, města Ostravy, generálních konzulátů Ruské federace a Polské 
republiky a další občané

• 1500 návštěvníků dne otevřených dveří na Nové radnici si prohlédlo 
pracovnu primátora, zasedací sál zastupitelstva, vyjelo zdarma na vyhlíd-
kovou věž nebo vyzkoušelo kvíz Ostrava (ne)známá, připravený Archivem 
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ského kraje

30. října
• v Ostravském muzeu byla zahájena výstava Jaroslav Vogel 1894–1970, 
interpret hudebního prostoru, a zároveň proběhla prezentace stejnojmen-
né knihy L. Černíkové. Expozice představila korespondenci s P. Hinde-
mithem, I. Stravinským, L. Janáčkem a dalšími, návrhy scén k operám, 
které J. Vogl dirigoval, ukázky publikací, jejichž autorem byl, fotografie aj. 
Vernisáže se zúčastnily rovněž dcery J. Vogla

30. října–2. listopadu  
• delegace Ostravy se účastnila mezinárodního fóra partnerských měst 
ve Volgogradu. Předseda komise Rady města Ostravy pro podporu ekono-
mického rozvoje města V. Mynář vystoupil s prezentací Strategický rozvoj 
města Ostravy v nových ekonomických podmínkách 

31. října
• absurdní drama S. Becketta Čekání na Godota uvedlo v nastudování 
Š. Pácla a v hlavních rolích s N. Lichým a D. Urbanem Divadlo Petra Bez-
ruče 
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• na programu Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR pod heslem 
Dotkni se vědy byly výstavy, přednášky, prezentace a diskuze, konané 
nejen ve výzkumných ústavech, ale také ve Foru Nová Karolina, knih-
kupectví Academia, železniční stanici Ostrava-Svinov nebo Zoologické 
zahradě Ostrava 

3. listopadu
• vzhledem k slabým výkonům HC Vítkovice Steel na počátku sezony 
nahradil ve funkci trenéra P. Oremuse L. Svozil 

4. listopadu
• konference Transport 2014, jíž se zúčastnili odborníci z České repub-
liky, Slovenska a Polska, byla zaměřena na problematiku dokončení 
dopravních staveb v rámci tzv. Slezského kříže a další projekty dopravní 
infrastruktury

4. listopadu–3. prosince
• 40. ročník přehlídky nové vokální a instrumentální tvorby Hudební sou-
časnost 2014 s podtitulem Mezi strunami a hlasem nabídl v sále Janáč-
kovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě pět koncertů, na nichž zazněly 
skladby převážně určené pro strunné nástroje a sólové či sborové hlasy 
od A. Pavlorka, E. Schiffauera, M. Janošíka, M. Dvořákové, J. Grossman-
na a dalších. Na druhém z večerů bylo provedeno kolektivní dílo věnova-
né skladateli a pedagogovi M. Báchorkovi k jeho životnímu jubileu a také 
premiéra opery L. Juřici Hodinový manžel. Závěr festivalu patřil saxofo-
nistovi V. Goliovi a pěvkyni C. Escobar z USA, které doprovázeli klavíristé 
J. Kavka a M. Šupák. Američtí hosté rovněž vedli workshop hudební 
improvizace

6. listopadu
• na prvním zasedání Zastupitelstva města Ostravy ve volebním období 
2014–2018 bylo zvoleno 31 hlasy jeho členů nové vedení města. Primá-
torem se stal T. Macura z hnutí ANO 2011, jeho náměstkem a zároveň 
statutárním zástupcem L. Palyza z ČSSD, dalšími náměstky byli zvoleni 
Z. Pražák (KDU-ČSL), R. Babinec (ANO 2011), K. Šebestová (ANO 2011), 
K. Bednář (ČSSD) a I. Hařovský (ČSSD). Neuvolněnými členy Rady města 
Ostravy se stali L. Grygar (ČSSD), L. Folwarczny (ANO 2011), D. Pfle-
ger (ANO 2011) a I. Racek (KDU-ČSL). Zastupitelé také schválili materiál 
týkající se podmínek poskytnutí podpory ze Státního fondu životního pro-
středí v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt Úprava 
parku Petra Bezruče na ulici Nádražní

• dílo spisovatele B. Hrabala Postřižiny v jevištní úpravě J. Janků a P. Svoj-
tky uvedla činohra NDM. V režii J. Klimszy se představili v hlavních rolích 
L. Bělašková, F. Strnad a F. Večeřa 
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Členové Rady města Ostravy (6. listopadu)

Nový primátor města Ostravy T. Macura při slibu zastupitele (6. listopadu)
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Primátor T. Macura vítá prezidenta M. Zemana před vítkovickým zámkem 
(10. listopadu) 

7. listopadu
• v ČEZ Aréně vystoupil známý japonský bubenický soubor Yamato

7.–8. listopadu
• hlavním bodem česko-korejských dnů byl koncert Janáčkovy filharmo-
nie Ostrava, na kterém byly uvedeny v české premiéře skladby součas-
ných korejských autorů. Na programu byly rovněž přednášky, výstavy, 
besedy, workshopy a taneční vystoupení

8.–14. listopadu
• na prvním klarinetovém kongresu v ČR, jehož hlavním organizátorem 
byl I. Františák, vystoupili přední světoví sólisté na tento nástroj, např. 
Ch. Neidich, F. Heau či H. Mäki. Závěrečný večer patřil koncertu Janáčko-
vy filharmonie Ostrava, řízené V. Urjupinem, na němž se představilo sedm 
klarinetistů z ČR, Francie a USA

10. a 12. listopadu
• prezident M. Zeman jednal během své návštěvy Moravskoslezského 
kraje s primátorem T. Macurou, hejtmanem M. Novákem a poté se setkal 
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topadu besedoval se studenty VŠB-TU 

11. listopadu
• u památníku Rudé armády v Komenského sadech se konal pietní 
akt u příležitosti Dne válečných veteránů. Poté, co zástupci Armády ČR, 
města, kraje, Senátu, zastupitelských sborů, Českého svazu bojovníků 
za svobodu, Čs. obce legionářské, Svazu PTP, Vojenského sdružení reha-
bilitovaných a další delegace položili věnce a kytice k pomníku, vystoupil 
se svým projevem náměstek hejtmana J. Babka, proběhlo jmenování do 
hodností příslušníků aktivních záloh Armády ČR a předány byly pamětní 
odznaky a medaile

• na klavírním recitálu Itálie v Ostravě se na JKGO představili italští stu-
denti R. Bisatti a E. Costa a jejich pedagog A. Commellato

13. listopadu
• primátor T. Macura a náměstkové primátora Z. Pražák a R. Babinec jed-
nali o rozvoji spolupráce v oblastech vědy, výzkumu, vzdělávání a obchodu 
s delegací čínského města Su-čou, vedenou náměstkem primátora Zhang 
Yuelinem

• v dramatu H. Kocha a K. Prinse Večeře se v NDM představili v režii 
P. Gábora D. Viktora, R. Klemensová, V. Klemens, V. Polák a P. Kafková 

15. listopadu
• komentované prohlídky všech ostravských profesionálních scén a Staré 
Arény, interaktivní programy, workshopy a hudební produkce byly na pro-
gramu Noci divadel

• 15. ročník festivalu experimentální hudby, videa a divadla Pohyb – Zvuk –  
Prostor, věnovaný odkazu spisovatele W. S. Burroughse, nabídl v Multi-
funkční aule Gong vystoupení britské umělkyně V. Bennetové, divadelního 
sdružení Handa Gote nebo P. Zajíčka a Opening Performance Orchestra

17. listopadu
• v Divadle Jiřího Myrona se konala debata o stavu naší společnosti 
25 let po listopadu 1989, na níž vystoupili malíř a pedagog D. Balabán, 
slovenský spisovatel M. Hvorecký, psycholog J. Klimeš, duchovní a signa-
tář Charty 77 M. Rejchrt a překladatel a publicista L. Dvořák

• Divadlo loutek Ostrava uvedlo světově nejproslulejší hru V. Havla 
Zahradní slavnost v nastudování učitelů a absolventů Wichterlova gym-
názia v Porubě

• projekce dokumentárních filmů, mj. Občan Havel, a diskuze s pamětní-
ky listopadových událostí z roku 1989 proběhla v klubu Atlantik
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Pietní akt ve foyer Nové radnice u příležitosti Dne boje za svobodu a demo-
kracii (18. listopadu) 

• Ostravský informační servis, s. r. o., připravil na státní svátek komen-
tovanou prohlídku Nové radnice

• do provozu byla uvedena další část silnice vedoucí Dolní oblastí Vítkovi-
ce a areálem bývalého Dolu Hlubina od sjezdu z Místecké ulice k napojení 
na Ruskou ulici a také části komunikace přivádějící dopravu z průmyslové-
ho areálu

18. listopadu
• na slavnostním aktu u příležitosti Dne boje za svobodu a demokra-
cii, uspořádaném ostravskou pobočkou Konfederace politických vězňů 
ČR a občanským sdružením PANT ve foyer Nové radnice, který uváděl 
předseda ostravské pobočky KPV L. Žídek, vystoupil s projevem primátor 
T. Macura a v kulturním programu se představil sbor Chorus Ostrava. 
U pamětní desky obětem zla položili kytice představitelé města, církví, 
Sokola, Junáka, Čs. obce legionářské, Konfederace politických vězňů, 
Svazu PTP, politických stran a hnutí

• 100 let AHOL – Střední odborné školy, s. r. o., ve Vítkovicích připo-
mněla vernisáž fotografií, hudební vystoupení pěveckého sboru školy  
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a Mužského pěveckého sboru Vítkovice. Zájemci se také mohli seznámit 
s podobou staré učebny, zhlédnout tablo se slavnými absolventy nebo 
školní kroniky

• pamětní desku připomínající manžele Jaromíra a Dolores Šavrdovy, 
signatáře Charty 77 a významné představitele disentu před listopadem 
1989 na Ostravsku, umístili členové a sympatizanti Okrašlovacího spolku 
Za krásnou Ostravu včetně starosty obvodu Ostrava-Jih M. Bednáře před 
dům na ulici Výškovické v Zábřehu, v němž manželé bydleli  

• Rada Mezinárodní atletické federace IAAF na zasedání v Monte Carlu 
rozhodla o místě konání Kontinentálního poháru – soutěže družstev slo-
žených z nejlepších atletů a atletek světa –, kterým bude v roce 2018 
Ostrava

18.–20. listopadu
• Ostrava se potřetí účastnila mezinárodního veletrhu kongresové turisti-
ky EIBTM v Barceloně. Návštěvníky stánku, připraveného odborem ekono-
mického rozvoje MMO, zaujala nejvíce Dolní oblast Vítkovice s Multifunkč-
ní aulou Gong
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• v antikvariátu a klubu Fiducia proběhla za účasti signatářů Charty 77  
J. Urbana a T. Hradílka diskuze o stavu společnosti 25 let po listopado-
vých událostech roku 1989

