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• tradičně nejvíc Ostravanů a návštěvníků města oslavilo příchod nového 
roku na Stodolní ulici v Moravské Ostravě. Půlnoční ohňostroj připravil 
před svou radnicí také obvod Slezská Ostrava

• prvním dítětem narozeným v Ostravě i v celém Moravskoslezském kraji 
se 109 minut po půlnoci ve Fakultní nemocnici Ostrava stal Ma tyáš Otava, 
jehož rodiče žijí v Hlučíně. Prvním občánkem Ostravy, který se narodil rov-
něž ve Fakultní nemocnici Ostrava, byl Šimon Červeňák. 2. ledna navštívil 
Šimona a jeho maminku náměstek primátora Z. Pražák

• 10. ročníku novoročního výstupu na haldu Emu ve Slezské Ostravě, 
který zorganizoval odbor turistiky KČT při SSK Vítkovice, se zúčastnilo 
444 lidí

• pracovníci Ostravského informačního servisu, s. r. o., nabídli návštěv-
níkům vyhlídkové věže Nové radnice novoroční přípitek

• 15 000 lidí si nenechalo ujít tradiční podvečerní ohňostroj, světelnou 
a hudební show na kruhovém objezdu na ul. Dr. Martínka v Hrabůvce, 
jejichž organizátorem byl městský obvod Ostrava-Jih

Účastníci novoročního výstupu na haldu Emu ve Slezské Ostravě (1. ledna)
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N • při Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti 
Ostrava, bylo zřízeno Metodické centrum technických památek a průmys-
lového dědictví s působností na celém území České republiky

• z rozhodnutí Rady města Ostravy nabyly účinnost některé změny  
v organizační struktuře odborů Magistrátu města Ostravy. Nejvýznamněj-
ší z nich bylo zrušení odboru majetkových účastí a sdruženého nákupu  
a převedení jeho agendy do nového odboru veřejných zakázek, externího 
financování, kapitálových účastí a sdruženého nákupu a změna struktury 
a názvu odboru ekonomického rozvoje na odbor strategického rozvoje

1.–14. ledna
• v rámci 15. ročníku Tříkrálové sbírky bylo v Ostravě vybráno 1 455 569 Kč,  
které byly určeny na služby pro lidi v závěrečné fázi života, seniory, lidi bez 
domova nebo na pomoc v tíživé sociální situaci. 5. ledna navštívili kolední-
ci na Nové radnici primátora T. Macuru a jeho náměstky

5. ledna
• zlaté medaile na halovém akademickém mistrovství ČR v atletice  
v Praze získali ve skoku do dálky studenti Vysoké školy báňské – Technic-
ké univerzity Ostrava J. Klepek a L. Slaničková výkony 6,91 m a 5,97 m

7. ledna
• Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu připravil k 104. výročí narození 
spisovatele a ostravského rodáka Z. Jirotky ve Slezské Ostravě Saturni-
nálie – Slavnost létajících koblih –, jejíž součástí bylo čtení z Jirotkova díla 
a zápas v „koblihované“

8. ledna
• na domě na ulici Na Desátém 23 v Moravské Ostravě byla slavnostně 
odhalena pamětní deska šéfdirigentovi ostravské operety V. Brázdovi za 
účasti jeho dcery K. Herkové, ředitele Národního divadla moravskoslez-
ského J. Nekvasila, náměstka primátora Z. Pražáka, starostky obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz P. Bernfeldové a dalších hostů. Tímto aktem 
byl také zahájen v Ostravě rok operety

13. ledna
• v debatě, jejímž tématem bylo oživení centra města Ostravy, s názvem 
Do centra diskutovali v Divadle loutek Ostrava primátor T. Macura, sta-
rostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz P. Bernfeldová, 
předseda představenstva Vítkovice, a. s., J. Světlík, architekt J. Pleskot, 
ředitel Multi Development Czech Republic, a. s., L. Kočí, hlavní architekt 
města Ostravy C. Vltavský a ředitel Multižánrového centra současného 
umění Cooltour A. Harmečko. Záznam, pořízený televizí Polar, byl odvysí-
lán 20. ledna 
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Náměstek primátora Z. Pražák, ředitel NDM J. Nekvasil a starostka obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz P. Bernfeldová při odhalení pamětní desky 
V. Brázdovi (8. ledna)

15. ledna
• v Národním divadle moravskoslezském se konala premiéra dvou balet-
ních inscenací, Barocco a Carmina Burana, na hudbu J. S. Bacha a C. Orffa. 
V choreografiích J. Przybyłowicze a Y. Vámosy vystoupili mj. Ch. Lo Piparo, 
B. Pereira Neves, O. Borisová-Pračiková, G. Bozza a J. Krejčíř. Na předsta-
vení se podíleli přímo na pódiu pod taktovkou M. Prášila instrumentalis-
té, operní sbor NDM, pěvci A. Bochenek-Osiecka, J. Mikušek, F. Bandžak 
a violoncellistka M. Kubínová

• Janáčkova filharmonie Ostrava řízená S. Vavřínkem uvedla na Novoroč-
ním koncertu v Domě kultury města Ostravy Slovanské tance A. Dvořáka. 
Úvodního slova se ujal primátor T. Macura, který společně s ředitelem 
JFO J. Žemlou pokřtil publikaci Nehrajeme kratce, hrajeme už 60 let, 
vydanou k výročí tohoto symfonického orchestru

15.–18. ledna
• odbor strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy se podílel na 
prezentaci města na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour 
v Brně
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Ch. Lo Piparo v inscenaci NDM Carmina Burana (15. ledna)

16. ledna 
• premiéru opery L. Janáčka Výlety páně Broučkovy nastudovali v Národ-
ním divadle moravskoslezském režisérská dvojice M. Kukučka a L. Trpi-
šovský a dirigent R. Jindra. Scénu navrhl J. Kopecký. V hlavní roli excelo-
val mexický tenorista J. Garza

19.–22. ledna
• největší specializovaná výstava věnovaná vytápění a úsporám energie 
v ČR – 22. ročník veletrhu Infotherma – se uskutečnila na výstavišti Černá 
louka. Své výrobky a služby zde prezentovalo 356 firem a organizací z ČR 
i zahraničí. Součástí výstavy byly také konference, přednášky a semináře

22. a 23. ledna
• světově proslulý polský dirigent A. Wit uvedl s Janáčkovou filharmo-
nií Ostrava v Domě kultury města Ostravy díla L. Janáčka, W. Kilara 
a A. Brucknera

• v inscenaci NDM Odsun!!! autorů M. Pivovara, D. Radové a I. Buraje, 
který se ujal rovněž režie, se představili mj. J. Fišar, A. Cónová, P. Loren-
cová a I. Dejmal
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• na mezinárodní přehlídce geometricko-abstraktního umění REDUCTIVE.
NL zahájené v Domě umění Galerie výtvarného umění v Ostravě bylo pre-
zentováno 160 uměleckých děl 32 nizozemských autorů C. Lixenberga, 
A. B. Kolbe, B. Boniese a dalších. Zároveň proběhla vernisáž výstavy 
Nizozemské umění 16. a 17. století ze sbírek GVUO

23. ledna
• premiéra hry současné německé autorky F. Zeller Rozhovory s astro-
nauty se konala ve zkušebně Divadla Antonína Dvořáka. V režii O. Elbela 
vystoupili v hlavních rolích T. Richtrová, L. Končoková a I. Firlová

26. ledna
• ve věku 90 let zemřel ostravský spisovatel, dramatik, publicista a čest-
ný občan Ostravy O. Šuleř

27. ledna
• vítězi závodu ve skoku do výšky Ostravská laťka ve Sportovním gymná-
ziu Dany a Emila Zátopkových v Zábřehu se stali M. Bubeník ze Sloven-
ska výkonem 230 cm a česká reprezentantka O. Marešová, která překo-
nala laťku ve výšce 191 cm

28. ledna 
• v úvodu 3. zasedání Zastupitelstva města Ostravy složil slib I. Furman-
čík z hnutí ANO 2011, který vystřídal odstoupivšího V. Kovala. Zastupitelé 
také uctili minutou ticha zemřelého O. Šuleře, čestného občana města 
Ostravy. V dalším jednání schválili uzavření memoranda o spolupráci 
města s Úřadem vlády ČR a Agenturou pro sociální začleňování, rozhodli 
o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblastech zdravotnictví, 
handicapovaných občanů a sociální péče. Bouřlivou diskuzi vyvolal mate-
riál týkající se delegování zástupců na valné hromady obchodních společ-
ností s majetkovou účastí města, který byl nakonec hlasy koalice a klubu 
KSČM schválen

• neuvolněný člen Rady města Ostravy L. Grygar z České strany sociálně 
demokratické rezignoval ze zdravotních důvodů na svou funkci 

29. ledna
• do provozu bylo uvedeno propojení ulic Pavlovovy a Plzeňské pro silniční 
a cyklistickou dopravu. Náklady na jeho výstavbu dosáhly 105,85 mil. Kč

• Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ostrava, vydalo 
publikaci R. Rosové Dřevěné kostely Těšínska a severovýchodní Moravy, 
jejíž prezentace proběhla v antikvariátu a galerii Fiducia
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• do funkce ředitele Městské nemocnice Ostrava nastoupil J. Lux, který 
v této funkci vystřídal Radou města Ostravy odvolaného T. Mrázka

2. února
• Divadlo Petra Bezruče získalo čtyři z šesti cen na 15. ročníku Grand 
festivalu smíchu v Pardubicích. Komedií roku 2014 se stala inscenace 
Můj romantický příběh, kterou nejvýše ocenila také odborná a studentská 
porota. Nejlepší herečkou festivalu byla vyhlášena T. Vilišová 

5. února
• 30 interpretů, mezi nimi hudební skupiny Vypsaná fiXa, PSH a Banda-
band, se představilo v šesti klubech na festivalu PENDL – Ostravská klu-
bová noc

6. února
• v pohádkové komedii V. Klemense O hubaté Doře, kterou její autor 
nastudoval v Divadle loutek Ostrava, vystoupili L. Pavlíčková, I. Křehlíko-
vá, E. Bandyová, M. Legerski, K. Růžička a T. Rossi

8. února
• na halovém mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, 
žáků a žákyň v chůzi vybojovala v Praze titul dorostenka V. Kubenková 
z SSK Vítkovice na trati 3000 m časem 16:30,60 min 

11. února
• z rukou primátora T. Macury převzali klíče ke třem novým hasičským 
vozům zástupce krajského ředitele Hasičského záchranného sboru Mo rav-
skoslezského kraje V. Vlček a starostové Polanky nad Odrou a Pustkovce 
P. Bochnia a S. Pyš 

12. února
• v Zoologické zahradě Ostrava se narodilo mládě nejmenšího plemene 
domácího skotu – tura domácího dahome – původem ze západní Afriky

12.–15. února 
• náměstci primátora Z. Pražák a R. Babinec se v partnerském městě 
Drážďany zúčastnili akcí u příležitosti připomínky 70 let od náletů, které 
provedli spojenci na toto město v závěrečné fázi druhé světové války. 
Hlavní součástí programu bylo vzpomínkové shromáždění před kostelem 
Frauenkirche 

14. února
• v České televizi byla uvedena televizní premiéra filmu režiséra P. Václa-
va Cesta ven, která se natáčela také na několika místech v Ostravě, mj.  
v Ostravě-Jihu a v ulici Přednádraží v Přívoze
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Masopustní průvod na ulici 28. října v Moravské Ostravě (17. února)

• páry, které na svátek svatého Valentýna navštívily ostravskou zoo, 
zaplatily vstupné pouze za jednu osobu a byly pro ně připraveny speciální 
komentované prohlídky zaměřené na partnerské soužití zvířat

• na programu Masopustu na Slezskoostravském hradě byly ukázky lido-
vých zvyků, rej masopustních masek a hudební vystoupení. V stáncích 
nabízeli prodejci tradiční pokrmy a nápoje

14.–15. února 
• v Praze se konalo halové mistrovství České republiky juniorů, juniorek, 
dorostenců a dorostenek v atletice. Mistrovské tituly vybojovali v kate-
gorii juniorek členové SSK Vítkovice; v běhu na 60 m E. Gerulová časem 
7,68 s, v běhu na 800 m V. Rosová (2:15,91 min) a ve skoku dalekém 
V. Šádková (5,94 m), v kategorii dorostenců v běhu na 1500 a 3000 m 
D. Sigmund (4:19,76 a 9:12,10 min) a v běhu na 60 m překážek M. Kija-
nica časem 8,08 s z klubu Atletika Poruba, o. s.

17. února 
• na Masarykově náměstí připravilo masopustní jarmark Ostravské 
muzeum. Návštěvníci si mohli zakoupit produkty domácí zabijačky, medo-
vinu či řemeslné výrobky. Součástí doprovodného programu byl průvod 
maškar centrem města a vystoupení folklorních souborů Hlubinka, Malá 
Ondřejnica nebo Bílého divadla Ostrava
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Velvyslanec USA A. Schapiro při jednání v Nové radnici (25. února)

18. února 
• osm zdravotně postižených seniorů – občanů Ostravy – bylo převezeno 
do Městské nemocnice Ostrava z ubytovny v Přerově. Provozovatel toho-
to zařízení neměl povolení k poskytování sociálních služeb a klienti byli 
umístěni v naprosto nevyhovujících hygienických podmínkách

19. února 
• muzikál A. Lloyda Webbera, D. Blacka a Ch. Hamptona Sunset Bou-
levard uvedl v české premiéře soubor operety a muzikálu NDM. V režii 
G. Petrákové a hudebním nastudování J. Žídka se představili v hlavních 
rolích K. Hasprová, R. Harok, S. Holečková a J. Hájek

21.–22. února 
• zlaté medaile na halovém mistrovství České republiky v atletice mužů 
a žen v Praze získali členové SSK Vítkovice P. Urbánková v běhu na 60 m 
časem 7,26 s a v běhu na 3000 m J. Zemaník (8:20,27 min)

24. února
• kmotrou Porubského kalendária 2014, mapujícího dění v městském 
obvodu, jehož autorkou je J. Končítková, se stala bývalá kronikářka 
a autorka předchozích jedenácti ročníků publikace V. Šmajstrlová 

• pro masopustní průvod v areálu ostravské zoo si mohli jeho účastníci 
vytvořit masku v tvůrčí dílně 
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M. Fadayomi ztvárnila roli Renaty v opeře Ohnivý anděl (26. února) 

25. února 
• velvyslanec USA A. Schapiro jednal s primátorem T. Macurou a prvním 
náměstkem primátora L. Palyzou o hospodářských a kulturních vztazích. 
Primátor informoval hosta o historii a současnosti Ostravy a směrech, 
kterými se moravskoslezská metropole chce rozvíjet v blízké i vzdálenější 
budoucnosti 

26. února
• za účasti primátora T. Macury, náměstka primátora Z. Pražáka, ředi-
tele Městské nemocnice Ostrava J. Luxe a dalších hostů byla otevřena 
modernizovaná oddělení ortopedie a urologie tohoto zdravotnického zaří-
zení. Celkové náklady na investiční akci dosáhly 83,5 mil. Kč. Nejvýznam-
nější částkou 59,2 mil. Kč přispělo ze svého rozpočtu město 

• výjimečná inscenace opery S. Prokofjeva Ohnivý anděl měla premiéru 
v NDM. V režii J. Nekvasila a hudebním nastudování R. Jindry se v hlav-
ních rolích představili U. Paulsen a M. Fadayomi
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Š. Krupa, M. Cisovský a P. Panzenberger v inscenaci Slyšení (28. února)
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R • zpěvák D. Bárta, skupina Illustratosphere a Janáčkova filharmonie 

Ostrava řízená S. Vavřínkem vystoupili v Multifunkční aule Gong v progra-
mu Illustratosphere Symphonic

• na Ostravské univerzitě v Ostravě proběhlo celoměstské kolo soutěže 
základních škol Nenechte se lapit do sociálních sítí, jehož vítězem se stal 
tým dívek ze Základní školy Bulharská v Porubě

26.–28. února 
• součástí veletrhu Střechy a Stavba na výstavišti Černá louka byl také 
17. ročník konference Regenerace bytových domů – Dynamika proměn 
bydlení

27. února
• v DLO se konala premiéra inscenace E. Balákové a J. Ryšlavé saBOTÁž, 
jejíž převážnou část tvoří taneční scény. Kromě obou autorek v ní vystoupi-
li T. Rossi, O. Beseda a J. Doležal

28. února
• soubor Komorní scény Aréna nastudoval inscenaci T. Vůjtka Slyšení, 
jejímž námětem byl proces s válečným zločincem A. Eichmannem. Režie 
se ujal I. Krejčí a v hlavní roli podal mimořádný výkon M. Cisovský
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• do funkce rektora Ostravské univerzity v Ostravě nastoupil J. Lata, 
který vystřídal J. Močkoře. Slavnostní inaugurace poté proběhla 12. květ-
na v prostorách rekonstruovaného Dolu Hlubina 

• v důsledku nezvládnuté epidemie parvovirózy v psím útulku v Třebo-
vicích, která byla příčinou úmrtí 37 zvířat, bylo toto zařízení převedeno 
ze správy Městské policie Ostrava na oddělení útulku pro psy odboru 
ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. Primátor T. Macura 
podal v souvislosti se zjištěnými nedostatky trestní oznámení na nezná-
mého pachatele

2. března
• velvyslanec Kanady O. Jelinek jednal s primátorem T. Macurou, prvním 
náměstkem primátora L. Palyzou, představiteli Moravskoslezského kraje, 
některých měst v regionu, podnikateli, zástupci vysokých škol a dalšími 
především o možnostech spolupráce v oblastech hospodářství, kultury, 
vzdělávání, sociální péče, sportu, turistického ruchu

• k 191. výročí narození skladatele B. Smetany se uskutečnil v Domě 
kultury města Ostravy koncert klavíristy I. Klánského a Dechového kvinte-
ta Pražské komorní filharmonie

2.–27. března 
• program 14. ročníku festivalu ProTibet, jehož hlavním cílem bylo podpo-
řit mnichy v indickém klášteře Diskit, nabídl výstavy ilustrací L. Jasanské 
k Himálajským pohádkám, fotografií D. Štěrbové, besedu s režisérem 
a scenáristou V. Poltikovičem, přednášku o autostopu v Tibetu K. Mandu-
lové, projekci filmových dokumentů nebo malování tibetské vlajky

3. března 
• Národní divadlo moravskoslezské společně s Českým rozhlasem ini-
ciovalo vydání záznamu představení poslední opery A. Dvořáka Armida 
v Divadle Antonína Dvořáka. Tamtéž se také konala prezentace kompletu 
tří kompaktních disků

4. března
• na 4. jednání ZMO byl novým členem Rady města Ostravy zvolen  
V. Štolba z ČSSD, který v této funkci vystřídal L. Grygara. Zastupitelé dále 
rozhodli o zveřejňování všech smluv na internetu, bez ohledu na finanční 
objem, a tam, kde to dovoluje zákon, také s údaji smluvního partnera. 
Bouřlivá debata předcházela schválení návrhu na rozdělení předpokláda-
ného výnosů z odvodů z loterií a jiných podobných her. Beze změn bylo 
přijato usnesení o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města na pro-
jekty v oblastech tělovýchovy, sportu, volnočasových aktivit, protidrogové 
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ského sdružení Lungta, aby na budově Nové radnice byla vyvěšena tibet-
ská vlajka

5. března
• primátor T. Macura a náměstek primátora Z. Pražák jednali o sociál-
ní problematice s ministrem bez portfeje J. Dienstbierem, který rovněž 
navštívil některé sociálně vyloučené lokality, organizaci Společně-Jekhe-
tane a ostravskou pobočku Armády spásy

• Ministerstvo kultury ČR potvrdilo právní názor města, že chátrající 
městská jatka v Moravské Ostravě jsou celá kulturní památkou. Majitel 
objektu totiž odmítal vpustit dovnitř úředníky na kontrolu a argumentoval 
tím, že památkově chráněná je pouze věž jatek

• vernisáž grafických prací Z. Janáčka Mohu v rohu! Díky rohu proběhla 
ve Výstavní síni Sokolská 26

• ve Výtvarném centru Chagall byla zahájena výstava Vize – grafika, obra-
zy, prezentující mj. díla J. Součka, J. Fojtíka a L. Peška

5.–6. března
• Občanské sdružení PANT ve spolupráci s městem Ostravou a Gymná-
ziem Olgy Havlové uspořádalo 10. ročník středoškolské studentské konfe-
rence, jejímž tématem byla československá cesta ke svobodě a demokra-
cii po listopadu 1989, na které vystoupili např. politik P. Pithart, politolog 
J. Mlejnek a publicista J. Urban

5.–8. března 
• český tenisový tým prohrál v ČEZ Aréně v prvním kole Davisova poháru 
s Austrálií 2:3 na zápasy, když v rozhodujícím střetnutí porazil B. Tomic 
L. Rosola 3:0 na sety

6. března
• představitelé koalice v ZMO primátor T. Macura z hnutí ANO 2011, 
náměstci primátora L. Palyza  (ČSSD) a Z. Pražák (Křesťanská a demokra-
tická unie – Československá strana lidová) představili programové pro-
hlášení na volební období 2014–2018. Mezi priority patří podpora vzniku 
nových pracovních míst, podnikání, vzdělanosti, vědy, zlepšení životního 
prostředí, snížení kriminality, omezení hazardu, transparentní hospodaře-
ní města, potírání korupce a klientelismu či oživení centra města

• primátor T. Macura jednal s ministrem průmyslu a obchodu ČR J. Mlád-
kem o hospodářském vývoji a otázkách zaměstnanosti
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Český tým při losování prvního kola Davisova poháru (5. března)

• Divadlo Petra Bezruče připravilo premiéru hry Ö. von Horvátha Kazimír 
a Karolína. V režii Š. Pácla se v titulních rolích představili M. Sedláček 
a P. Gajdošíková

• přes 200 lidí se zúčastnilo happeningu Ostrava je v centru, který uspo-
řádal Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, jehož součástí bylo patnáct 
„okrašlovacích zásahů“, včetně performance Bílého divadla Ostrava. 
Spolek touto akcí upozornil na problém vylidňujícího se a chátrajícího his-
torického jádra města

P. Gajdošíková jako Karolína a M. Sedláček jako Kazimír v představení DPB 
(6. března)
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• na 5. ročníku Ostravského knižního veletrhu na výstavišti Černá louka 
se prezentovala nakladatelství z celé České republiky, Knihovna města 
Ostravy, Moravskoslezská vědecká knihovna, Česká televize a další insti-
tuce a organizace. Mezi hosty přehlídky byli spisovatelé M. Viewegh, 
D. Čechová, B. Vurm, M. Jun aj.