22. listopadu
• před Forem Nová Karolina zahájilo provoz kluziště pro veřejnost – Ice 
Arena. Výtěžek ze vstupného byl věnován na provoz hospiců sv. Lukáše  
a sv. Kryštofa

24. listopadu
• v Knihcentru se uskutečnily beseda, veřejné čtení a autogramiáda  
E. Kriseové, autorky jednoho ze životopisů V. Havla  

24.–30. listopadu
• v rámci Týdne rané péče, jehož cílem bylo informovat veřejnost o for-
mách pomoci rodinám s handicapovanými dětmi, proběhl den otevřených 
dveří ve Středisku rané péče Ostrava, výstava fotografií dokumentují-
cích práci poradkyň rané péče nebo přednáška psycholožky M. Mrowetz, 
jejímž tématem byl vliv rodinných vztahů na psychiku. Pořadatelé rovněž 
připravili akci Kafe jinak aneb Jak chutná káva nevidomým, v rámci které 
si mohli zájemci vyzkoušet, jak zvládají běžné úkony zrakově postižení

25. listopadu
• manželka prezidenta ČR I. Zemanová jednala během své návštěvy 
Moravskoslezského kraje na krajském úřadu s hejtmanem M. Novákem, 
prohlédla si Liskovu vilu ve Slezské Ostravě, kostel sv. Kateřiny v Hrabo-
vé a setkala se s klienty a pracovníky tamního dětského domova a se 
zástupci mobilního hospice Ondrášek

• jednatel firmy RME Czech N. Boboras, která vlastní bývalý Módní dům 
Ostravica-Textilia, zorganizoval prohlídku této budovy a následnou veřej-
nou debatu o její budoucnosti, které se zúčastnili rovněž zástupci města 

26. listopadu
• v Galerii města Ostravy PLATO proběhlo scénické čtení dramatu drži-
tele Ceny Alfréda Radoka M. Vojtíška Jelení příkop, ve kterém účinkovali 
S. Krupanská, L. Houdek a další 

26.–30. listopadu
• 18. ročník festivalu Ost-ra-var, určeného divadelníkům, divadelním kri-
tikům a teoretikům, pedagogům, studentům vysokých škol a redaktorům 
kulturních rubrik, nabídl výběr nejlepších a nejkontroverznějších inscena-
cí ostravských profesionálních činoherních souborů za rok 2014. Mezi 
nejoceňovanější představení patřily Petrolejové lampy (DPB) a Neuvěřitel-
né příhody Julie a Nataši (KSA)
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• na Prokešově náměstí byl rozsvícen vánoční strom a výzdoba Nové rad-
nice a jejího okolí

28.–29. listopadu
• více než 70 učilišť, středních a vysokých škol prezentovalo své učební 
programy na veletrhu Učeň, středoškolák, vysokoškolák na Černé louce 

29. listopadu
• k 90. výročí úmrtí G. Pucciniho proběhl v NDM koncert Puccini v gala, 
na kterém vystoupili v doprovodu operního orchestru NDM, řízeného  
R. Jindrou, A. Plachetka, K. Kněžíková, F. Friess, E. Dřízgová-Jirušová a další 

• převozem maskota – tučňáka Rudolfa – ze zimního stadionu v Porubě 
historickou tramvají do centra Ostravy byl za přítomnosti náměstka pri-
mátora L. Palyzy a jednatele společnosti Sareza J. Kováře zahájen provoz 
kluziště pro veřejnost na Masarykově náměstí

• H. Vondráčková, J. Korn, Anna K, skupiny Mandrage, Nebe a další 
vystoupili v ČEZ Aréně na Megakoncertu pro všechny bezva lidi, jehož 
pořadatelem bylo Radio Čas

• ostravská zpěvačka Elis byla vyhlášena vítězkou kategorie Objev roku 
v anketě Český slavík Mattoni 2014
 
30. listopadu
• po tříleté rekonstrukci bylo otevřeno Planetárium Ostrava (bývalá Hvěz-
dárna a planetárium Johanna Palisy). V jeho sále byly nově umístěny pro-
jekční kopule, instalována technologie tzv. optomechanického planetária 
a sférické kino. Pozorování oblohy bylo zdokonaleno díky dalekohledu  
s průměrem 35 cm. Novinkou jsou rovněž interaktivní expozice K hvěz-
dám, Do hlubin Země, Za světlem, Na oběžnou dráhu a K planetám

• rozsvícením vánočního stromu byly první adventní neděli za účasti bis-
kupa F. V. Lobkowicze, primátora T. Macury a starostky městského obvo-
du Moravská Ostrava a Přívoz P. Bernfeldové zahájeny tradiční vánoční 
trhy na Masarykově náměstí. V jejich úvodu vystoupili soubor Keep smok-
ing gospel, Cirkus trochu jinak a zpěvák M. Chodúr. Až do Vánoc se zde 
představili folklorní, hudební, divadelní uskupení a sólisté. Především 
dětem byly určeny vláček, jehož trasa vedla náměstím, a další atrakce, 
jako jízdy na velbloudovi nebo kolotoči

• v zaplněném sále Domu kultury města Ostravy se uskutečnil 3. ročník 
koncertu Advent na trůnech, na němž vystoupili zpěvák J. Nohavica, har-
monikář R. Kuśmierski a handicapovaní a profesionální tanečníci občan-
ského sdružení Bílá holubice, které akci rovněž pořádalo
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Držitelé ocenění Dobrovolník roku s náměstkem primátora Z. Pražákem  
(2. prosince)

1.–2. prosince 
• prudké ochlazení a mrznoucí déšť způsobily ledovku, která pokryla chod-
níky a silnice. Mnoho lidí utrpělo úrazy, především zlomeniny, a 15 z nich 
muselo být hospitalizováno. Vlaky měly mnohahodinová zpoždění, řada  
z nich vůbec nevyjela a na kluzkých silnicích došlo k řadě dopravních nehod. 
Divadlo Petra Bezruče muselo změnit program, jelikož jeden z hlavních před-
stavitelů Shakespearovy hry Zkrocení zlé ženy nedokázal z Prahy dorazit

2. prosince 
• mezi ulicemi Kaminského a Františka Formana byla za účasti hejtmana 
M. Nováka, starosty městského obvodu Ostrava-Jih M. Bednáře a dalších 
hostů zahájena stavba Integrovaného výjezdového centra Ostrava-Jih

• plaketu Dobrovolník roku za činnost v sociální oblasti a zdravotnictví 
převzali od náměstka primátora Z. Pražáka Z. Glogarová, H. Kunovská,  
B. Maluchová, J. Ručka, I. Sivková, P. Vávrová a D. Zelená

• na slavnostním večeru v Lichtenštejnském paláci v Praze byly vyhlá-
šeny výsledky 21. ročníku Ceny Vládního výboru pro zdravotně postižené 
občany. Hlavní cenu v televizní kategorii udělila porota dokumentárnímu 
seriálu Život se smrtí Š. Horákové-Maixnerové a P. Všelichové, produko-
vanému ostravským studiem ČT

4. prosince
• veřejná ochránkyně práv A. Šabatová se v rámci osvětové kampaně 
Zajímáte nás setkala s občany a se zástupci veřejné správy na Krajském 
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nek, v němž právníci Kanceláře veřejného ochránce práv přijímali podněty, 
vysvětlovali působnost a pravomoci ochránkyně, průběh šetření i to, jak 
může ochránkyně v konkrétních případech pomoci

• na Velvyslanectví ČR v Paříži se konal specializovaný workshop prezen-
tující ČR jako destinaci pro kongresovou a incentivní turistiku. Ostrava 
zde prezentovala mj. Dolní oblast Vítkovice a Multifunkční aulu Gong

• v pražském Karolinu převzali zástupci města Ostravy první cenu za 
nejlepší prezentaci o životním prostředí na internetových stránkách měst  
v soutěži Zelená informacím

• poprvé v historii NDM se v jeho repertoáru objevil americký muzikál 
J. Stynea, B. Merrilla a I. Lennartové Funny Girl. V režii L. Olšovského 
a hudebním nastudování J. Žídka vystoupili M. Absolonová, L. Vlček,  
R. Harok a další. Scénu navrhl renomovaný výtvarník Š. Caban

• v Multifunkční aule Gong uvedl světoznámý soubor Moscow City Ballet 
proslulý balet P. I. Čajkovského Labutí jezero

5. prosince
• premiéra inscenace Štědrý den malého Jakuba na námět Malé vánoč-
ní povídky L. Aškenazyho se konala v Divadle loutek Ostrava. Režijně ji 
nastudoval V. Klemens a představili se v ní L. Červenka, I. Feller, J. Krupi-
ca, M. Legerski, I. Marták a A. Petrič

• Ostravský informační servis, s. r. o., připravil mikulášskou nadílku na 
vyhlídkové věži Nové radnice. Děti, které Mikuláši zarecitovaly básničku, 
obdržely drobné dárky

• u příležitosti 90 let od vzniku atletického klubu SSK Vítkovice se usku-
tečnilo slavnostní setkání jeho členů a příznivců a byla vydána publikace 
90 let založení atletického klubu SSK Vítkovice

6. prosince
• na Slezskoostravském hradě byl zahájen 14. ročník výstavy betlémů. 
Velké pozornosti se těšil otočný keramický betlém ze zámku v Linharto-
vech, který zhotovil jeho kastelán J. Hrubý. Mezi doprovodné akce patřil 
vánoční jarmark a živý betlém 21. prosince, který dokreslovala reprodu-
kovaná česká pastorální mše Hej, mistře J. J. Ryby

• na Mikulášském hudebním festivalu na zimním stadionu v Porubě 
vystoupily skupiny Argema, Kreyson, Tublatanka a další. V menší hale 
současně probíhala dětská Mikulášská diskotéka na bruslích
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Exhibice hráčů HC Vítkovice Steel na Vánočním kluzišti na Masarykově 
náměstí (9. prosince)

• z náměstí Sv. Čecha v Přívoze do centra města se vydalo několik desí-
tek Romů na demonstraci pod heslem Černí, bílí, spojte síly, kterou před-
stavitelé této menšiny chtěli upozornit na údajnou diskriminaci

9. prosince
• na Vánočním kluzišti na Masarykově náměstí si v rámci hokejové exhi-
bice zahráli se šesti hráči HC Vítkovice Steel také dva vylosovaní výherci 
z řad veřejnosti. Po zápase následovala autogramiáda vítkovických hoke-
jistů