10. března
• 8. ročník veletrhu pracovních příležitostí v Moravskoslezském kraji 
Kariéra Plus v aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostra-
va v Porubě nabídl možnosti uplatnění studentům a absolventům u stov-
ky zaměstnavatelů, například akciových společností ČEZ, ArcelorMittal 
Ostrava, Škoda Auto či Komerční banka 

10.–13. března
• na 26. ročníku veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 
2015 v Cannes prezentovala expozice města již poosmnácté úspěšné 
průmyslové zóny Hrabová, Mošnov, brownfields Karolina, rozvojové území 
Ostrava-Hrušov, Dolní oblast Vítkovice, Vědecko-technologický park Ostra-
va, a. s., Národní superpočítačové centrum IT4Innovations a také atrak-
tivní kulturní a sportovní události, jako mistrovství světa v ledním hokeji 
nebo festival Colours of Ostrava

11. března 
• znovuodhalení busty K. Šmidkeho, hrdiny protifašistického odboje, na 
jeho rodném domě ve Vítkovicích na Nerudově ulici se zúčastnila jeho 
vnučka T. Štibranyiová, starosta Vítkovic P. Dlabal a další hosté 

12.–20. března
• součástí festivalu Jeden svět, zaměřeného na problematiku lidských 
práv, ve Velkém světě techniky v Dolní oblasti Vítkovice, Minikině, klubu 
Atlantik, Kině Art, Multižánrovém centru současného umění Cooltour  
a ve Staré Aréně byly projekce dokumentárních filmů, debaty a work-
shopy 

12. března
• humanitární organizace ADRA otevřela ve Vítkovicích na Mírové ulici 
svůj první obchod v Ostravě s levným šatstvem, obuví, hračkami, povle-
čením, ručníky, nádobím, knihami, bytovými doplňky atd. Výtěžek z pro-
deje je věnován na programy podpory občanů, kteří potřebují sociální 
pomoc

13. března
• u příležitosti Dne požární bezpečnosti nabídlo Hasičské muzeum 
města Ostravy návštěvníkům vstup zdarma
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Ministr financí  
A. Babiš v doprovodu 
primátora T. Macury 
při prohlídce lagun 
Ostramo (17. března)

• vítězem hlavních kategorií závodu v běhu na lyžích RWE City Cross 
Sprint 2015 v Dolní oblasti Vítkovice se stali D. Kožíšek a A. Procházko-
vá. Následující týden trať sloužila zdarma veřejnosti, školám a sportov-
ním oddílům

13.–15. března
• v Bonver Aréně vyvrcholil Český pohár basketbalistek, ve kterém zvítě-
zil tým ZVVZ USK Praha, když ve finálovém zápase porazil BK IMOS Brno 
91:49

13.–18. března
• u příležitosti svátku sv. Patrika, patrona Irska, byla nasvícena věž Nové 
radnice v tradiční irské zelené barvě

13.–19. března
• Divadelní spolek Kašpar představil na přehlídce Kašparův ostravský 
týden v Divadle Petra Bezruče čtyři inscenace: Chanson? Šanson!, Detek-
tor lži, Othello a Zrada

14. března 
• před budovou Policie ČR na ulici 30. dubna v Moravské Ostravě pro-
běhla pietní akce k připomínce zahájení okupace Ostravy pořádaná Měst-
ským výborem Českého svazu bojovníků za svobodu a Československou 
obcí legionářskou – Jednotou Moravskoslezský kraj

16.–17. března
• místopředseda vlády a ministr financí A. Babiš a ministr dopravy  
D. Ťok jednali s primátorem T. Macurou a představiteli významných firem 
v regionu. O den později si prohlédl A. Babiš v doprovodu primátora areál 
ropných lagun Ostramo – dlouholeté ekologické zátěže Ostravy



22

B
Ř

E
Z

E
N

Arnolf (J. Fišar) a Anežka (P. Lorencová) v Molièrově inscenaci Škola pro ženy 
(19. března)

18. března 
• v Zoologické zahradě Ostrava byl otevřen pro návštěvníky nový vstupní 
objekt, jehož součástí jsou turnikety a obchod s upomínkovými předměty

19. března
• antikvariát a galerie Fiducia uspořádal v zaplněném Divadle loutek 
Ostrava debatu s názvem Co dál s centrem Ostravy?, které se zúčast-
nili primátor T. Macura, vysokoškolští pedagogové J. Jehlík, P. Rumpel 
a J. Plos, režisér R. Lipus a hlavní architekt města Ostravy C. Vltavský

• v premiéře Molièrovy komedie Škola pro ženy v NDM v režijním nastu-
dování J. Klimszy ztvárnili role uzurpátora Arnolfa a mladé dívky Anežky 
J. Fišar a P. Lorencová

• ve veřejném hlasování v 5. ročníku ankety společenské odpovědnosti 
ČR a SR pro rok 2014, kterou vyhlásil Institut společenské odpovědnosti, 
o. p. s., získala absolutní prvenství Revírní bratrská pokladna se sídlem 
ve Slezské Ostravě, 1. místo v kategorii neziskových organizací Domov 
pro seniory Čujkovova a nejlepší mezi firmami do 50 zaměstnanců byla 
společnost Respect Ostrava, s. r. o.
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Scéna ze hry 
Divadla loutek 
Ostrava Mráček 
a Mračoň  
(20. března) 

19.–20. března 
• 4. konferenci nazvanou Na hranicích mezi minulostí a přítomností: per-
spektivy orální historie uspořádala v aule Ostravské univerzity v Ostravě 
Česká asociace orální historie ve spolupráci s OU. Kromě českých histo-
riků na ní vystoupili také odborníci z Polska

20. března
• pro nejmenší diváky připravilo DLO pohádku Mráček a Mračoň, jejímž 
autorem je P. Dvorský. Režie se ujala L. Sedláčková

• ve věku 77 let zemřel hokejový brankář J. Mikoláš, dlouholetý hráč 
týmu Vítkovic a československé reprezentace  

22. března
• v rámci akcí pořádaných k Světovému dni vody se konaly dny otevře-
ných dveří a komentované prohlídky mj. v ostravské pobočce Českého 
hydrometeorologického ústavu, vodohospodářském dispečinku a labora-
tořích Povodí Odry, s. p., na Varenské ulici v Moravské Ostravě a úpravně 
vody v Nové Vsi

23. března
• Cenu Klubu Za starou Prahu pro novou stavbu v historickém prostředí 
za rok 2014 získal Velký svět techniky v Dolní oblasti Vítkovice. Porota 
ocenila svébytnost stavby dotvářející svým pojetím celek průmyslového 
areálu

23.–28. března 
• hlavní hvězdou Irského kulturního festivalu, který kromě hudebních 
vystoupení nabídl také divadelní představení a ochutnávku irské kuchyně 
v několika restauracích, byla skupina Tee Lane, jež vystoupila na závěreč-
ném koncertu přehlídky v Trojhalí na Karolině
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• pohár pro vítěze mistrovství světa v ledním hokeji, jehož ostravská 
část se odehrála v ČEZ Aréně, si mohli zájemci prohlédnout ve foyer Nové 
radnice. Trofej představili novinářům a veřejnosti primátor T. Macura, 
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje J. Babka a šéf organizační-
ho výboru ostravské části mistrovství A. Pavlík 

26. března
• Národní divadlo moravskoslezské uvedlo premiéru hry Ch. Marlowa 
Doktor Faustus. V hlavních rolích se v režii P. Kheka představili F. Strnad, 
R. Finta, V. Čapka a V. Polák

27. března
• čeští i zahraniční vysokoškolští studenti matematiky vyzkoušeli své 
znalosti na 25. ročníku mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarní-
ka, nejstarší soutěže tohoto typu v Evropské unii, pořádané Ostravskou 
univerzitou v Ostravě

• po rozsáhlé rekonstrukci bylo otevřeno kino Luna v Zábřehu. Součástí 
modernizace sálu s kapacitou 522 diváků byla rovněž instalace technolo-
gie umožňující promítat filmy ve formátu 3D 

27.–28. března
• podtitul Noci s Andersenem, pořádané Knihovnou města Ostravy, zněl 
Za pohádkou s Janem Drdou. Akce určená dětem nabídla veřejná čtení, 
výtvarné dílny, dramatizace pohádek nebo promenády v maskách

28. března 
• Ceny Thálie, udělované Hereckou asociací, získali v kategoriích 
činoherci do 33 let L. Melník z Divadla Petra Bezruče; opereta, muzi -
kál a ostatní hudebně-dramatické žánry členové NDM nebo tam hos-
tující umělci, H. Fialová za roli šansoniérky É. Piaf v inscenaci Edith 
a Marlene a T. Savka za ztvárnění role Che v muzikálu A. Lloyda Webbe-
ra Evita

28.–29. března 
• na velikonočním lidovém jarmarku na Slezskoostravském hradě mohli 
návštěvníci ochutnat tradiční pokrmy, zhlédnout ukázky kovářské práce, 
pletení pomlázek, zdobení kraslic, folklorní pásma souborů Hlubina, Hlu-
binka, Holúbek, Morava a mnoha dalších

31. března
• Úřad práce v Ostravě evidoval na území města 22 547 uchazečů  
o zaměstnání.  Podíl nezaměstnaných osob dosáhl 10,7 %
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• Planetárium Ostrava získalo za projekt Kosmické souvislosti aneb 
astronomie pro školy, jehož náplní byla produkce vzdělávacích pořadů 
ve spolupráci s partnerskými školami, druhé místo v prestižní soutěži 
Science Approach (SCIAP) v kategorii Nový počin, kterou uděluje Akade-
mie věd České republiky

• vypouštěním balonků byl na Masarykově náměstí zahájen majálesový 
měsíc. Součástí celodenního programu bylo také finále soutěže student-
ských hudebních skupin University Band 

• ke Dni ptactva dostali návštěvníci ostravské zoo s příjmeními odvoze-
nými od názvů ptáků zlevněné vstupné a děti malý dárek. Připraveny byly 
komentovaná prohlídka ptačích pavilonů a výstava Budky nejsou jen pro 
ptáky

1.–3. dubna
• Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, p. o., pořádalo na 
Jiráskově náměstí velikonoční jarmark. Lidé si mohli zakoupit výrobky řez-
bářů, kovotepců, dráteníků, sklářů, košíkářů, perníkářů. Prodejci nabídli 
také sýrové a masné produkty, domácí chléb, koláče, cukrovinky, veliko-
noční pečivo či zelené pivo. V kulturním programu vystoupili gajdoši a ver-
bíři ze Slovácka, muzika Huňaři, kapely Slavičan, Lachovček, Rokytenka 
a další

2. dubna
• v Zoologické zahradě Ostrava byla veřejnosti zpřístupněna nová moder-
ní expozice – Pavilon evoluce –, která vznikla přestavbou pavilonu pro 
vodní ptáky. Nachází se v ní výběhy šimpanzů, kočkodanů, akvária se 
skupinami doposud v ostravské zoo nikdy nechovaných ryb, terária oboj-
živelníků, plazů či zástupců hmyzu a bezobratlých. Součástí interaktivní 
prohlídkové trasy jsou mj. geochronologická osa vývoje Země, tabule evo-
luce primátů, lidského rodu a zkameněliny. Otevřena byla rovněž restau-
race a dětský koutek

• křest knihy I. Korbelářové, M. Matěje a L. Tejzra Kulturní dědictví Vít-
kovických železáren, doplněný prezentacemi I. Korbelářové k urbanis-
tickému vývoji Vítkovic a M. Matěje ke koncepci publikace a dalším per-
spektivám výzkumu průmyslového dědictví, proběhl v Multifunkční aule 
Gong

• vzácné vycpaniny ptáků, 150 let staré herbáře nebo raritní minerály 
zhlédli návštěvníci Ostravského muzea na výstavě Skvosty z přírodověd-
ných sbírek Východoslovenského muzea v Košicích
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Výběh primátů v Pavilonu evoluce v ostravské zoo (2. dubna) 

2. dubna–7. června  
• Mezinárodní festival architektury, designu a umění Archikultura 2015 
nabídl v Domě umění výstavy projektů architekta M. Takasakiho nebo 
nizozemské kanceláře NL Architects. Hlavní projekt – expozici Architek-
tura zmocňující se prostoru / Alfred Neumann – život a dílo – připravil 
mezinárodní tým z Evropy, USA a Izraele 

4. dubna
• házenkářky DHC Sokol Poruba obsadily třetí místo v mezinárodní Inter-
lize, když v rozhodujícím utkání porazily tým Zora Olomouc 35:21

• vítězem soutěže Outdoor Trophy, jejíž start byl u Trojhalí na Karolině 
a jejíž účastníci museli táhnout osm kilometrů traktorovou pneumatiku, 
slaňovat, postavit vor, přeplout Ostravici a uvařit jídlo, se stal tým Strážci 
kompaktoru

5. dubna
• nedělní velikonoční mši k svátku Zmrtvýchvstání Páně sloužil biskup  
F. V. Lobkowicz v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě



28

D
U

B
E

N

Dokumenty objevené v kopuli katedrály Božského Spasitele (10. dubna)  

7. dubna
• k světovému dni zdraví připravila Vítkovická nemocnice, a. s., bezplat-
né vyšetření krve, EKG, měření oxidu uhličitého v dechu aj. 

• happeningem ke Dni vzdělanosti, jehož součástí byly veřejná čtení  
i vrh kostek, upozornil Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu na problém 
neuskutečněné výstavby vědecké knihovny v Ostravě – tzv. Černé kostky

9. dubna
• v Domě umění byla zahájena výstava Válečný mrak/Reflexe tématu 
války v umění prezentující díla E. Filly, F. Hudečka, K. Lidického, V. Wün-
scheho, F. Muziky a dalších 

10. dubna 
• na tiskové konferenci Farního úřadu Moravská Ostrava otevřela ředi-
telka Archivu města Ostravy B. Przybylová kovové pouzdro s českými 
dokumenty, které byly nalezeny během rekonstrukce katedrály Božského 
Spasitele v Moravské Ostravě v kopuli jedné z jeho věží. O několik dnů 
později bylo sneseno i pouzdro z druhé věže s německými písemnostmi

11. dubna
• nejnovější módní kolekce českých i zahraničních návrhářů, např.  
M. Hor ké a V. Staňka, bylo možno zhlédnout na přehlídce Trés Chic 
Fashion v Troj halí na Karolině

• k mezinárodnímu dni autismu se konal ve Foru Nová Karolina chari-
tativní koncert, na kterém vystoupili žáci Lidové konzervatoře a Múzické 
školy Ostrava, hudební skupiny Rytmy a Myschak Band 
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• první vlak s cestujícími vyjel z Ostravy hlavního nádraží do stanice Moš-
nov, Ostrava Airport. 2,9 kilometru dlouhý úsek ze Sedlnice do Mošnova 
je první tratí postavenou v ČR po padesáti letech. Jde také o dosud jedi-
né vlakové spojení v republice, které je přivedeno přímo k letišti. Součástí 
stavby za 535 mil. Kč je zastřešený terminál v Mošnově, který s letištní 
odbavovací halou spojuje krytá chodba

• po dvouleté rekonstrukci bylo znovu otevřeno Charitní středisko Micha-
la Magone provozované Charitou Ostrava, které se zaměřuje na pomoc 
dětem z problémových rodin. Budova byla zateplena, instalována byla 
nová okna a vyměněn vnitřní mobiliář

14.–19. dubna
• na 4. ročníku festivalu židovsko-křesťanského dialogu TemplFest 
Ostrava vystoupili zpěvák J. Nohavica, Vokální soubor Noach vedený 
T. Novotným, hudební skupina Mamalör a s přednáškami vrchní rabín 
K. Sidon, filozof J. Sokol a další. Součástí programu byla také projekce 
filmu Když se rozednívá  

15.–17. dubna
• ministr životního prostředí R. Brabec jednal na Nové radnici s pracov-
ní skupinou pro ovzduší v Moravskoslezském kraji, zúčastnil se otevření 
Pavilonu evoluce v ostravské zoo a diskutoval se studenty Ostravské uni-
verzity v Ostravě na besedě Životní prostředí v ostravské aglomeraci –  
kam dál?

15.–30. dubna
• k 70. výročí osvobození Ostravy a konci 2. světové války se konala 
celá řada akcí organizovaných městem, Moravskoslezským krajem a Kraj-
ským vojenským velitelstvím Ostrava pod společným názvem Ostrava 
nezapomíná. Program byl zahájen za účasti primátora města T. Macu-
ry, hejtmana Moravskoslezského kraje M. Nováka, generálního konzula 
Ruské federace v Brně A. J. Šaraškina vernisáží výstav Dobojováno!!! ve 
foyer Nové radnice a I pro muzeum válka skončila v Ostravském muzeu  
a prezentací knihy vzpomínek válečných veteránů M. Končického a P. Vran-
ského Bez nároků na slávu. Za účasti primátora T. Macury a starostky 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz P. Bernfeldové byl 28. dubna v jižní 
části Komenského sadů u Nové radnice vysazen Strom svobody – jinan 
dvoulaločný. Na Koncertu svobody v Divadle Antonína Dvořáka o den 
později předal primátor T. Macura čestná občanství města plukovníkovi 
v. v. B. Opočenskému a podplukovníkovi v. v. K. Šerákovi. Na tomto večeru 
rovněž udělil velvyslanec Ruské federace v ČR S. Kiseljov několika osob-
nostem pamětní medaile k 70. výročí ukončení 2. světové války. V kultur-
ním programu vystoupili Ústřední hudba Armády České republiky, zpěváci 
M. Kirov, J. Kruglov, M. Chodúr, P. Janečková, B. Basiková a další. Oslavy 
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Váleční veteráni  
M. Končický 
a P. Vranský 
při prezentaci knihy 
Bez nároku na slávu 
(15. dubna)
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Delegace vedení města při kladení věnců u památníku Rudé armády v rámci 
oslav 70. výročí osvobození města (30. dubna)
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Nvyvrcholily 30. dubna pietním aktem u památníku Rudé armády v Komen-
ského sadech a defilé historické vojenské techniky centrem města. Na 
Masarykově náměstí byla vystavena současná armádní vozidla, technika 
a zbraně a u Slezskoostravského hradu bylo rozmístěno vojenské ležení 
jednotek z doby 2. světové války. Následnou rekonstrukci bitvy u mostu 
Miloše Sýkory zhlédlo přes 10 tisíc diváků. Oslavy zakončil ohňostroj  
u Slezskoostravského hradu 

Rekonstrukce bitvy z 2. světové války u mostu Miloše Sýkory (30. dubna)

Události před  
70 lety 
připomínalo  
i defilé historické 
vojenské techniky  
na Sokolské ulici 
(30. dubna)
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N 16. dubna
• na besedě Celebrity za ostravskými humny v Knihovně města Ostravy, 
věnované 70. výročí osvobození města a konce 2. světové války, vystou-
pili emeritní sólistka opery NDM V. Heroldová, galeristka a fotografka 
H. Papežová-Kolářová a herec L. Eliáš. V doprovodném programu se před-
stavili žáci a studenti Základní umělecké školy Edvarda Runda a Janáčko-
vy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě

• štafetového závodu na Masarykově náměstí RunCzech, určeného 
desetičlenným týmům středoškolských studentů, se zúčastnilo 16 druž-
stev z Moravskoslezského kraje 

17. dubna
• v antikvariátu a galerii Fiducia přednášela o současném městském plá-
nování autorka knihy Myslet město L. Stejskalová

17.–19. dubna
• české tenisové reprezentantky zvítězily v semifinále Fed Cupu v ČEZ 
Aréně nad Francií 3:1. Vítězné utkání vybojovala P. Kvitová, která vyhrála 
nad C. Garciou 2:0 na sety

18. dubna
• u příležitosti Dne památek jezdil historický trolejbus na trase Hlavní 
nádraží – Důl Michal  

• vítězem běhu Night Run na nejdelší, desetikilometrové trati, která 
vedla z Masarykova náměstí přes Komenského sady, podél řeky Ostra-
vice zpět na Masarykovo náměstí, se stal A. Gaura z TJ TŽ Třinec v čase 
33:20,72 min 

• ve věku 49 let zemřel člen činohry Komorní scény Aréna D. Škubal

• člen KPSP Komety Brno D. Kunčar a P. Chocová z TJ Slávie Chomu-
tov vybojovali ve svých kategoriích první místa na 22. ročníku Velké ceny 
Ostravy v plavání v krytém bazénu Sareza v Porubě

21.–26. dubna
• primátor T. Macura stál v čele delegace města na Českých dnech 
v Šanghaji. V rámci této návštěvy byla podepsána partnerská smlouva 
mezi Ostravou a městem Su-čou, jejímž cílem je rozšířit kontakty v oblas-
tech ekonomiky, obchodu, vědy, kultury, vzdělávání, sportu a zdravotnictví

22. dubna
• konference Strojírenství Ostrava 2015, jejímž tématem byla problema-
tika exportu společností sdružených v Národním strojírenském klastru,  
o. s., se konala v Multifunkční aule Gong



33

D
U

B
E

N

P. Kvitová po vítězném utkání s C. Garciou, které českým tenistkám zajistilo 
postup do finále Fed Cupu (19. dubna) 

České tenisové reprezentantky na losování Fed Cupu v Nové radnici  
(17. dubna)
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Děti při tvorbě papírového modelu Země v rámci Dne Země (24. dubna)

22.–24. dubna
• na Hlavní třídě v Porubě, na Svazácké ulici v Zábřehu a Komenského 
sadech proběhly akce v rámci Dne Země, na kterých prezentovaly své 
aktivity zaměřené na ochranu životního prostředí nebo environmentální 
výchovu školy, podniky, neziskové organizace a další instituce. Na progra-
mu byly vědomostní soutěže, výtvarné dílny, výstavy, workshopy a prezen-
tace Detektivové po stopách vrahů dinosaurů, Kde nám zmizel Karbon?, 
Hledání pokladů, Může kapalina tančit?, Jak velkou dokážeme udělat 
bublinu aj. Den Země byl zakončen velkou jarní ostravskou cyklojízdou

23. dubna 
• velvyslanec Spolkové republiky Německo v ČR A. Freiherr Freytag von 
Loringhoven jednal s prvním náměstkem primátora L. Palyzou o rozvoji 
kulturních a podnikatelských vztahů a poté zhlédl program závěrečného 
dne 5. ročníku festivalu Ostrau der Kulturpunkt – Česko-německých kul-
turních dnů 

• v NDM se uskutečnila premiéra baletu S. Prokofjeva Popelka. V choreo-
grafii P. Chalmera vystoupili Ch. Lo Piparo, S. Méndez Romero a P. Ko -
váčová  