9.–11. prosince
• na JKGO se konala Vánoční revue aneb Vánoce u Higginsů, která 
měla vzhledem k velkému zájmu dvě reprízy. V průběhu večera zazněly 
koledy, gospely a výběr z muzikálu My Fair Lady v úpravě I. Szurmanové,  
M. Urbánka a V. Šmídy. Hostem revue byla členka operetního souboru 
NDM H. Fialová, která přednesla šansony z muzikálu Edith a Marlene

10. prosince
• na akci Česko zpívá koledy, pořádané Moravskoslezským deníkem, 
zpívali jak děti v mateřských školách na Adamusově a Klegově ulici  
v Hrabůvce nebo dospělí s dětmi před budovou radnice v Krásném Poli, 
tak také ti, kdo přišli na Masarykovo náměstí. Nejvíce zájemců přilákal 
společný přednes koled s M. Chodúrem v Trojhalí Karolina, kam zavítal  
i primátor T. Macura



83

P
R

O
S

IN
E

C11. prosince
• v Knihcentru se uskutečnily diskuze a autogramiáda bývalého prezi-
denta V. Klause k jeho nové knize Chtěli jsme víc než supermarkety

• v antikvariátu a galerii Fiducia proběhly besedy s režisérkou D. Vihano-
vou, překladatelkou a publicistkou P. Šustrovou a zahájena byla rovněž 
výstava snímků fotografa J. Svobody

• Novou radnici si prohlédli jihokorejští filmaři, kteří v kraji natáčeli doku-
mentární film, jehož tématem bylo působení jihokorejských firem ve zdej-
ším regionu

11.–23. prosince
• akce Vánoce v lajně nabídla v Trojhalí Karolina možnost vyzkoušet si 
chůzi na provaze, skákací boty, vedení loutek, in-line bruslení. Lidé mohli 
zhlédnout závody modelů automobilů či taneční vystoupení. Umístěn tam 
byl také vánoční strom, ztvárněný výtvarnicí Š. Mikeskovou, a speciálně 
vytvořený bar, který byl dílem sochaře J. Šnébergera

12. prosince
• na železniční trati Sedlnice–Mošnov, Ostrava Airport byl zahájen zku-
šební provoz. Letiště Leoše Janáčka Ostrava tak získalo jako první v ČR 
napojení na železnici

• novým trenérem FC Baník Ostrava se po M. Svědíkovi stal P. Frňka

14. prosince
• v ostravské části mezinárodního festivalu Souznění vystoupil na gala-
koncertu v Domě kultury města Ostravy D. Bárta, moldavský soubor 
Vatra Horelor, slovenský flétnový kvartet Flautus vocis a další

• v souvislosti se zavedením nového jízdního řádu zahájila provoz na trati 
Trnávka–Ostrava-Svinov, mosty, dolní zastávka nová linka městské hro-
madné dopravy – autobus číslo 374

15. prosince
• rektorem Ostravské univerzity byl akademickým senátem této vyso-
ké školy zvolen dosavadní prorektor J. Lata, který v této funkci vystřídá  
J. Močkoře

16. prosince
• vernisáž výstavy Kdo na moje místo proběhla v Galerii města Ostravy 
PLATO. Expozice, volně inspirovaná životem a dílem P. Bezruče, předsta-
vila díla J. Merty, V. Koláře, J. Surůvky, B. Kleinhamplové nebo maďarské-
ho filmaře T. St. Aubyho
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• v úvodu 2. zasedání ZMO složil slib zastupitel P. Pivoda z ODS. Hlavním 
bodem jednání bylo projednání a schválení rozpočtu na rok 2015. Město 
bude hospodařit s 6 781 568 000 Kč, z čehož 1 327 000 000 Kč je urče-
na na kapitálové výdaje. K nejvýznamnějším investičním akcím patří pokra-
čující rekonstrukce Městského stadionu ve Vítkovicích, výstavba atletické 
haly, vybudování terminálu Hranečník, realizace dopravního uzlu Hulváky 
nebo zateplování školních budov. Z navrhovaných změn rozpočtu byl schvá-
len návrh hnutí Ostravak na navýšení o 3 000 000 Kč částky na granty  
v oblastech kultury, školství a volného času. Dále zastupitelé schválili mj. 
zakoupení fotbalového hřiště TJ Sokol Krásné Pole, darování nemovitostí 
v průmyslové zóně Ostrava-Mošnov, zachování právní formy obchodní spo-
lečnosti OVA!!!CLOUD.net, a. s., zřízení statutového výboru a výboru pro 
udělování čestného občanství a cen města pro volební období 2014–2018

• v Komplexním cerebrovaskulárním centru Fakultní nemocnice Ostra-
va, které se věnuje především pacientům s neurologickými potížemi, byla 
uvedena do provozu nová angiolinka v hodnotě 23 mil. Kč, umožňující 
lékařům kvalitnější zobrazení mozkového řečiště

• román I. Landsmanna Smetanová revoluce pokřtil v Absintovém klubu 
Les na Střelniční ulici v Moravské Ostravě zpěvák J. Hutka. Autor zde rov-
něž uvedl několik ukázek z této prózy

18. prosince
• unikátní výstava Od Alexandra k Tamerlánovi – Válečná tažení na Hed-
vábné stezce byla zahájena v Ostravském muzeu. Z celkového počtu asi 
300 předmětů zaujaly návštěvníky část hrobové výbavy tráckého váleční-
ka, luxusní památky doby čínské dynastie Tchang, staromaďarský poklad 
z Nagyszentmiklósu, korunovační meč uherských králů, mramorová podo-
bizna Alexandra Velikého, unikátní modely části Velké čínské zdi nebo 
hradeb Konstantinopole

• v NDM se konala premiéra opery G. Donizettiho Maria Stuarda (Marie 
Stuartovna). V italském originále ji nastudovali režisérka L. Keprtová a diri-
gent T. Brauner. V hlavních rolích se představily J. Kurucová a J. Šrejma 
Kačírková

• ve violoncellovém koncertu č. 1 C. Saint-Saënse exceloval arménský 
virtuos N. Hakhnazaryan, kterého doprovázela Janáčkova filharmonie 
Ostrava řízená J. Hrůšou. V dalším programu byla uvedena díla J. Suka  
a A. Dvořáka

• na Masarykově náměstí rozlévali polévku bezdomovcům, sociálně chu-
dým nebo těm, kteří se tam jen tak zastavili, aktivisté Armády spásy, 
náměstek Z. Pražák a člen zastupitelstva města M. Štěpánek
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J. Kurucová a J. Šrejma Kačírková v Donizettiho opeře Maria Stuarda  
(18. prosince)

Primátor T. Macura přebírá na Nové radnici od skautů Betlémské světlo  
(22. prosince)

20.–22. prosince
• Betlémské světlo, které přivezli skauti na nádraží Ostrava-Svinov, si 
lidé mohli vyzvednout v kostelích a na dalších veřejných místech, např.  
v Nové radnici, kde jej 22. prosince od skautů převzal primátor T. Macura
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• Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu zorganizoval vánoční literár-
ně-historickou procházku, která byla zakončena u bývalého obchodního 
domu Bachner na Zámecké ulici. Tady jeho členové v jedné z výloh insta-
lovali plakát připomínající, že budova je na území České republiky jedinou 
realizací architekta E. Mendelsohna

• nekonvenční vánoční jarmark, na kterém prodejci nabízeli různé ruko-
dělné výrobky, zorganizovalo počtvrté ostravské Multižánrové centrum 
současného umění Cooltour

24. prosince
• Ostravský informační servis, s. r. o., připravil především pro děti akci 
Vánoční tradice na věži, při které si mohly vyzkoušet české vánoční zvyk-
losti, jako krájení jablek, pouštění lodiček, házení střevícem nebo odkrýt 
svou budoucnost pomocí lití vosku

• na Štědrý den nadělila Zoologická zahrada Ostrava dětem do 15 let 
jako vánoční dárek volný vstup a mimořádné komentované krmení žralůč-
ků a hrochů v pavilonu Tanganika

• vzhledem k rekonstrukci katedrály Božského Spasitele v Moravské 
Ostravě se bohoslužby na Štědrý den konaly v kostele sv. Václava. Od 
dvou hodin odpoledne zde děti strojily vánoční stromeček, poté násle-
dovala modlitba růžence a mše pro rodiny s dětmi. Půlnoční mši svatou 
celebroval biskup F. V. Lobkowicz

31. prosince
• zcela vyprodaná silvestrovská představení komedie Perfect days a mu-
zikálu Noc na Karlštejně uvedlo na obou svých scénách Národní divadlo 
moravskoslezské

• tradičně nejvíce lidí slavilo příchod nového roku na Stodolní ulici a v je -
jím okolí. První silvestrovský ohňostroj byl odpálen již ve 21.00 před radni-
cí městského obvodu Radvanice a Bartovice, kde bylo připraveno občerst-
vení – svařené víno a koláče. Oslavy proběhly také před slezskoostravskou 
radnicí
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AMO Archiv města Ostravy 
ČR  Česká republika 
Čs.  československý
ČSSD Česká strana sociálně demokratická 
ČT Česká televize
DK  dům kultury 
DLO  Divadlo loutek Ostrava
DPB Divadlo Petra Bezruče
DPO Dopravní podnik Ostrava, a. s. 
EIB Evropská investiční banka
EU Evropská unie 
GVUO  Galerie výtvarného umění v Ostravě
JFO  Janáčkova filharmonie Ostrava
JKGO Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě
KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 
KMO  Knihovna města Ostravy 
KPV Konfederace politických vězňů
KSČM Komunistická strana Čech a Moravy 
MHD městská hromadná doprava
MMO  Magistrát města Ostravy 
NDM Národní divadlo moravskoslezské 
ODS Občanská demokratická strana
OU Ostravská univerzita
PTP pomocné technické prapory
RMO Rada města Ostravy
Sareza Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o. 
VŠB-TU Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
ZMO Zastupitelstvo města Ostravy 

Seznam zkratek
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Absolonová Monika, zpěvačka, herečka  
81

Adamec Jaromír, moderátor, zpěvák  42
Alexandr Veliký, vojevůdce  84
Andreoli Brenton, mistr ČR v aerobiku  

65
Anna K, zpěvačka  79
Antonietti Markus-Alexander,  

velvyslanec Švýcarské konfederace  
v ČR  8, 60

Ardašev Igor, klavírista  33
Aškenazy Ludvík, spisovatel  81
Augustinková Lucie, historička 

architektury  62

Baar Vladimír, sociální geograf, 
vysokoškolský pedagog  68

Babinec Radim, náměstek primátora 
města Ostravy  72, 75

Babka Josef, náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje  75

Báchorek Milan, hudební skladatel  72
Bakker Thiem de, nizozemský tenista  

11
Balabán Daniel, výtvarník, vysokoškolský 

pedagog  14, 75
Ballek Rastislav, slovenský režisér  13
Ballová Linda, slovenská operní pěvkyně  