23. dubna–1. května
• na devátém výtvarném sympoziu Smalt Art Vítkovice, pořádaném Vít-
kovice Machinery Group, vytvářelo deset umělců z České republiky, mj. 
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NJ. Bolf, L. Typlt, J. Vojnárová a J. Vytiska, ve smaltovně společnosti Vít-
kovice Power Engineering, a. s., svá díla. Slavnostní zakončení sympozia 
proběhlo v rámci dne otevřených dveří v hale smaltovny

24.–26. dubna
• ochutnat speciality, sledovat přípravu menu v podání špičkových kucha-
řů nebo prohlédnout si prezentace odborných škol mohli návštěvníci  
3. ročníku gastronomické výstavy Karneval chutí na výstavišti Černá louka  

25. dubna 
• společný Majáles Ostravské univerzity a VŠB – TUO v Dolní oblasti 
Vítkovice nabídl koncerty skupin Nebe, Mig 21, Horkýže Slíže, zpěváka  
M. Ztraceného, vystoupení akrobatů, filmová představení, literární pořa-
dy, utkání v nohejbale nebo spikeballu. V improvizovaném studentském 
městečku prezentovaly své aktivity studentské organizace

• Komorní scéna Aréna uvedla premiéru hry B. Brechta Baal. V režii 
D. Šiktance vystoupil v hlavní roli M. Čapka 

25. dubna–3. května 
• vítězem 12. ročníku mezinárodního tenisového turnaje – challengeru 
Prosperita Open – v areálu SC Ostrava v Komenského sadech se stal 
Španěl I. Cervantes, který porazil ve finále A. Pavláska 2:0 na sety

27. dubna
• za účasti prvního náměstka primátora L. Palyzy a jednatele Ostravské-
ho informačního servisu, s. r. o., R. Chytky byla ve vyhlídkové věži Nové 
radnice otevřena rekonstruovaná pobočka této společnosti, jíž dominuje 
velká panoramatická fotografie města

29. dubna
• v úvodu 4. zasedání ZMO uctili přítomní minutou ticha padlé při 
osvobozování Ostravy. V dalším jednání prezentovali ředitel Městského 
ředitelství Policie ČR a ředitel Městské policie Ostrava zprávy o situaci  
v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti na území města za rok 2014. 
Poté zastupitelé schválili udělení čestného občanství veteránům druhé 
světové války K. Šerákovi a B. Opočenskému, návrh na nejlepší sportov-
ce Ostravy za rok 2014, vyhodnocení soutěže o titul Ostravský dům roku 
2014 a vzali na vědomí informativní zprávu o průběhu příprav mistrovství 
světa v ledním hokeji 

• program mezinárodního dne tance nabídl na různých místech Ostra-
vy baletní a taneční vystoupení baletního souboru Národního divadla 
moravskoslezského, studentů JKGO, členů občanského sdružení Bílá 
holubice aj. 
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• ostravské studio České televize uspořádalo den otevřených dveří, 
který připomněl 50 let od prvního vysílání dětského pořadu Večerníček. 
Největší zájem 3500 návštěvníků byl o komentovanou prohlídku jednotli-
vých pracovišť a autogramiádu moderátorů. Především ženy využily mož-
nosti vyzkoušet si pohádkové kostýmy, pro nejmenší byly připraveny hry, 
soutěže a hlavolamy

1. a 24. května
• na vysoké peci č. 1 v Dolní oblasti Vítkovice byla otevřena dvacetimet-
rová válcová nástavba – vyhlídková věž s multifunkčními prostory – podle 
projektu J. Pleskota, jejíž součástí je kavárna, klub a vyhlídková terasa 
s dalekohledy. 24. května byla věž za přítomnosti hvězdy světové atletiky –  
sprintera U. Bolta – pojmenována Bolt Tower

Sprinter U. Bolt na nástavbě vysoké pece v Dolní oblasti Vítkovice, která 
nese jeho jméno (24. května) 



37

K
V

Ě
T

E
N

Utkání USA – Rusko v ČEZ Aréně (4. května)

1.–14. května  
• ostravské části 79. mistrovství světa v ledním hokeji se zúčastnily 
týmy skupiny B: Slovensko, Finsko, Rusko, USA, Norsko, Bělorusko, Slo-
vinsko a Dánsko. V ČEZ Aréně se odehrála utkání v základní skupině  
a čtvrtfinále. Do semifinále v Praze postoupily týmy USA a Ruska. 
Návštěvnost, která byla rekordní v celé historii šampionátu, dosáhla  
v ostravské části 234 490 diváků. Pro ně byly připraveny také fanzóny 
u ČEZ Arény a v Dolní oblasti Vítkovice, kde mohli fanoušci nejen sledo-
vat zápasy na velkoplošné obrazovce, ale rovněž vyslechnout koncerty  
a zúčastnit se soutěží. Dalším oblíbeným místem především zahraničních 
fanoušků byly restaurace a kluby na Stodolní ulici 

Fanoušek 
finského týmu při 
utkání mistrovství 
světa v hokeji  
(1. května)
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• více než 7000 osob ujelo v Ostravě v rámci 5. ročníku soutěže Do 
práce na kole 61 743 km. Organizátorem bylo občanské sdružení Ostra-
vou na kole. Z týmů zaměstnanců přihlášených do soutěže byl vylosován 
Kvados team z firmy Kvados, a. s. V kategorii jednotlivců zvítězil V. Žin-
gor, který za 28 dnů urazil 1219 km, a cyklozaměstnavatelem roku se 
stala firma Czech Property Investments, a. s. V rámci kampaně se již  
12. dubna konala Velká květinová cyklojízda z Landeku podél řeky Ostra-
vice do Hrabůvky a dále do Bělského lesa 

3. května
• na mistrovství České republiky v Praze v maratonu vybojovala mistrov-
ský titul Š. Macháčková z X-AIR Ostrava časem 2:51:01 hod

4. května
• velvyslanec Švýcarska M.-A. Antonietti seznámil primátora T. Macuru, 
náměstka primátora I. Hařovského a další s dlouhodobou pomocí Švýcar-
ska zemím, které vstoupily do Evropské unie od roku 2004. V Ostravě 
je příkladem těchto projektů výstavba moderních tramvajových zastávek  
a tratí ve spolupráci s Dopravním podnikem Ostrava, a. s., nebo pečova-
telský dům Slezské diakonie

4.–29. května 
• Knihovna města Ostravy a Galerie výtvarného umění v Ostravě pořá-
daly ostravskou část Mezinárodního festivalu Dny umění nevidomých na 
Moravě 2015, na jejichž programu byly výstavy obrazů britské malířky  
S. Booth a fotografií zrakově postiženého fotografa L. Pavelčáka, expozi-
ce hmatových reliéfů, koncert dívčího vokálního tria Makabara a pěvkyně  
M. Maškové, workshop Hlas a hmat, hudebně-dramatický pořad z tvorby 
nevidomých autorů a vystoupení tanečníků z projektu Svět podle nás

5. května 
• delegace velvyslanectví Finské republiky v České republice v čele  
s velvyslankyní H. Tuuri jednala s primátorem T. Macurou o probíhajícím 
mistrovství světa v hokeji, ekonomických otázkách a navazování obchod-
ních kontaktů. V Domě umění se H. Tuuri setkala s představiteli finského 
průmyslu v Ostravě a okolí

• za účasti hejtmana Moravskoslezského kraje M. Nováka a primátora 
T. Macury byla po dvouleté rekonstrukci slavnostně otevřena další část 
Dolní oblasti Vítkovice – Důl Hlubina. Areál tvoří pět historických budov.  
V původní trafostanici vzniklo několik ateliérů a kompresorovna byla 
adaptována na uměleckou kavárnu. V části bývalé vrátnice otevřel 2. září 
písničkář J. Nohavica svůj klub Heligonka. Náklady na stavbu dosáhly 
250 mil. Kč, přičemž většinu z finančních prostředků tvořila dotace ze 
strukturálních fondů Evropské unie
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• tiskovou konferencí v ústředních dílnách Dopravního podniku Ostrava, 
a. s., v Martinově a zkušební jízdou byl zakončen společný projekt společ-
ností Inekon Group, a. s., a Ekova Electric, a. s., na výrobu sedmi tram-
vají pro město Seattle v USA, které mají bateriový pohon a jsou schopny 
jezdit i bez trolejí

7. května
• ostravská zoologická zahrada otevřela Rododendron park. Sazenice 
rododendronů neboli pěnišníků byly do něj přivezeny z celé Evropy

8. května
• na Hlavní třídě v Porubě uspořádal Klub terénních vozidel 4x4 Haví-
řov Den s vojenskou historickou technikou, na kterém byly prezentovány 
vojenské stroje z období druhé světové války i okupace Československa 
vojsky zemí Varšavské smlouvy v roce 1968. Přehlídku vojenských vozidel 
doplnila výstava zbraní a staré hasičské vozy nebo polní kuchyně

• v DPB se konala premiéra inscenace A. Dumase st. Tři mušketýři v dra-
matizaci N. Peneva, který se ujal rovněž režie. V hlavních rolích vystoupili 
V. Říha, D. Urban, L. Melník a J. Burýšek

8.–9. května
• náměstci primátora Z. Pražák a K. Bednář se zúčastnili oslav 70. výro-
čí Dne vítězství ve Volgogradu, jejichž hlavním bodem byly pietní akty  
u památníku na náměstí Padlých hrdinů a památníku námořníků, nachá-
zejícího se uprostřed řeky Volhy. Spolu s dalšími zahraničními hosty byli 
oficiálně přijati primátorem Volgogradu A. Kosolapovem a gubernátorem 
Volgogradské oblasti A. Bočarovem

10. května
• v hlavní roli inscenace Hodina Komenského aneb Život J. A. K. trochu 
jinak, kterou pro soubor Divadla loutek Ostrava napsal V. Peřina a režie 
se ujal M. Tichý, se představil M. Legerski

11. května 
• světoznámý ruský klavírista K. Gerstein přednesl v DK města Ostravy 
díla J. S. Bacha a F. Liszta

13. května
• město Ostrava představilo publikaci V. Kuty a S. Endela Ostrava jako 
regionální metropole

• do Ostravy zavítala v rámci připomínky 400. výročí úmrtí W. Shake-
speara na pozvání společnosti PaS de Theatre japonská herečka  
A. Isoda, která uvedla v japonském jazyce s českými titulky v Kulturním 
centru Cooltour na Černé louce představení Lady Macbeth a Ofélie
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Nejlepší sportovci Ostravy za rok 2014 se zástupci vedení města (14. května)

14. května 
• ve světové premiéře opery J. Klusáka Filoktétés vystoupili v NDM 
v hudebním nastudování M. Ivanoviće a režii J. Nekvasila J. Tolaš, 
J. Garza, J. Hrochová, M. Gurbaľ, J. Hrubý a P. Venera

• v Nové radnici byli slavnostně vyhlášeni nejlepší sportovci města 
Ostravy za rok 2014. Mezi jednotlivci zvítězila plavkyně B. Závadová, 
nejúspěšnějším kolektivem se staly florbalistky 1. SC Vítkovice, poro-
ta určila sportovním talentem Ostravy krasobruslaře P. Coufala, cenu 
pro nejlepšího handicapovaného sportovce Ostravy za rok 2014 získal  
M. Stanovský a mezi legendy ostravského sportu byl uveden J. Netolička, 
někdejší fotbalový brankář, olympijský vítěz z roku 1980 a dnes trenér

16.–17. května
• program Hradních slavností s názvem Odkaz mistra Jana … aneb Jan 
Čapek ze Sán a husité na Slezskoostravském hradě nabídl ukázky husit-
ského válečnictví, středověkých soubojů, divadelní a hudební vystoupení 
a soutěže pro děti 