18
Bárta Dan, zpěvák  47, 83
Baudyšová Jana, fotografka  60
Beckett Samuel, irský dramatik, 

spisovatel  71
Beddiaf Nolan, francouzský in-line 

bruslař  43
Bednář Kamil, náměstek primátora 

města Ostravy  72
Bednář Martin, starosta městského 

obvodu Ostrava-Jih  77, 80
Bělašková Lada, herečka  38, 48, 64, 

72
Bělobrádek Pavel, místopředseda vlády 

ČR pro vědu, výzkum a inovace  51, 
60

Bende Petr, zpěvák  59
Benderle Peter, rakouský motocyklový 

závodník  46

Benek Zdeněk, atlet  44
Bennetová Vicki, anglická umělkyně  75
Bentová Mackenzie, kanadská 

krasobruslařka  54
Berdych Tomáš, tenista  11
Bernfeldová Petra, starostka  

městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz  79

Bernold Philippe, francouzský dirigent  
54

Bezruč Petr, básník  83
Bezuyen Arnold, nizozemský operní 

pěvec  68, 69
Bilodeau Charlie, kanadský krasobruslař  

54
Bílský Pavel, koulař  16
Bisatti Riccardo, italský klavírista  75
Boboras Nikos, jednatel firmy RME 

Czech  78
Bočková Šárka, herečka  50
Bolt Usain, jamajský běžec  23
Borkowski Witold, polský choreograf  67
Borovcová Alena, historička umění  10
Bournonville August, dánský choreograf  

28
Bozza Giordano, italský sólista  

baletu  28
Bradley Charles, americký zpěvák  47
Brauner Tomáš, dirigent  84
Briscein Aleš, operní pěvec  39
Brückler Jiří, operní pěvec  14
Březina Jaroslav, operní pěvec  30
Bureš Jitka, pracovnice Evropské 

investiční banky  56
Burešová Dana, operní pěvkyně  39
Burroughs William, americký spisovatel  

75
Busto Rafael del, kubánský tanečník  38

Caban Šimon, scénograf  81
Cisovský Marek, herec  69
Coe Sebastian, britský běžec  41
Commellato Alessandro, italský 

klavírista  75
Cónová Anna, herečka  21
Costa Elena, italská klavíristka  75

Jmenný rejstřík
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Cranach Lucas starší, německý malíř  
12

Cura José, argentinský operní pěvec  18
Curylo Vojtěch, ředitel Domova 

Slunovrat, p. o.  58
Cyplakov Daniil, ruský skokan do výšky  

10

Čajkovskij Piotr Iljič, ruský hudební 
skladatel  81

Čapka Michal, herec  40
Čepek Karel, herec  15
Černík František, prezident HC Vítkovice 

Steel  9, 13, 18
Černíková Lenka, muzikoložka  71
Černý Jiří, hudební kritik  24
Červená Soňa, operní pěvkyně  12
Červenka Lukáš, herec  21, 81
Čong Mjong-čchul, prezident Hyundai 

Mobis Co., Ltd.  49
Čtvrtníček Petr, herec  48
Čuba Albert, herec  19
Čvančarová Jitka, herečka  54

Dazin Clément, francouzský tanečník  
39

De Rose Mario, argentinský  
dirigent  18

Debussy Claude, francouzský hudební 
skladatel  67

Dejmal Ivan, herec  21, 38
Děrgel Patrik, herec  16
Dlabal Petr, starosta městského  

obvodu Vítkovice  39, 43, 54
Dobák Stano, slovenský tanečník  39
Dočekal René, ředitel Městského 

ředitelství Policie ČR  23
Dočkalová Tereza, herečka  40
Doležal Jiří X., novinář  47
Doležílková Jana, sólistka operety  64
Donizetti Gaetano, italský hudební 

skladatel  22, 84, 85
Dorn Lena, německá spisovatelka  24
Dostál Aleš, spisovatel  16
Dostálová Pavla, herečka  69
Drahotová Anežka, cyklistka  51
Dřízgová-Jirušová Eva, operní pěvkyně  

79
Dušík Gabo, slovenský hudební 

skladatel  38
Dvorský Petr, herec  13

Dvořák Antonín, hudební skladatel  7, 9, 
33, 54, 84

Dvořák Libor, překladatel, publicista  75
Dvořáková Markéta, hudební skladatelka  

72

Einstein Albert, německý fyzik  18
Eliáš Bohumil, výtvarník  44
Eliáš Patrik, hokejista  54
Elis, zpěvačka  79
Elver Karina, dánská choreografka  28
Erben Karel Jaromír, básník, spisovatel  

57
Escobar Carmina, americká zpěvačka  

72

Fajt Pavel, bubeník  67
Falla Manuel de, španělský hudební 

skladatel  33
Farna Ewa, zpěvačka  47, 62
Feller Ivan, herec  21, 81
Feltl David, ředitel Fakultní nemocnice 

Ostrava  10
Fialová Hana, operetní zpěvačka  19, 82
Fibingerová Helena, koulařka  23
Filipová Lenka, zpěvačka a kytaristka  

42, 59
Finta Robert, herec  21, 38
Firlová Izabela, herečka  38
Fischer Julia, německá houslistka  33, 

34
Fišar Jan, herec  13, 19
Flannery Niall, britský běžec  40
Folwarczny Libor, člen Rady města 

Ostravy  72
Förster Heiko Mathias, šéfdirigent 

Janáčkovy filharmonie Ostrava  7, 35, 
58

Františák Igor, klarinetista  74
Františák Martin, umělecký šéf DPB, 

režisér  15
Friess Frédérique, francouzská operní 

pěvkyně  14, 79
Friš Jan, běžec  14
Frňka Petr, fotbalový trenér  83
Fülep Vojtěch, herec  50

Gábor Peter, slovenský režisér  19, 38, 
75

Gabriel Peter, britský zpěvák  31
Gajdošíková Pavla, herečka  24
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Gasnárková Alexandra, herečka  10
Gatlin Justin, americký běžec  40
Gazdík Petr, režisér  19
Genet Jean, francouzský dramatik, 

spisovatel  69
Georgiev Vladislav, herec  69
Gerulová Emily, skokanka do dálky  44
Glaser Martin, režisér  14
Glogarová Zdenka, držitelka ocenění 

Dobrovolník roku  80
Goldin Ephraim, kanadský bubeník  67
Golia Vinny, americký saxofonista  72
Gossová Alexandra, polská in-line 

bruslařka  43
Grecman Daniel, běžec  53
Grekov German, ruský divadelník  40
Grieg Edvard Hagerup, norský hudební 

skladatel  33
Grimm Petr, fotograf  33
Grohová Karolína, běžkyně na lyžích  16
Grossmann Jan, hudební skladatel  72
Grygar Libor, člen Rady města Ostravy  

72
Gurbaľ Martin, slovenský sólista opery  

68

Haase Robin, nizozemský tenista  11
Haddon Mark, britský spisovatel  21
Hadland Christian Ihle, norský klavírista  

33
Hakhnazaryan Narek, arménský 

violoncellista  84
Hammer Jan, hudební skladatel  21
Hanousek Jiří, violoncellista  13
Harazim Zdeněk, ředitel Městské policie 

Ostrava  23
Harok Roman, sólista operety  64, 81
Haruda Karel, výtvarník  27
Hařovský Ivo, náměstek primátora 

města Ostravy  72
Havel Václav, prezident ČR, dramatik  

75, 78
Havelka Ondřej, zpěvák, režisér  59
Havlíček Jaroslav, spisovatel  15
Heau Florent, francouzský klarinetista  

74
Hecker Zvi, izraelský architekt  16
Heidlerová Betty, německá kladivářka  

40
Hejdová Nikol, novorozenec  7

Helan Pavel, zpěvák  66
Helebrand Pavel, hudební skladatel  57
Henclewska Grażyna, náměstkyně 

ministra hospodářství Polské 
republiky  41

Hermanová Kristýna, diskařka, koulařka  
44

Hernández-Silva Manuel, venezuelský 
dirigent  32, 33

Hindemith Paul, německý hudební 
skladatel  71

Holec Vladislav, kurátor výstav  10
Holeček Marcel, ředitel společnosti 

H-Rekultivace, a. s.  44
Holý Marek, herec  48
Hora-Hořejš Petr, spisovatel, publicista  

43
Horáková-Maixnerová Šárka, 

scenáristka, dokumentaristka  80
Horvátová Petra, herečka  48
Houdek Lukáš, herec  78
Hrabal Bohumil, spisovatel  21, 72
Hrabina Jiří, náměstek primátora města 

Ostravy  35, 45, 70
Hradílek Tomáš, signatář Charty 77  78
Hrazdíra Michal, předseda Českého 

svazu kolečkového bruslení  55
Hron Vladimír, zpěvák, moderátor  35
Hrubý Jaroslav, kastelán  81
Hrůša Jakub, dirigent  54, 84
Hruška Pavel, literární historik 21, 24, 

77
Hrůza Michal, zpěvák  47
Hrzánová Barbora, herečka, zpěvačka  

14
Hübner-Ochodlo André, polský režisér  

69
Husovská Bronislava, zdravotní  

sestra  18
Hutka Jaroslav, zpěvák  84
Hvorecký Michal, slovenský spisovatel, 

publicista  45, 75

Chaplin Charlie, britský herec, režisér  
24

Chodúr Martin, zpěvák  79, 82
Chytilová Věra, režisérka  17

Ibsen Henrik, norský dramatik  19

Janáček Leoš, hudební skladatel  7, 9, 
33, 58, 67, 68, 69, 71
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Janáček Zbyněk, výtvarník, 
vysokoškolský pedagog  16

Janeček Ota, výtvarník  30
Janků Jiří, dramaturg  72
Janošík Michal, hudební skladatel  72
Jařab David, dramatik  21
Jemelka Martin, historik  30
Jindra Robert, dirigent  39, 68, 79
Jing Lu, čínská tanečnice a zpěvačka 10
Jirman Tomáš, herec a režisér  13, 64
Jiří z Poděbrad, český král  43
John B, britský diskžokej  45
Juřica Leon, hudební skladatel  53, 72

Kadlučka Roman, ředitel Dopravního 
podniku Ostrava, a. s.  32, 45

Kafková Pavlína, herečka  10, 75
Kajnar Petr, primátor města Ostravy  8, 

10, 19, 22, 29, 32, 38, 41, 49, 51, 
53, 54, 56, 60, 62, 63

Kákoš Martin, slovenský režisér  38
Kalhous Michal, výtvarník, 

vysokoškolský pedagog  56
Kaluža Josef, herec  9
Kaňkovský Alois, cyklista  51
Kaprálová Dora, dokumentaristka  45
Kapustová Michaela, operní pěvkyně  39
Karpíšek Jan, výtvarník  10
Kasík Martin, klavírista  30
Kaufmannová Barbora, sólistka baletu  