17. května
• výstavu Magičtí Lucemburkové instalovanou Společností Marie, z. s.,  
ve Velkém světě techniky v Dolní oblasti Vítkovice zahájil výstřel ze stře-
dověkého katapultu. Expozice, jejíhož otevření se zúčastnili rovněž pri-
mátor města T. Macura a biskup F. V. Lobkowicz, představila dobu vlády 
českých králů a moravských markrabat z rodu Lucemburků. Jedním  
z hlavních lákadel byla replika erbovní síně z hradu Lauf poblíž Norimber-
ku. Návštěvníci se seznámili také s dobovými rukopisy, modely staveb  
a strojů vyrobených podle vyobrazení v těchto rukopisech nebo s českým 
překladem listiny Karla IV. vydané pro Ostravu
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• slovenský hudebník M. Varga vystoupil se skupinami Prúdy a Colle-
gium Musicum v DK města Ostravy 

18.–22. května
• v rámci press tripu, jehož cílem bylo představit zahraničním novinářům 
golfové resorty v kraji, byly připraveny pro redaktory z Dánska, Finska  
a Švédska komentované prohlídky centra Ostravy, Dolní oblasti Vítkovice, 
Landek Parku a návštěva baletního představení v NDM

19. května
• byly vyhlášeny výsledky 21. ročníku soutěže Ostravský dům roku 2014. 
Rada města na základě doporučení poroty udělila prestižní titul Velkému 
světu techniky v Dolní oblasti Vítkovice, který rovněž zvítězil ve veřejné 
anketě na internetových stránkách města

20. května 
• v Divadle loutek Ostrava se konala další debata pořádaná antikva-
riátem a galerií Fiducia Co s Černou kostkou aneb Proč se v Ostravě 
nedaří architektonickým soutěžím?, jejímiž hosty byli primátor T. Macu-
ra, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz P. Bern-
feldová, architekt L. Grym, architekt a autor knihy Jak se dělá město 
J. Šépka a regionální zástupkyně České komory architektů M. Vitoulová

• spisovatel M. Viewegh četl v Knihcentru úryvky ze své nové knihy Zpát-
ky ve hře. Poté následovala beseda s autogramiádou  

20.–21. května 
• na 10. ročníku mezinárodní konference EIA/SEA 2015, zaměřené na 
problematiku posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, vystoupila 
náměstkyně primátora K. Šebestová, náměstek hejtmana Moravskoslez-
ského kraje D. Havlík, ředitel legislativního odboru ministerstva životního 
prostředí L. Dvořák a další

20.–24. května
• tématem 2. ročníku mezinárodního festivalu současného tance a no -
vého cirkusu MOVE Fest Ostrava 2015 bylo umělecké ztvárnění lovu  
a lo vecké sezony. Festival tematicky zahájil balet Hunting season (Lovecká 
sezona) slovenského choreografa a tanečníka M. Tomášika. K dalším zají-
mavým představením patřila choreografie L. Vagnerové Dark Horse nebo 
vystoupení finského Sirkusu Aikamoinen 

21. května
• družstvo žáků Základní školy generála Zdeňka Škarvady z Poruby zví-
tězilo podruhé v soutěži Ostrava? Město průmyslu, zaměřené na znalosti  
o historii i současnosti Ostravy 
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ho závodu pro děti Čokoládová tretra. Ambasadorem těchto závodů byl 
legendární britský běžec C. Jackson

22. května
• slavná britská rocková skupina Def Leppard nadchla fanoušky v ČEZ 
Aréně

23. května 
• TJ Sokol Vítkovice oslavila výročí 120 let svého trvání v Českém domě 
ve Vítkovicích. Po úvodních slovech proběhly ukázky cvičení rodičů s dětmi, 
kondičních gymnastek, tanečníků TK Akcent, oddílu tai-chi a dalších

• po čtyřiačtyřicáté se ve Lhotce uskutečnila lidová veselice Honění 
krále, pořádaná městským obvodem Lhotka a jízdním oddílem Městské 
policie Ostrava. Na programu byl krojovaný průvod, vystoupení mažoretek  
z klubu Krokodýl, skupiny historického šermu Keltik, žáků ZŠ nebo hudeb-
ního uskupení Legendy se vrací

• v Národním divadle v Praze byla v rámci festivalu Pražské jaro prove-
dena opera J. Klusáka Filoktétés, která měla premiéru v NDM 14. května
 
• Den Slezské na Slezskoostravském hradě nabídl vystoupení žáků 
mateřských a základních škol, kouzelníků, saxofonisty M. Žáčka, skupi-
ny Buty, zpěváka Rytmuse aj. Zpestřením byla kulinářská soutěž Slezský 
bigos na hradě. Pohár pro vítěze získali kuchaři z Bielska-Białe

24. května–8. června 
• tóny Sinfonietty L. Janáčka a symfonické suity N. Rimského-Korsakova 
Šeherezáda v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava řízené jejím šéfdiri-
gentem H. M. Försterem zahájily jubilejní 40. ročník Mezinárodního hudeb-
ního festivalu Janáčkův máj. K hvězdám festivalu patřili klarinetistka  
L. Peterková, operní pěvec A. Plachetka, houslista I. Ženatý, violoncel-
lista J. Bárta, klavírista P. Lewis. Z výjimečných zážitků lze uvést večer 
melodramů, na kterém vystoupila operní pěvkyně S. Červená, dny slez-
ských varhan, na nichž v průběhu čtyř večerů zazněly ve třech kostelích 
a sále JKGO skladby pro tento nástroj v podání čtyř varhaníků, komorní 
koncert pro 48 strun a dvě hlasivky, na kterém sopranistka M. Fajto-
vá a Brněnští violoncellisté přednesli díla autorů 20. století, a závěreč-
ný koncert v DK města Ostravy, na němž pod taktovkou J. Bělohlávka 
provedly Česká filharmonie, Pražský filharmonický sbor, dětský pěvecký 
sbor Permoník a operní pěvkyně E. Kulman monumentální 3. symfonii 
G. Mahlera. V rámci festivalu proběhla rovněž valná hromada Evropské 
asociace festivalů, které se zúčastnili ředitelé a manažeři festivalů z 26 
evropských zemí
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Recitál violoncellisty J. Bárty v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie 
v Přívoze na festivalu Janáčkův máj (3. června)
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A. Plachetka doprovázený Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín v rámci 
Janáčkova máje (29. května)

25. května
• v antikvariátu a galerii Fiducia se konala vernisáž výstavy obrazů  
M. Drozena Little Heroes

• ZŠ Porubská 832 v Porubě zvítězila v soutěži škol vyhlášené městem  
k mistrovství světa v hokeji 2015, v níž měli žáci za úkol mj. ztvárnit mas-
koty šampionátu Boba a Bobka a vytvořit facebookovou prezentaci

• vynikající jamajský sprinter U. Bolt se sešel s primátorem T. Macurou 
a prohlédl si Ostravu z vyhlídkové věže Nové radnice 

• ve věku 84 let zemřel historik, emeritní ředitel Archivu města Ostravy  
a kronikář města Ostravy K. Jiřík

25.–26. května
• na Městském stadionu ve Vítkovicích proběhl 54. ročník atletického 
mítinku Zlatá tretra. Vzhledem k bezpečnosti byl první den vyhrazen pro 
závod v hodu kladivem, v němž zvítězili reprezentanti Polska P. Fajdek 
výkonem 80,75 m a mezi ženami byla nejlepší A. Włodarczyk (76,61 m). 
Nejlepší výkon druhého dne předvedla na vyprodaném stadionu Ame-
ričanka S. Nelvis, když překonala 35 let starý rekord Zlaté tretry ve 
sprintu na 100 m časem 12,55 s. Jamajčan U. Bolt, hvězda mítinku, 
dominoval běhu na 200 m časem 20,13 s. Jeho rodák A. Powell zabě-
hl 100 m za 10,05 s. 400 m překážek vyhrála Z. Hejnová (55,13 s) 
a ve sprintu na 200 m žen doběhla na prvním místě Ch. Williams 
z USA (23,11 s). Součástí programu byl křest publikace J. Odstrčilíka 
a M. Lorence Branky, body, Ostrava!!! Historie sportu v Ostravě 
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na mítinku Zlatá 
tretra, ve kterém 
zvítězil U. Bolt 
(26. května) 

27. května
• mezinárodní ratingová agentura Standard & Poors Credit Market Ser-
vices potvrdila statutárnímu městu Ostrava dlouhodobé úvěrové hodno-
cení A+ a krátkodobé A-1. Ocenila nízkou zadluženost a stabilní rozpo-
čet města. Za slabé stránky označila omezenou možnost ovlivnit příjmy  
a horší střednědobé finanční plánování

27.–29. května 
• tématem 3. ročníku mezinárodního filmového festivalu T-film Ostrava, 
který vznikl spojením dvou přehlídek TUR a Techné, v Domě kultury Akord 
v Zábřehu byla Příroda – zdroj energie. O hlavní cenu Grand Prix soutěžilo 
32 dokumentárních filmů z České republiky, Slovenska, Belgie, Německa 
a Španělska. Vítězství získal snímek M. Gálika Na křídlech divokých koní. 
Doprovodný program tvořily přednášky, workshopy a soutěže 

28. května 
• výstava obrazů jednoho z nejvýznamnějších představitelů slovenského 
poválečného umění S. Filka byla zahájena v Galerii města Ostravy PLATO 
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• ve Výstavní síni Sokolská 26 proběhla vernisáž výstavy obrazů  
P. Šmída, spoluzakladatele výtvarné skupiny Přirození

• den otevřených dveří připravil Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdra-
votním postižením Ostrava ve svých zařízeních: Domově Beruška v Zábře-
hu, Domově Barevný svět v Muglinově, Domově Na Liščině v Hrušově, 
ve dvou chráněných bydleních ve Vítkovicích a v Martinově a sociálně 
terapeutických dílnách v Kunčičkách

• hudební skladatel a cimbalista D. Skála uvedl v kostele sv. Václava 
premiéru skladby Všechen ten čas, která netradičně propojila zvuk cim-
bálu s liturgickou hudbou. Na jejím provedení se podíleli operní pěvci 
E. Dřízgová-Jirušová a P. Němec, sbor Canticum Ostrava pod vedením 
J. Galatenka, orchestr a recitátor L. Červenka

Z. Hejnová 
po vítězném 
běhu na 400 m 
překážek  
(26. května)  
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dla v Ostravě V. Brázdy vystoupili umělci a členové operetního souboru 
R. Harok, J. Hoštáková-Drahovzalová, E. Zbrožková a další v programu 
Opereta žije! před domem na ulici Na Desátém, kde V. Brázda bydlel

29. května
• mezi největší lákadla Noci kostelů patřily originály dokumentů vytaže-
ných při rekonstrukci z kopulí katedrály Božského Spasitele, vystavené  
v kostele sv. Václava. V dalších svatostáncích proběhly výstavy, komento-
vané prohlídky, přednášky, soutěže, hudební a divadelní vystoupení, pro-
jekce dokumentárních filmů, přehlídky liturgických oděvů aj.  

30. května
• po 56 letech se fotbalisté a fanoušci FC Baník Ostrava rozloučili se 
stadionem na Bazalech v ligovém zápase proti FK Dukla Praha. Po jeho 
skončení však někteří diváci způsobili na jeho zařízení škody přesahující 
1 milion Kč. Od nové sezony bude FC Baník Ostrava svá domácí utkání 
hrát na Městském stadionu ve Vítkovicích

• Tatra Veteran Sport Club Ostrava byl organizátorem 17. ročníku 
Memoriálu Františka Procházky a srazu italských automobilů. Před zahá-
jením závodu byly unikátní vozy k vidění na Masarykově náměstí, odkud 
pak vyjely do Studénky a pokračovaly dále do Pustějova, Fulneku a Klo-
kočůvku

• v pobočce OIS na Nové radnici byly připraveny pro děti k jejich svátku 
hry, soutěže, omalovánky a na vyhlídkovém ochozu věže Nové radnice 
vyprávěli průvodci pověsti vztahující se k Ostravě a okolí. V Dolní oblasti 
Vítkovice a Landek Parku probíhaly komentované prohlídky a na nejmenší 
návštěvníky čekala řada atrakcí

30.–31. května
• oslavy Dne dětí v Miniuni na Černé louce nabídly workshopy, malování 
na obličej, střelbu vodní pistolí, kolo štěstí, sportovní hry nebo taneční 
vystoupení. Divadlo loutek Ostrava uvedlo inscenaci pohádky Zlatovláska 
a představení Vítejte ve světě loutek! Děti si také mohly ve výtvarné dílně 
vyrobit malou loutku 

31. května
• v rámci cyklu akcí k výročí 700 let první zmínky o Svinovu se v kostele 
Krista Krále uskutečnil koncert folklorního souboru Hradišťan

• čtyři mistrovské tituly vybojovali závodníci SportNES Ostrava a dva SSK 
Vítkovice na republikovém šampionátu neslyšících v atletice na Měst-
ském stadionu ve Vítkovicích
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• na oslavách Dne dětí na Masarykově náměstí vystoupili mj. klaun 
Hopsalín a Pop Academy s muzikálem Čaroděj ze země Oz. V Zoologické 
zahradě Ostrava prováděly děti pohádkové postavičky, které je učily třídit 
odpad, a ve výbězích proběhlo komentované krmení zvířat zaměřené na 
mláďata

2.–7. června
• k nejúspěšnějším inscenacím 7. ročníku přehlídky Dream Factory 
Ostrava patřily komedie DNA Divadla Bolka Polívky a drama Doktor Živago 
z produkce Divadla Na zábradlí 

3. června
• na 1. ročníku konference Get MORE – investiční příležitosti v Morav-
skoslezském kraji v Clarion Congress Hotelu Ostrava přednesli své pří-
spěvky mj. primátor T. Macura, hejtman M. Novák a ředitel CzechInvestu 
K. Kučera  

• v Domě kultury Akord proběhlo Kulturní fórum 2015, jehož tématem 
byly internetový marketing a propagace v praxi kulturních zařízení. O své 
zkušenosti se podělil také L. Král, majitel agentury LikeIt, který se podílí 
např. na public relations festivalu Colours of Ostrava

• M. Strakoš představil v antikvariátu a galerii Fiducia svou knihu Po sore-
le brusel, kov, sklo, struktury a beton. Kapitoly o architektuře a výtvarném 
umění 50. a 60. let 20. století od Bruselu po Ostravu

• koncertem vítězů na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě 
vyvrcholil 13. ročník mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia 
Ostrava 2015, která se uskutečnila v Ostravě 10.–12. dubna. Poro - 
ta udělila celkem 177 cen v osmnácti nástrojových a pěveckých kate-
goriích

4.–5. června
• 1800 delegátů konference Shopexpo v Multifunkční aule Gong, věno-
vané elektronickému obchodování, marketingu a internetovému nakupo-
vání, vyslechlo vystoupení specialisty na sociální média J. Řežába, polské 
expertky na e-commerce J. Skorupské nebo ředitelky festivalu Colours of 
Ostrava Z. Holušové 

5.–6. června
• absolutním vítězem 17. ročníku mezinárodní soutěže velkých decho-
vých orchestrů Ostrava 2015 v DK města Ostravy se v konkurenci 12 
orchestrů z Česka, Slovinska a Francie stala Harmonie Štramberk 
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• rekordních 1442 běžkyň se zúčastnilo 3. ročníku Českého běhu žen, 
který měl start a cíl u obchodního a zábavního centra Forum Nová Karo-
lina. Závodilo se v bězích na 2,5 km, 5 km a 10 km a chůzi na 2,5 km  
s holemi, tzv. nordic walkingu. Na nejdelší, desetikilometrové trati zvítězi-
la D. Kozáková v čase 40:20 min

• Electric Marathon 2015, největší závod elektrických automobilů v Evro-
pě, měl na trase z Kyjeva do Monte Carla svou jedinou etapovou zastávku 
v ČR v Centru bezpečné jízdy Libros v Přívoze, kam dorazilo 41 elektrovo-
zidel

8.–11. června 
• na čtyřech vyprodaných koncertech J. Nohavici v Multifunkční aule 
Gong vystoupili jako hosté J. Wykrent, harmonikář R. Kuśmierski a perku-
sista P. Plánka

9. června
• dánská společnost Struers, výrobce speciálních zařízení pro metalo-
grafické zkoušky, otevřela za účasti náměstka primátora K. Bednáře vývo-
jové a výrobní centrum na Výstavní ulici ve Vítkovicích

• Archiv města Ostravy uspořádal u příležitosti mezinárodního dne archivů 
výstavu Jatka, o nichž se mluví, na níž byly v badatelně AMO prezentovány 
historické dokumenty zachycující původní podobu dosud stojících památ-
kově chráněných objektů ohrožených demolicí. Poté následovala před-
náška doplněná o komentovanou projekci krátkého filmu, který nechalo 
město Moravská Ostrava natočit po velké modernizaci jatek v roce 1928

• několik tisíc fanoušků vyslechlo na atletickém stadionu Sareza v Po ru-
bě koncert skupiny Kabát

10. června
• 6. zasedání ZMO proběhlo již podle novelizovaného jednacího řádu,  
v němž je nově vyhrazen čas pro diskuzní příspěvky občanů: materiály, 
ke kterým občané podají přihlášku do diskuze do doby zahájení zasedání 
zastupitelstva, jsou předřazeny a projednány po bodu Dotazy, připomínky 
a podněty na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zří-
zených statutárním městem Ostravou a oprávněné zástupce právnických 
osob s majoritním podílem statutárního města Ostravy a na program kaž-
dého zasedání je zařazen bod Dotazy, připomínky a podněty občanů, a to 
vždy od 11.30 hod. Zastupitelé schválili zprávu o hospodaření města za 
rok 2014, finanční pomoc zemětřesením postiženému Nepálu, poskytnu-
tí příspěvku na projekt Hornické hroby Slezská Ostrava, Strategický plán 
sociálního začleňování a rozdělení 60 mil. Kč z výnosu loterií sportovním 
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společností Red House Development, s. r. o., vlastnící skelet budovy na 
ul. 28. října naproti DK města Ostravy

• posledním představením opery S. Prokofjeva Ohnivý anděl v sezoně 
2014/2015 se rozloučili s operním souborem NDM její šéfdirigent R. Jin-
dra a britská pěvkyně M. Fadayomi

10. června–5. července
• v domě na Biskupské ulici č. 1. v Moravské Ostravě byl zahájen ver-
nisáží výstavy World Press Photo Ostrava 2015 mezinárodní fotografický 
festival OstravaPhoto 2015, který nabídl devatenáct expozic, přednášky 
a workshopy, na nichž prezentovalo svoji tvorbu 140 fotografů z dvaceti 
zemí 

11. června
• 274 podnikatelů a výzkumníků z 15 zemí se zúčastnilo akce Brokerage 
Event Horizon 2020, jejímž cílem bylo pomoci podnikatelům, vysokým ško-
lám a výzkumným organizacím nalézt partnera pro mezinárodní projekty  
v oblasti inovací, výzkumu a vývoje. Investiční možnosti města prezentova-
li zástupci odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy

• soubor činohry Národního divadla moravskoslezského nastudoval dra-
matizaci jednoho z nejslavnějších románů moderní americké literatury – 
Velký Gatsby, jehož autorem je F. Scott Fitzgerald. V režii P. Gábora se 
v hlavní roli představil I. Dejmal

• ve věku 78 let zemřel A. Vašíček, první ředitel Českého rozhlasu Ostra-
va po listopadu 1989 

11.–14. června 
• v Polance nad Odrou se konal 21. ročník mezinárodního mládežnic-
kého turnaje v házené Polanka Cup 2015. Titul v kategorii dorostenců 
získal tým SK Velká Bystřice

12. června
• pohádku polské autorky M. Guśniowské Vlku, dobré chutnání! připravi-
lo pro nejmenší děti Divadlo loutek Ostrava

• na festivalu Jazz Open Ostrava 2015 na Slezskoostravském hradě 
vystoupili mj. V. Špinarová, saxofonista R. Březina, baskytarista J. Grig-
lák, uskupení Ostrich Quartet a Tough

• závěrečným koncertem v DK města Ostravy byly zakončeny týdenní diri-
gentské kurzy, které vedl J. Schlaefli ze Švýcarska. Na programu byla díla 
I. Stravinského, R. Strausse a H. Berlioze
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Scéna z inscenace Vlku, dobré chutnání! uvedené v DLO (12. června)

• Cenu České inspirace získal na festivalu Arts & Film v Telči dokument 
Jarek v Moskvě, vyrobený v produkci ostravského studia ČT

12.–13. června 
• workshopy společenských a latinskoamerických tanců v klubu Garage 
v Martinově byly součástí 2. ročníku festivalu Dance for People 2015, 
zaměřeného na popularizaci tanečního umění 

13. června
• do 7. ročníku Ostravské muzejní noci, zahájené vypuštěním stovek 
balonků na Prokešově náměstí, se zapojilo 37 organizací. Pro návštěvníky 
byly k dispozici autobusy zajišťující bezplatnou přepravu mezi jednotlivými 
institucemi, z jejichž bohatého programu vybíráme: Ostravské mu  zeum 
nabídlo prohlídky expozic, komentovanou procházku po Husově sadu, 
vyhlídku z věže Staré radnice; výstavy byly zpřístupněny v Galerii výtvarné-
ho umění v Ostravě, Galerii města Ostravy PLATO, Výstavní síni Sokolská 
26, Výtvarném centru Chagall, Slezskoostravské galerii, Industrial Galle-
ry, Galerii Mlejn; v Nové radnici měli lidé možnost prohlédnout si Ostravu  
z vyhlídkové věže, pracovnu primátora, zasedací místnosti zastupitelstva  
a rady; antikvariát a galerie Fiducia připravily komentovanou prohlídku Výš-
kovic a Zábřehu, vedenou M. Strakošem; pracovníci Dolní oblasti Vítkovice 
prováděli v areálu vysokých pecí a Landek Parku; v Divadle Jiřího Myrona 
proběhl večírek inspirovaný inscenací Velký Gatsby; Divadlo loutek Ostrava 
prezentovalo loutky; ve Staré Aréně vystoupili herci v improvizovaných scén-
kách; Knihovna města Ostravy nabídla v pasáži ochutnávku jídel různých 
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fingovaný zločin; na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě a v sídle 
Janáčkovy filharmonie se konala hudební vystoupení a lidé se mohli rovněž 
projet v historických vozidlech Dopravního podniku Ostrava, a. s.