28
Kavka Jan, klavírista  72
Keller Jan, sociolog, poslanec 

Evropského parlamentu  24, 34
Kempinski Grzegorz, polský režisér  9
Keprtová Linda, režisérka  84
Ketner Karel, běžec  43
Kettner Jakub, operní pěvec  14
Kevický Karol, slovenský dirigent  64
Kiseljov Sergej, velvyslanec Ruské 

federace v ČR  29
Kitzberger Igor, výtvarník  69
Kjellberg Lars, zástupce velvyslance 

Dánského království v ČR  25
Klaus Václav, bývalý prezident ČR  83
Kleinhamplová Barbora, výtvarnice  83
Klemens Václav, režisér  75, 81
Klemensová Renáta, herečka  10, 75
Klimeš Jeroným, psycholog  75
Klimsza Janusz, režisér  21, 72

Klos Patrik, stolní tenista  18
Klus Tomáš, zpěvák, herec  31, 39, 50
Kněžíková Kateřina, operní pěvkyně  79
Kocembová-Netoličková Taťána, 

běžkyně, trenérka  8, 9
Kocmanová Petra, herečka  9
Kodeš Matěj, bublinář  70
Koch Herman, nizozemský spisovatel, 

herec  75
Kolář Viktor, fotograf  10, 83
Kolečko Petr, scenárista a dramatik  24
Koliba Peter, senátor  67, 68
Kolíbal Stanislav, výtvarník, 

vysokoškolský pedagog  55
Komorous Rudolf, hudební skladatel  43
Kompaníková Monika, slovenská 

výtvarnice, spisovatelka  45
Korn Jiří, zpěvák  79
Kotík Petr, hudební skladatel  43
Kotková Hana, houslistka  33
Koudelka Pavel, bubeník  67
Kovář Jaroslav, jednatel společnosti 

Sareza  79
Kožíšek Dušan, běžec na lyžích  16
Kráčalík Tomáš, cyklista  49
Král Tomáš, operní pěvec  30
Králová Tereza, kladivářka  50
Kratochvílová Marie Antonína, řádová 

sestra umučená v roce 1942  39
Kraus Michal, herec  55
Krejčí Ivan, režisér  40
Krejčí Kateřina, herečka  24, 71
Krejčí Martin, cyklokoordinátor  25
Krchovský Jiří Hásek, básník  34, 45
Kriseová Eda, novinářka, spisovatelka  

78
Krupanská Sylvie, herečka  15, 78
Krupica Jiří, herec  81
Kryl Karel, zpěvák, básník  24
Kubala Květoslav, fotograf  24
Kubišta Bohumil, výtvarník  63
Kukučka Martin, režisér  68
Kunčická Jana, běžkyně  37
Kundera Milan, spisovatel, básník  34
Künnecke Eduard, německý hudební 

skladatel  64
Kunovská Hana, držitelka ocenění 

Dobrovolník roku  80
Kurucová Jana, operní pěvkyně  30, 84, 

85
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Kurucz Daniel, generální ředitel Českých 
drah, a. s.  41

Kusnjer Ivan, operní pěvec  39
Kuśmierski Robert, polský harmonikář  

45, 79
Kuzněcov Andrej, ruský tenista  28

Landsmann Ivan, spisovatel  84
Lang Bernhard, rakouský hudební 

skladatel  43
Lang Michal, režisér  48
Lata Jan, rektor Ostravské univerzity  83
Lazorčáková Veronika, herečka  21
Lefeuvre Ivanka, spisovatelka, 

psycholožka  69
Legerski Martin, herec  13, 81
Lennartová Isobel, americká dramatička  

81
Letenská Naděžda, herečka  14
Lichý Norbert, herec  15, 71
Lingemann Detlef, velvyslanec Spolkové 

republiky Německo v ČR  22
Liszt Franz, rakouský hudební skladatel  

33
Lloyd Webber Andrew, britský hudební 

skladatel  19
Lo Piparo Chiara, italská sólistka baletu  

28
Lobkowicz František Václav, biskup 

ostravsko-opavské diecéze  27, 39, 
79, 86

Lochhead Liz, skotská dramatička  10
Lorencová Petra, herečka  38
Loska Stanislav, lyžař  18
Løvenskiold Herman Severin, norský 

hudební skladatel  28
Ludvík XI., francouzský král  43
Lukasík Petr, generální ředitel Tieto 

Czech, s. r. o., konzul Finské republiky 
v Ostravě  20

MacKeen Garrett, kanadský 
krasobruslař  54

Macura Tomáš, primátor města Ostravy  
59, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 82, 85

Madej Dalibor, náměstek primátora 
města Ostravy  44, 45, 55, 62

Magdoň Libor, literární vědec, 
vysokoškolský pedagog  68

Mácha Vítězslav, zápasník  13
Macháčková Šárka, běžkyně  65

Maindi Elias Kiptum, keňský běžec  44
Maiová Hana, Miss Vietnam České 

republiky  62
Majewski Tomasz, polský koulař  40
Majk Spirit, slovenský zpěvák  45
Mäki Harri, finský klarinetista  74
Malatinský Tomáš, ministr hospodářství 

Slovenské republiky  41
Málková Lucie, režisérka  21
Maluchová Blanka, držitelka ocenění 

Dobrovolník roku  80
Marták Ivo, herec  81
Martiník Jan, operní pěvec  30
Martinů Bohuslav, hudební skladatel  9, 

33
Masaříková Pavla, herečka  13
Mastrosimone William, americký 

dramatik  9
Matthews Andella Chileshe, zambijská 

vítězka soutěže Miss Princess of the 
World 2014  67

May Jan, starosta Mariánských Hor  54
May Peter, skotský spisovatel  45
Mečíř Miloslav mladší, slovenský  

tenista  28
Medveděvová Jevgenija, ruská 

krasobruslařka  54
Melník Lukáš, herec  15
Mendelsohn Erich, německý architekt 

86
Mendez Vitor, portugalský tanečník, 

choreograf  38
Menzel Jiří, herec  48
Merril Bob, americký textař  81
Merta Jan, výtvarník  83
Meyuhas Liron, izraelská hráčka  

na perkuse  67
Míčová Gabriela, herečka  50
Mihálik Petr, kandidát do Senátu  67,  

68
Mikesková Šárka, výtvarnice  77, 83
Miko Aleš, běžec  65
Mikolášek Martin, kurátor výstav  10
Minton Phil, britský vokální improvizátor  

65
Mládek Jan, ministr průmyslu a obchodu 

ČR  26, 41
Močkoř Jiří, rektor Ostravské univerzity  

83
Mokrá Šárka, koordinátorka projektu 

Evropské město sportu 2014  15
Monch Max, německý režisér  65
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Moravčík Jaroslav, slovenský choreograf  
38

Moravec David, hokejista  13
Moravec Josef, operní pěvec  64, 69
Moravec Zbyněk, archeolog  62
Motýl Ivan, básník, publicista  21, 34
Mrázek Tomáš, ředitel Městské 

nemocnice Ostrava  50
Mrowetz Michaela, psycholožka  78
Muravickij Jurij, ruský divadelník  40
Murawska Ewa, polská flétnistka  33
Mynář Vojtěch, člen Zastupitelstva 

města Ostravy  24, 71
Myron Jiří, herec, režisér, ředitel divadla  

53

Ndiku Caleb, keňský běžec  40
Nečas Petr, tanečník  38
Nečasová Gabriela, tanečnice  38
Neidich Charles, americký klarinetista  

74
Nekvasil Jiří, ředitel Národního divadla 

moravskoslezského, režisér  12, 39
Němeček Daniel, běžec  50
Němeček Svatopluk, ředitel Fakultní 

nemocnice Ostrava, ministr 
zdravotnictví ČR  10

Nesvadba Michal, mim, herec  35
Netolička Jaroslav, brankář  13
Netrebko Anna, ruská operní zpěvačka  

46
Neumann Stanislav Kostka, básník  10
Newman John, britský zpěvák  47
Nitka Jaroslav, flašinetář, herec  45
Noha Leoš, herec  48
Nohavica Jaromír, zpěvák  45, 69, 79
Nová Magdaléna, skokanka do výšky  10
Novák Miroslav, hejtman 

Moravskoslezského kraje  8, 26, 60, 
74, 78, 80

Novák Richard, operní pěvec  9
Novák Tomáš, strážník Městské policie 

Ostrava  53
Nový Pavel, herec  48
Nuckolls Filip, režisér  24
Nykel Tomáš, ředitel Městské 

nemocnice Ostrava  7, 50

O’Connor Kevin, viceprezident asociace 
Evropských měst sportu při Evropské 
komisi  15

Olivieri-Munroe Charles, kanadský 
dirigent  14

Olšer Břetislav, spisovatel a publicista  
16

Olšovský Lumír, režisér  81
Ondrka Peter, slovenský sólista baletu  

68
Onichimowska Anna, polská 

spisovatelka a dramatička  13
Oremus Peter, slovenský hokejový trenér  

72
Orság Daniel, strážník Městské policie 

Ostrava  53
Othová Markéta, fotografka  29
Özbilen Ilham Tanui, turecký  

běžec  40

Pácl Štěpán, režisér  21, 71
Paiva Duda, brazilský loutkář  35
Palyza Lumír, náměstek primátora 

města Ostravy  32, 43, 60, 72, 79
Panula Jorma, finský dirigent  67
Panzenberger Petr, herec  40, 69
Papežová-Kolářová Hana, vítězka ankety 

Senior roku 2014  63
Pars Krisztián, maďarský kladivář  40
Pastorová Petra, běžkyně  27
Pastrňák Petr, výtvarník  30
Patejdl Vašo, slovenský zpěvák  47
Patočka Roman, houslista  7
Pavelová Denisa, tanečnice  38
Pavlatová Daniela, vdova po J. Winterovi 

Nepraktovi  17
Pavlorek Aleš, hudební skladatel, 

klarinetista  72
Pawlowski Bogdan, polský hudební 

skladatel  67
Pazderková Iva, herečka  37
Pechanec Róbert, slovenský klavírista  

30
Pepe Dita, fotografka  45
Petrič Aleš, herec  68, 81
Petřkovská Jitka, studentka VŠB-TU  49
Pfleger David, člen Rady města Ostravy  

72
Piperková Simona, náměstkyně 

primátora města Ostravy  7, 10, 32, 
35, 43

Piškula Zdeněk, herec  50
Pivoda Petr, člen Zastupitelstva města 

Ostravy  84



94

Pivovarov Viktor, ruský výtvarník  33
Pivovarský Lumír, sbormistr, 

vysokoškolský pedagog  67
Placák Petr, spisovatel  68
Plachetka Adam, operní pěvec  79
Plant Robert, anglický zpěvák  47, 48
Pleskot Josef, architekt  18, 45, 57, 60
Plesl Rony, výtvarník  44
Polák Vladimír, herec  13, 75
Polášek Roman, fotograf  64
Powell Mike, americký skokan  

do dálky  41
Prášil Marek, dirigent  38, 57
Pražák Marek, výtvarník  24
Pražák Zbyněk, náměstek primátora 

města Ostravy  72, 75, 80, 84
Prins Kees, nizozemský herec  75
Procházka Václav, běžec  49
Przybylová Blažena, ředitelka Archivu 

města Ostravy  45, 54
Puccini Giacomo, italský skladatel  79
Pyško Alexej, herec  61

Quinn Ged, britský výtvarník  33

Racek Ilja, člen Rady města Ostravy  72
Rajmont Ivan, režisér  15
Reiner Martin, spisovatel, básník  45
Rejcha Antonín, hudební skladatel  54
Rejchrt Miloš, duchovní, signatář  

Charty 77  75
Rice Tim, britský textař, libretista  19
Rimskij-Korsakov Nikolaj Andrejevič, 

ruský hudební skladatel  33
Rocky Rock, americký diskžokej  45
Rojer Jean-Julien, nizozemský tenista  

11
Romanská Lydie, básnířka  16
Romero Sergio Méndez, španělský 

sólista baletu  68
Rosolová Denisa, běžkyně, skokanka  

do dálky  50
Ručka Jan, držitel ocenění Dobrovolník 

roku  80
Růžičková Míša, tanečnice, zpěvačka  

70
Ryba Jan Jakub, hudební skladatel  81
Ryšánek Schmiedtová Janka, režisérka  

10

Řezníčková Klára, režisérka  10, 39

Sadovsky Roman, kanadský 
krasobruslař  54

Sadovyj Andrij, primátor Lvova  62
Saint-Saëns Camille, francouzský 

hudební skladatel  84
Sakata Tomoki, japonský klavírista  33
Sasínová-Polarczyk Alena, herečka  19
Savka Tomáš, zpěvák  19, 20, 53
Sawa Nori, japonský loutkář  47
Sedláček Michal, herec  24
Séguinová Julianne, kanadská 

krasobruslařka  54
Seifert Jaroslav, básník  13, 34
Serbessa Mulugeta, etiopský běžec  61
Shakespeare William, anglický dramatik  

13, 80
Schallerová Eva, členka Zastupitelstva 

města Ostravy  14
Schiffauer Edvard, hudební skladatel  72
Schumann Robert, německý hudební 

skladatel  14
Schwarzenberg Karel, předseda strany 

TOP 09  18
Sibelius Jean, finský hudební skladatel  

67
Sibera Jana, sólistka opery  68
Sidková Markéta, lukostřelkyně  23
Sivková Iveta, držitelka ocenění 

Dobrovolník roku  80
Skácel Jan, básník  34
Skálová Lucie, sólistka baletu  68
Slaninová Jana, běžkyně  18
Slavický Klement, hudební skladatel  7
Smetana Bedřich, hudební skladatel  

33, 39
Smolka Martin, hudební skladatel  43
Sobotka Bohuslav, předseda vlády ČR  

30, 49, 59, 60
St. Auby Tamás, maďarský filmař  83
Stanovský Vilém, generál letectva  63
Starý Alexandr, klavírista  30
Stephens Simon, anglický dramatik  21
Stoniš Miroslav, spisovatel  16
Strauss Richard, německý hudební 

skladatel  58
Stravinskij Igor, ruský hudební skladatel  

71
Strnad František, herec  38, 72
Stropnický Martin, ministr obrany ČR  59
Styne Jule, americký skladatel  81
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Sucharda Tomáš, náměstek primátora 
města Ostravy  27, 41, 56, 60

Suk Josef, hudební skladatel  7, 84
Surůvka Jiří, výtvarník  83
Surý Pavel, generální ředitel Správy 

železniční dopravní cesty  41
Svědík Martin, fotbalový trenér  83
Svěrák Jan, režisér  50
Svěrák Zdeněk, scenárista, herec  50
Světlík Jan, předseda představenstva 

Vítkovice, a. s.  26, 44, 45, 56, 60
Svoboda Jan, fotograf  83
Svoboda Petr, běžec  50
Svojtka Petr, dramaturg  72
Svozil Ladislav, hokejový trenér  72
Szanyi Katarína, výtvarnice  8
Szurmanová Irena, hudební skladatelka  

82

Šabatová Anna, veřejná ochránkyně 
práv  80

Šádková Tereza, běžkyně  61, 65
Šádková Veronika, skokanka do dálky  

14, 44
Šáchová Helena, lukostřelkyně  23
Šárský Stanislav, herec  48
Šavel Peter, slovenský tanečník  39
Šavrda Jaromír, spisovatel, signatář 

Charty 77  77
Šavrdová Dolores, manželka Jaromíra 

Šavrdy  77
Šebestová Kateřina, náměstkyně 

primátora města Ostravy  72
Šerých Jaroslav, výtvarník  17
Šiklová Jiřina, socioložka  14
Šípek Bořek, výtvarník, architekt  44
Šmajstrlová Věra, kronikářka městského 

obvodu Poruba  27
Šmejkalová Kateřina, mistryně ČR  

v aerobiku  65
Šmída Vlastimil, hudebník  82
Šnéberger Jan, sochař  24, 83
Šostakovič Dmitrij, ruský hudební 

skladatel  58, 67
Špinar Daniel, režisér  38
Špinarová Věra, zpěvačka  56
Šporcl Pavel, houslista  58
Šrejma Kačírková Jana, operní pěvkyně  

21, 22, 84, 85
Štech Adam, výtvarník  66

Štěpánek Martin, náměstek primátora 
města Ostravy, člen Zastupitelstva 
města Ostravy  7, 9, 13, 15, 18, 29, 
32, 54, 58, 63, 84

Štěpánek Radek, tenista  11
Šuhájek Jiří, výtvarník  44
Šumník Petr, dirigent  9
Šupák Michal, klavírista  72
Šustrová Petruška, publicistka, 

překladatelka  83

Tabačková Nikol, oštěpařka  44
Tabori George, maďarský dramatik, 

spisovatel  69
Tačová Adolfina, gymnastka  13
Tanja, zpěvačka  61
Telička Pavel, kandidát na poslance do 

Evropského parlamentu  31
Tenk Martin, sportovní střelec  13, 23
Tichý František, výtvarník  16
Torrini Emiliana, islandská zpěvačka  47
Tošenovský Evžen, poslanec Evropského 

parlamentu  15, 34
Trefeli József, maďarský tanečník  39
Trpišovský Lukáš, režisér  68
Truplová Zuzana, herečka  40
Tůma Jaroslav, varhaník, cembalista   

33
Tydlitátová Tereza, mistryně ČR  

v aerobiku  65

Uhde Milan, dramatik, spisovatel  45
Uhlíř Jaroslav, skladatel, zpěvák, 

klavírista  30
Uličný Peter, slovenský textař  38
Urban Dušan, herec  71
Urban Jan, publicista, signatář Charty 

77  78
Urbánek Miroslav, sólista operety, 

pedagog  82
Urjupin Valentin, ruský dirigent  74
Uszok Piotr, primátor Katovic  19

Válek Vladimír, dirigent  33
Vaněk Tomáš, výtvarník, vysokoškolský 

pedagog  50
Vápeníková Michaela, sólistka baletu  

68
Vargas Rosalia, předsedkyně Evropské 

sítě vědecko-technických center  
a muzeí Ecsite  60
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Vávra David, herec, architekt  47
Vávrová Pavla, držitelka ocenění 

Dobrovolník roku  80
Večeřa František, herec  72
Vejsada Igor, choreograf  67
Velíšek Martin, dramaturg  15
Veselý Vítězslav, oštěpař  40, 41
Viewegh Michal, spisovatel  54
Vihanová Drahomíra, režisérka  83
Viktora David, herec  75
Vilišová Tereza, herečka  16, 21, 22
Vlček František, scenárista  21
Vlček Lukáš, herec  81
Vlček Vojtěch, historik, pedagog  9
Vogel Jaroslav, dirigent  71
Vojtíšek Miroslav, dramatik  78
Vondráčková Helena, zpěvačka  79
Vondrák Ivo, rektor Vysoké školy báňské 

– Technické univerzity  26, 51
Voříšek Karel, moderátor  54
Vozňáková Iveta, členka Zastupitelstva 

města Ostravy  14
Všelichová Petra, režisérka  80
Vůjtek Tomáš, dramatik, dramaturg  64
Vykopalová Pavla, operní pěvkyně  30
Výtisk Alfons, běžec  65

Weiss Peter, velvyslanec Slovenské 
republiky v ČR  41

Winter Neprakta Jiří, výtvarník  17
Wróbel Tomasz, polský běžec  30
Wykrent Jaroslav, zpěvák, textař  69

Xindl X, zpěvák  67

Yadaa Consalater Chemtai, keňská 
běžkyně  44

Yende Pretty, jihoafrická operní pěvkyně  
33

Zajacová Jana, herečka  21
Zajíček Pavel, básník, hudebník  75
Zawadská Valérie, herečka  9
ZAZ, francouzská zpěvačka  47
Zdražila Hans, vzpěrač  55, 56
Zdunikowski Adam, polský operní pěvec  

68
Zelená Dagmar, držitelka ocenění 

Dobrovolník roku  80
Zelenková Jitka, zpěvačka  53
Zeman Bořivoj, režisér, scenárista  21
Zeman Miloš, prezident ČR  59, 60, 74
Zemaník Jakub, běžec  21
Zemanová Ivana, manželka prezidenta 

ČR  78
Zenkl Adam, běžec  44
Zezula Michal, archeolog  62
Zhang Yuelin, náměstek primátora 

Su-čou  75
Zonyga Jiří, zpěvák  42
Ztracený Marek, zpěvák  55

Žárský Bohuslav, spisovatel  53
Železný Jan, oštěpař  23
Žemla Jan, ředitel Janáčkovy filharmonie 

Ostrava  7, 35
Žídek Jakub, dirigent  19, 81
Žídek Leo, předseda ostravské pobočky 

Konfederace politických vězňů  76
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Rejstřík institucí

Absintový klub Les  84
AC Sparta Praha, fotbalový klub  19
ACES Europe, asociace Evropských 

měst sportu při Evropské komisi  15
AHOL – střední odborná škola, s. r. o.  

76
Akademie výtvarných umění v Praze  50
Akcent, taneční klub  38
Amádeus Real, realitní společnost  24
ANO 2011, politické hnutí  31, 34, 58, 

59, 67, 68, 72
Appuyer, francouzsko-česká divadelní 

společnost  69
Argema, hudební skupina  81
Archiv města Ostravy viz Magistrát 

města Ostravy
Armáda ČR  21, 29, 63, 70, 75
Armáda spásy  66, 84
Artforum, knihkupectví  21
Asociace Trigon, nezisková organizace  

62
Ateliér pro děti a mládež při NDM viz 

Národní divadlo moravskoslezské
Atlantik viz Centrum kultury  

a vzdělávání Moravská Ostrava
Atletika Poruba, o. s.  44

Bastille, anglická hudební skupina  47
Bílá holubice, občanské sdružení  79
Bílé divadlo Ostrava, amatérské divadlo  

17, 20, 21
Blue Effect, hudební skupina  61
Bonver Aréna  20
Britská obchodní komora v ČR  39
Buty, hudební skupina  42, 61

Celé Česko čte dětem, nezisková 
organizace  16

Centrum bezpečné jízdy Libros  27
Centrum individuálních sportů Ostrava  

13
Centrum kultury a vzdělávání Moravská 

Ostrava
– Atlantik, klub  18, 45, 75
– Minikino  10, 18, 69
– Parník, klub  69

– Výstavní síň Sokolská 26  8, 14, 29, 
66

Centrum volného času v Porubě  27
Cimbálová muzika Jožky Severina  30
CineStar, multikino  50
Cirkus trochu jinak, divadelní, cirkusový 

soubor  79
Collegium Marianum, hudební soubor  

54
Cooltour viz Multižánrové centrum 

současného umění Cooltour
Condurango band, hudební skupina   

14
CTP, developerská společnost  38
CzechInvest, státní agentura  49

Česká spořitelna, a. s.  56
Česká strana sociálně demokratická 

(ČSSD)  10, 24, 32, 34, 43, 60, 67, 
68, 72

Česká televize (ČT)  47
– ostravské studio  39, 80
České dráhy, a. s.  41
Československá obec legionářská  21, 

29, 75, 76
Český červený kříž Ostrava  55
Český dům ve Vítkovicích  69
Český filharmonický sbor Brno  54
Český klub olympioniků regionu severní 

Moravy a Slezska  13
Český národní symfonický orchestr  33
Český rozhlas Ostrava  12
Český rozhlas Vltava  30
Český svaz bojovníků za svobodu  75
Český svaz kolečkového bruslení  54
ČEZ Aréna viz Vítkovice Aréna, a. s.
Čínský národní cirkus  19
Čtyřlístek – centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava 
35

D.N.A., amatérské divadlo  20
Dareband, hudební skupina  26
Dětský folklorní soubor Hlubinka  17
Devítka, amatérské divadlo  20
DHC Sokol Poruba, klub házené  32
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Divadlo Antonína Dvořáka viz Národní 
divadlo moravskoslezské

Divadlo Archa  10
Divadlo Jiřího Myrona viz Národní divadlo 

moravskoslezské
Divadlo Kontra  50
Divadlo loutek Ostrava (DLO)  13, 17, 

21, 35, 39, 62, 75, 81
Divadlo Petra Bezruče (DPB)  15, 16, 

21, 24, 71, 78, 80
Divokej Bill, hudební skupina  39
Dolní oblast Vítkovice viz Vítkovice 

Machinery Group
Domov Slunovrat  58
Dopravní podnik Ostrava, a. s. (DPO)  

31, 32, 38, 39, 45, 56
Drážďanský komorní sbor  54
Důl Hlubina viz Vítkovice Machinery 

Group
Důl Michal viz Národní památkový ústav, 

územní památková správa Kroměříž
Dům kultury Akord, s. r. o.  31, 42
Dům kultury města Ostravy, a. s.  7, 31, 

60, 79, 83
– Kino Art  18
Dům u šraněk ve Vítkovicích  17, 42
Dům umění viz Galerie výtvarného umění 

v Ostravě

Evraz Vítkovice Steel, a. s.  24
Evropská investiční banka (EIB)  55, 56
Evropská sít vědecko-technických center 

a muzeí Ecsite 60
Evropská unie  19, 26, 45, 62
Evropský parlament  15, 24, 31, 32, 34

Fakultní nemocnice Ostrava  10, 60
– Komplexní cerebrovaskulární centrum  

84
Fanfaraï, francouzská hudební skupina  

47
FC Baník Ostrava, fotbalový klub  19, 

35, 83
Fiducia, antikvariát a galerie  9, 10,  

12, 24, 64, 68, 78, 83
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín  33
FK Teplice, fotbalový klub  35
Flautus vocis, slovenský hudební soubor  

83
Fogáš, folklorní soubor  30
Fotbalová asociace České republiky  35

– Komise licenční  35
– Komise pro stadiony a hrací plochy 35

Galerie města Ostravy PLATO  17, 56,  
78, 83

Galerie výtvarného umění v Ostravě 
(GVUO)

– Dům umění
– Kabinet architektury 16
Generální konzulát Polské republiky  

v Ostravě  70
Generální konzulát Ruské federace  

v Brně  70
Gentle Irony Trio, hudební skupina  50

Handa Gote, divadelní sdružení  75
Handball Club Zlín, klub házené  32
Hasičské muzeum města Ostravy  39
Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje  20
HC Oceláři Třinec, hokejový klub  8, 9
HC Vítkovice Steel, hokejový klub  8, 9, 

18, 72, 82
Hec, hudební skupina  42
Herbadent Praha 11 SJM, florbalový 

klub  25
Hermitage Green, irská hudební skupina  

20
Hlubina, folklorní soubor  59
Holúbek, folklorní soubor  30
Hospic sv. Kryštofa  78
Hospic sv. Lukáše  78
Hradišťan, cimbálová muzika  56
H-Rekultivace, a. s.  44
Hudba Hradní stráže a Policie České 

republiky  33
Hudební bazar, klub  68
Hyundai Mobis Co., Ltd., korejská 

společnost  43, 49

Chaloupka, komunitní centrum  40
Charita Ostrava  7, 66
– Charitní středisko Gabriel v Zábřehu  

63
Chrita sv. Alexandra  7
Charta 77  75, 77, 78
Chorus Ostrava, pěvecký sbor  76

Integrované výjezdové centrum  
Ostrava-Jih  80
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In-line Park viz Sportovní a rekreační 
zařízení města Ostravy

Janáčkova filharmonie Ostrava (JFO)  7, 
30, 33, 35, 46, 54, 58, 67, 74, 84

Janáčkova konzervatoř a Gymnázium  
v Ostravě (JKGO)  8, 9, 16, 50, 53, 
72, 75, 82

Jihočeské divadlo České Budějovice  18
Jitřenka, amatérské divadlo  59
Junák  76

Kabinet architektury viz Galerie 
výtvarného umění v Ostravě (GVUO)

Kancelář veřejného ochránce práv  81
Karolinka, dechovka  45
Keep smoking gospel, hudební soubor  

79
Kino Art viz Dům kultury města Ostravy
Knihovna města Ostravy (KMO)  7, 16, 

26, 57, 65, 68
Kobeřanka, dechová hudba  42
Komediograf, divadlo  47
Komise pro stadiony a hrací plochy viz 

Fotbalová asociace České republiky
Komorní klub viz Kulturní zařízení 

Ostrava-Jih
Komorní scéna Aréna  9, 16, 19, 40, 

64, 69, 70, 78
Komunistická strana Čech a Moravy 

(KSČM)  32, 34, 63, 67
Konfederace politických vězňů (KPV)   

76
Konzulát Finské republiky v Ostravě  20
Kotek, folklorní soubor  30
Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

viz Moravskoslezský kraj
Kreyson, hudební skupina  81
Kroužek přátel MHD Ostrava  45, 50
Kryštof, hudební skupina  39
Křesťanská a demokratická unie – 

Československá strana lidová  67,  
72

K-Trio viz Kulturní zařízení Ostrava-Jih
Kulturní zařízení Ostrava-Jih, p. o.
– Kino Luna  42
– Komorní klub  42
– K-Trio  42, 63

La Grande Chapelle, španělský hudební 
soubor  54

La Putyka, divadelní a cirkusový soubor  
47

Labyrint, společenský dům v Třebovicích 
20 

Landek Park viz Vítkovice Machinery 
Group

LaVu, francouzsko-česká divadelní 
společnost  69

Legendy se vrací, hudební skupina  35
Les Tambours du Bronx, francouzská 

hudební skupina  47
Letiště Leoše Janáčka Ostrava  83
Loudadlo, amatérské divadlo  70
Lucie, hudební skupina  38

Magistrát města Ostravy (MMO)
– Archiv města Ostravy (AMO)  39, 45, 

68, 70
– odbor ekonomického rozvoje  17, 65, 

77
– odbor kultury a zdravotnictví  31
– odbor majetkový  14
– odbor sociálních věcí, školství,  

sportu a volnočasových aktivit  13, 
16, 43

– Útvar hlavního architekta  35
Malá černá hudba  30
Mandrage, hudební skupina  79
Maraton klub SEITL Ostrava  27, 49, 51
mateřská škola na Adamusově ulici  

v Hrabůvce  82
mateřská škola na Dobroslavické ulici  

v Plesné  7
mateřská škola na Klegově ulici  

v Hrabůvce  82
Městská nemocnice Ostrava  7, 47, 50
Městská policie Ostrava  23, 53
Městský stadion ve Vítkovicích viz 

Vítkovice Aréna, a. s.
MGMT, americká hudební skupina  47
Minikino viz Centrum kultury  

a vzdělávání Moravská Ostrava
Ministerstvo zdravotnictví ČR  19
Ministerstvo životního prostředí ČR  19
Miniuni – Svět miniatur viz Ostravské 

výstavy, a. s.
Moody’s Investors Service, ratingová 

agentura  40
Moravskoslezská krajská asociace 

Sport pro všechny  55
Moravskoslezská vědecká knihovna  16
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Moravskoslezský kraj  8, 17, 19, 26, 
39, 49, 65, 66, 70

– Krajský úřad Moravskoslezského kraje  
71, 78, 80

Moravský komorní sbor  54
Moravský lesnický klastr, o. s.  65
Moscow City Ballet, ruský baletní soubor  

81
MOST, obecně prospěšná společnost  

14
Multifunkční aula Gong viz Vítkovice 

Machinery Group
Multižánrové centrum současného 

umění Cooltour  10, 20, 38, 39, 50, 
59, 62, 86

Music club Garage  38
Muzikanti z Polanky  17
Mužský pěvecký sbor Vítkovice  77

N.O.H.A., hudební skupina  30
Nadace na pomoc zvířatům  14
Národní divadlo moravskoslezské (NDM)  

10, 12, 13, 14, 19, 21, 28, 30, 38, 
39, 43, 50, 51, 53, 54, 57, 64, 67, 
68, 69, 72, 79, 81, 82, 84, 86

– Ateliér pro děti a mládež při NDM  50
– Divadlo Antonína Dvořáka  21, 30,  

62
– Divadlo Jiřího Myrona  60, 75
– Operní studio NDM  57
Národní galerie v Praze  12, 63
Národní památkový ústav, územní 

památková správa Kroměříž
– Důl Michal  27, 42, 45, 57
Národní superpočítačové centrum 

IT4Innovations viz Vysoká škola 
báňská – Technická univerzita  
Ostrava

NATO, Severoatlantická aliance  60
Nebe, hudební skupina  42, 67, 70
Neo Chess Sunny Rock And Roll Band, 

hudební skupina  66
Noisy Pots, hudební skupina  50
Nylon Jail, hudební skupina  50

O2 arena  25
Občanská demokratická strana (ODS)  

32, 34, 67, 84
Očovan, folklorní soubor  30
odbor ekonomického rozvoje viz 

Magistrát města Ostravy

odbor kultury a zdravotnictví viz 
Magistrát města Ostravy

odbor majetkový viz Magistrát města 
Ostravy

odbor sociálních věcí, školství, sportu 
a volnočasových aktivit viz Magistrát 
města Ostravy

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu  
10, 77, 86

Ondrášek, mobilní hospic  18, 78
Opening Performance Orchestra  75
Operní studio NDM viz Národní divadlo 

moravskoslezské
Ostravak, politické hnutí  14, 63, 67, 84
Ostravar, pivovar  39, 46
Ostravounakole, občanské sdružení  24, 

57
Ostravská tělovýchovná unie  13
Ostravská univerzita (OU)  34, 53, 60, 

70, 83
– Fakulta umění  16, 56
– Lékařská fakulta  69, 70
Ostravské centrum nové hudby  43
Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o.  

35, 65
Ostravské muzeum  12, 17, 23, 32, 39, 

45, 46, 71, 84
Ostravské vodárny a kanalizace, a. s.  

26
Ostravské výstavy, a. s.
– Miniuni – Svět miniatur  39
– Slezskoostravský hrad  25, 32, 35, 

48, 50, 55, 67, 81
– výstaviště Černá louka  14, 16, 39, 

70, 79
Ostravský informační servis, s. r. o.  16, 

76, 81, 86
Ovanet, a. s.  33
OVA!!!CLOUD.net, a. s.  84
Ozdravné centrum Ještěrka viz  

Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s. r. o.

OZO Ostrava, s. r. o.  26, 31

Palindromes, hudební skupina  69
PANT, občanské sdružení  76
Parlament České republiky
– Senát  67, 68, 75
Parník viz Centrum kultury a vzdělávání 

Moravská Ostrava
Pavel Haas Quartet  54
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Pěvecký sbor města Klimkovic  57
Pipes and Pints, hudební skupina  47
Planetárium Ostrava  79
PLATO viz Galerie města Ostravy
Plzeňský Prazdroj, a. s.  51
Policie České republiky  31, 42
– Městské ředitelství policie Ostrava 23
Pražský filharmonický sbor  33
Prima, televizní stanice  55
PrimeCell Therapeutics, a. s., 

farmaceutická firma  60
Průmyslový svaz Donbasu  24
1. SC WOOW Vítkovice, florbalový klub  

25

Rada města Ostravy  8, 41, 43, 50, 72,  
73

Rada Mezinárodní atletické federace 
IAAF  77

Radio Čas  79
RAF, britské královské letectvo  20
RME Czech, realitní společnost  24, 78
Rock & Roll Band Marcela Woodmana, 

hudební skupina  67
Romský vzdělávací fond  60
Roots Company, taneční skupina  55
RubRum, galerie  24, 34

Sbor dobrovolných hasičů Hrabová  20
Sklep, divadlo  47
Skřítek, amatérské divadlo  20
Slezské vojvodství  19
Slezskoostravský hrad viz Ostravské 

výstavy, a. s.
Slezský soubor Heleny Salichové, 

folklorní soubor  58
Sokol, tělovýchovná jednota  76
Sport NESS Ostrava, sportovní klub   

38
Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s. r. o. (Sareza)  79
– In-line Park  55
– Ozdravné centrum Ještěrka  42
– zimní stadion v Porubě  23, 79, 81
Sportovní gymnázium Emila a Dany 

Zátopkových v Zábřehu  10
Správa Chráněné krajinné oblasti Poodří 

26 
Správa železniční dopravní cesty, s. o.  

41

SSK Vítkovice, sdružení sportovních 
klubů  14, 16, 21, 38, 44, 53, 81

Stará Aréna  75
Státní divadlo Ostrava  14
Stavovská unie studentů  30
Středisko rané péče Ostrava  78
Středisko volného času Ostrava- 

-Moravská Ostrava 25, 35
Středisko volného času Ostrava-Zábřeh  

42
Středoevropská kulturní platforma  62
Support Lesbiens, hudební skupina  35
Svaz důchodců ČR  63
Svaz PTP  75, 76

Športniki, česko-slovinské divadlo  50
Švihadlo, hudební skupina  42

Tata Bojs, hudební skupina  30, 39
Tatran Omlux Střešovice, florbalový klub  

25
Tatran Veteran Sport Club Ostrava  34
Terchovská muzika Terchová  26
Theatr Ludem, divadlo  17
Théâtre des Champs Elysées  46
Tieto Czech, s. r. o.  20
Tíšina, slovenský folklorní soubor  26
TJ Liga 100 Ostrava, o. s.  30
TJ Sokol Krásné Pole  84
TJ Sokol Plesná  40
TJ Sokol Radvanice  42
TOM Krokodýl Ostrava, klub mažoretek  

51
TOP 09, politická strana  18
Trojhalí Karolina, zájmové sdružení 

právnických osob  45, 46, 47, 59,  
63, 82, 83

Tublatanka, slovenská hudební skupina  
81

UDG, hudební skupina  56
UNICEF, mezinárodní organizace  54
Úřad práce v Ostravě  11, 29, 62
Útvar hlavního architekta viz Magistrát 

města Ostravy

Vatra Horelor, moldavský hudební soubor  
83

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.  
17, 65
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Velký svět techniky viz Vítkovice 
Machinery Group

Velvyslanectví ČR v Paříži  81
Veteran Car Club Ostrava  40
Vítkovice Aréna, a. s.
– ČEZ Aréna  9, 11, 18, 28, 31, 38, 54, 

67, 74, 79
– Městský stadion ve Vítkovicích  38, 

43, 50, 84
Vítkovice Machinery Group
– Dolní oblast Vítkovice  16, 17, 18, 

30, 39, 44, 45, 46, 47, 57, 60, 61, 
62, 65, 67, 76, 77, 81

– Důl Hlubina 38, 63, 76
– Landek Park  46, 57
– Multifunkční aula Gong  14, 26, 30, 

33, 35, 51, 54, 56, 65, 75, 77, 81
– Velký svět techniky  18, 47, 57, 60, 

61
– Vítkovice, a. s.  26, 44, 45, 56, 60
Vítkovice, a. s. viz Vítkovice Machinery 

Group
Vítkovické slévárny, spol. s r. o.  24
VK Ostrava, volejbalový klub  18
Vojenské sdružení rehabilitovaných  75
Vojenský umělecký soubor Ondráš  58
Vołosi, polská hudební skupina  47
Vonička, folklorní soubor  30
Vratislavský barokní orchestr  54
Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava (VŠB-TU)  19, 26, 
31, 49, 51, 56, 63, 75

– Fakulta elektrotechniky a informatiky  
19

– Národní superpočítačové centrum 
IT4Innovations 17, 51, 52, 65

výstaviště Černá louka viz Ostravské 
výstavy, a. s.

Výstavní síň Sokolská 26 viz Centrum 
kultury a vzdělávání Moravská Ostrava

Výtvarné centrum Chagall  16, 24, 30, 
44, 69

Wichterlovo gymnázium v Porubě  75

Yamato, japonský bubenický soubor  74

Základní a mateřská škola  
v Hošťálkovicích  62

Základní škola Generála Píky v Moravské 
Ostravě  37

Základní škola Kosmonautů v Zábřehu  
54

Základní umělecká škola E. Marhuly  40
Zastupitelstvo města Ostravy (ZMO)  14, 

23, 32, 43, 55, 58, 66, 67, 72, 84
zimní stadion v Porubě viz Sportovní  

a rekreační zařízení města Ostravy,  
s. r. o.

Zoologická zahrada Ostrava  7, 26, 68, 
72, 86

Železniční muzeum moravskoslezské  
56, 65
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Rejstřík akcí k ostravským výročím

5. ročník Karnevalu v ulicích  38

10. výročí otevření Slezskoostravského hradu  32

10 let existence CTParku Ostrava  38

15. ročník mezinárodního veletrhu Czech Raildays  41

15. ročník Investičního a podnikatelského fóra v Ostravě  66

20 let Komorní scény Aréna  64

20 let Operního studia Národního divadla moravskoslezského  57

40. ročník filmového festivalu Ekofilm  64

70. výročí popravy letců RAF v Hrabůvce  20

70. výročí narození a 20. výročí úmrtí zpěváka a básníka Karla Kryla  24

90. výročí založení atletického klubu SSK Vítkovice  81

100. výročí založení TJ Sokol Plesná  40

100. výročí založení AHOL – Střední odborné školy, s. r. o.  76

115. výročí založení Českého domu ve Vítkovicích  69

120 let městské hromadné dopravy v Ostravě  32, 45, 50, 56, 57, 60

120. výročí otevření Národního domu v Moravské Ostravě  60

120. výročí narození dirigenta Jaroslava Vogla  71



Graficky upravila a obálku navrhla Štěpánka Bělovská

Fotografie:
Divadlo loutek Ostrava, p. o. (Roman Polášek), Divadlo Petra Bezruče (Tomáš Ruta),  
HC Vítkovice Steel, Janáčkův máj, o. p. s. (Petr Grimm), Komorní scéna Aréna, p. o., 
Vladimír Michna, Národní divadlo moravskoslezské, p. o. (Martin Popelář), Roman 
Polášek, statutární město Ostrava (Karla Bláhová), Jiří Urban, Jiří Zerzoň, Zoologická 
zahrada Ostrava, p. o. (Pavel Vlček)
Odpovědná redaktorka Blažena Przybylová

Vydala Štěpánka Bělovská – Tilia v Ostravě v roce 2015
pro statutární město Ostrava – Archiv města Ostravy
Vytiskla Tiskárna Grafico, s. r. o., Opava
Vydání první 

ISBN 978-80-86904-54-2
ISSN 1212-4087

Ostravské kalendárium 2014

Martin Juřica