• poslední premiérou sezony 2014/2015 nazvané Rok neslýchaných 
zpovědí v Komorní scéně Aréna byla groteska W. Schwaba s názvem 
Lidumor aneb Má játra beze smyslu. V režii J. Klimszy vystoupili A. Sasí-
nová-Polarczyk, P. Panzenberger, V. Georgiev a další 

• na filmové soutěžní přehlídce Novoměstský hrnec smíchu v Novém 
Městě nad Metují získala pohádka Kdyby byly ryby z produkce ostravské-
ho studia ČT hlavní cenu odborné poroty Zlatý Prim a hlavní cenu student-
ské poroty Mladý Prim. Cenu FITES za nejlepší scénář obdržel film Díra  
u Hanušovic, koprodukovaný ostravským studiem ČT

15. června
• osobnosti z řad žáků a studentů ostravských základních škol a vícele-
tých gymnázií převzaly v DLO z rukou náměstka Z. Pražáka ceny udělené 
radou města 

• fotbalový útočník M. Baroš nedostal od vedení klubu FC Baník Ostrava 
nabídku na prodloužení kontraktu a svoje angažmá v týmu ukončil 

16.–18. června
• v areálu nákladového nádraží stanice Ostrava-hlavní nádraží se konal 
mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb pro potřeby želez-
niční a městské kolejové dopravy Czech Raildays 2015. Největší pozor-
nost upoutaly motorová jednotka Alstom LINT 41, lokomotivy Vectron, 
Traxx AC3, rekonstruovaná lokomotiva T 499.0 tzv. – Kyklop, motorová 
jednotka řady 861 či nákladní vozy z produkce firem Ostravské opravny  
a strojírny, a. s., a LEGIOS

16. června–5. září
• milovníkům amerických automobilových veteránů vyrobených v letech 
1911 až 1980 a historických motocyklů byla určena výstava American 
Classic Cars na Černé louce 

18. června
• na netradiční akci Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 
Art & Science zhlédli návštěvníci mj. Kabaret vědy a techniky, výstavu To 
nejlepší z architektury a vyslechli koncerty skupin Mandrage a No Name

• operní soubor NDM uvedl poslední premiéru sezony 2014/2015 – dílo 
U. Giordana Andrea Chénier. V hudebním nastudování Z. Müllera a režii 
I. Krejčího se představili G. Zampieri, E. Urbanová, E. Šporerová a další 
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• za přítomnosti primátora T. Macury, náměstkyně primátora K. Šebes-
tové, zástupců realizátora firmy Strabag, a. s., a dalších hostů byla slav-
nostně zakončena stavba 945 m dlouhé protipovodňové hráze v lokalitě 
Žabník v Koblově. Náklady ve výši 58 658 000 Kč byly hrazeny ze státní-
ho rozpočtu z Programu revitalizace Moravskoslezského kraje

• novým trenérem FC Baník Ostrava se po slabých výkonech týmu stal 
po P. Frňkovi dosavadní kouč juniorského mužstva Baníku R. Korytář 

19.–20. června
• na slavnostech obvodu Ostrava-Jih vystoupili před K-Triem v Hrabův-
ce soubor Hradišťan, písničkář V. Fajfr, Cirkus trochu jinak, HTK band 
a v Komorním klubu na Velflíkově ulici se konal koncert ze skladeb  
B. Smetany, A. Dvořáka, L. Bernsteina a dalších

20. června
• hvězdami 3. ročníku Michalfestu v areálu Dolu Michal v Michálkovi-
cích byli skupiny N.O.H.A., Rybičky 48, jazzový hudebník B. Urbánek se 
skupinou Tutu a zpěvák a multiinstrumentalista V. Redl. Hlavním partne-
rem festivalu byla Vysoká škola podnikání, a. s., která touto akcí oslavila  
15. výročí svého založení

• skotský dramatik D. C. Jackson besedoval v Divadle Petra Bezruče po 
uvedení své hry Můj romantický příběh s diváky a tvůrci

• návštěvníky Dne Policie České republiky na Slezskoostravském hradě 
zaujaly ukázky zákroku vězeňské služby, výcviku psů a koní Městské poli-
cie Ostrava či společný zásah hasičů, policistů a zdravotníků při fingova-
né dopravní nehodě

• součástí hlavního programu Petropavlovské pouti na náměstí Jiřího  
z Poděbrad byl běh Vítkovicemi, průvod mažoretek a koncert zpěváka  
S. Hložka

• Hlavní třída v Porubě se stala pošesté místem konání finále World Inli-
ne Cupu, jehož se zúčastnili elitní závodníci z 15 zemí. Vítězi se stali  
P. Michael z Nového Zélandu a Francouzka J. Pouydebat. Program byl 
zahájen již 19. června večer bruslením pro veřejnost, jež mohla následují-
cí den změřit své síly s nejlepšími přímo na World Inline Cupu

20.–21. června 
• na mistrovství České republiky juniorů, juniorek, dorostenců a doros-
tenek na dráze v Ostravě vybojovali mistrovské tituly členové SSK Vít-
kovice, a to v kategorii juniorek E. Gerulová v běhu na 100 m časem 
11,81 s a ve skoku dalekém výkonem 5,99 m, v běhu na 3000 m  
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nejlepší D. Sigmund (3:58,13 min a 8:57,24 min) a první místo mezi 
dorostenkami v chůzi na 5000 m získala V. Kubenková (26:13,55 min). 
N. Tabačková z klubu Atletika Poruba, o. s., zvítězila v hodu oštěpem 
(54,59 m)

• další z akcí pořádaných k 700. výročí první zmínky o Svinovu byla svi-
novská pouť, na níž se představili zpěvák P. Novák, folklorní soubor Opa-
vička nebo dechová hudba Polanka 

23. června 
• v Domě umění GVUO byly zahájeny dvě výstavy. Na první z nich, 
Energie/Énergie/Energy, prezentoval V. Škoda zrcadla, kované reliéfy 
a velkoformátové fotografie, druhá expozice Tváří v tvář/Face à face/ 
Face to face nabídla malby a plastiky česko-francouzského výtvarníka  
F. Mertla 

24. června
• za přítomnosti náměstka primátora K. Bednáře, starosty městského 
obvodu Vítkovice P. Dlabala a dalších hostů bylo otevřeno víceúčelové 
hřiště na Sirotčí ulici ve Vítkovicích

Víceúčelové hřiště na Sirotčí ulici ve Vítkovicích (24. června)
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nesli v literárně-hudebním pásmu připraveném P. Hruškou své básně 
D. Bátor, M. Kubicová a J. Měsíc

25. června
• na 8. ročníku akce Lidé lidem, pořádané odborem sociálních věcí, 
zdravotnictví a vzdělanosti MMO, se na Masarykově náměstí prezentova-
ly organizace poskytující sociální služby a související aktivity 

• výstava Brusel… na Ostravsku, jejímiž kurátory byli T. Goryczka, 
J. Němec a M. Strakoš, byla otevřena v Domě umění 

• anglická heavymetalová skupina Judas Priest vystoupila v ČEZ Aréně 

27. června
• Janáčkova filharmonie Ostrava doprovázela na galakoncertě v Mni-
chově operní hvězdy A. Netrebko, J. Kaufmanna, D. Hvorostovského, 
I. Abdrazakova a E. Zhidkovou 

• Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu ve spolupráci s antikvariátem 
a galerií Fiducia umístil v den památky obětí komunistického režimu 
před domem v Porubě v ulici U Oblouku pamětní destičku připomínající 
publicistu a signatáře Charty 77 K. Biňovce, kterou vytvořila sochařka 
Š. Mikesková 

• Rozmarná slavnost Ostravice nabídla na Havlíčkově nábřeží soutěž 
netradičních plavidel, sjezdy řeky, jarmark farmářských výrobků, hudební 
program, atrakce pro děti a světelnou show u Sýkorova mostu

• skupiny Torri Watchward, Krankenhaus a Buga Boo a další byly hosty 
3. Petřkovického Bigbošu na petřkovické tržnici

• hvězdami Oldies Festivalu v Dolní oblasti Vítkovice byly skupiny Fun Fac-
tory, Twenty 4 Seven, dánská zpěvačka Whigfield a další

• v ostravské zoologické zahradě se narodilo první mládě pandy červe-
né, která obývá lesy s bambusovým podrostem v Nepálu, Indii, Bhútánu, 
Myanmaru a jižní Číně

27. června–26. září 
• součástí festivalu Japonské dny byly mj. výstavy japonského umění, 
bonsají, divadelní a hudební vystoupení, workshopy, exhibice bojových 
sportů a přednášky o výrobě japonských samurajských mečů či o úloze 
samurajů v historii Japonska
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Panda červená v Zoologické zahradě Ostrava (27. června)

29. června
• 7. propagační jízdu automobilových hasičských veteránů, jejíž cíl byl  
4. července v Pardubicích a jež se konala u příležitosti 5. sjezdu Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska, odstartoval z Prokešova náměstí primá-
tor T. Macura

30. června
• Úřad práce v Ostravě registroval 21 334 uchazečů o zaměstnání, což 
bylo o 1213 méně než 31. března. Podíl nezaměstnaných dosáhl 10,3 % 

• v Domě umění byla zahájena výstava černobílých snímků známého ost-
ravského fotografa M. Poláška Zmizelá Ostrava, zachycující město v 60. 
a 70. letech 20. století  

Č
E

R
V

E
N



57

Č
E

R
V

E
N

E
C1. července

• na 7. zasedání ZMO zrušili zastupitelé nadpoloviční většinou hlasů 
veřejnou zakázku Podpora veřejné dopravy – vybudování centrálního 
řízení dopravy ve městě, jelikož ji nebylo možno realizovat do 31. srpna 
2015

• nová expozice s názvem Muzeum záhad, na jejímž vzniku se podílel 
spisovatel A. Vašíček, byla instalována na Slezskoostravském hradě. 
Návštěvníci zde uvidí masku smrti, tajemnou templářskou relikvii nebo 
sošky trpasličích démonů 

• vzhledem k ukončení sponzorské smlouvy s firmou ČEZ, a. s., byla ČEZ 
Aréna přejmenována na Ostrava Arénu

1. července–28. srpna 
• Letní festival Domu kultury Akord nabídl v průběhu prázdnin mj. diva-
delní pohádky v zahradním amfiteátru, koncerty převážně amatérských 
kapel a písničkářů z Ostravy a okolí, dobrodružnou stezku Bělským lesem 
a fotografickou soutěž Foto Fest 2015

1. července–4. srpna 
• na Literárním festivalu Měsíc autorského čtení vystoupilo 62 spisova-
telů, básníků, publicistů a překladatelů z ČR, Slovenska, Polska a Ukra-
jiny, mj. R. Denemarková, K. Sidon, T. Boučková, O. Zabužko, O. Myched 
a A. Bondar

2. července 
• v ostravské zoo se narodilo mládě vzácného jelena barasingy. Posled-
ních 5000 jedinců žije na podmáčených loukách záplavových savan něko-
lika rezervací Indie a Nepálu

2.–5. července
• 350 interpretů, mezi nimi australská kapela Pendulum či legenda 
house music DJ Tonka, DJ Fresh a Majk Spirit, na 11 scénách festivalu 
Beats for Love roztančilo fanoušky v Dolní oblasti Vítkovice

4. července 
• skupiny Eleanor Gray, Progres 2, Blue Effect s kytaristou R. Hladíkem, 
Abraxas a další účinkovaly na Rock-Festu na Slezskoostravském hradě 

5. července
• do provozu byl pro trolejbusovou dopravu uveden terminál Hulváky, 
který nahradil stávající trolejbusovou smyčku na ulici Sokola Tůmy. Nákla-
dy na jeho výstavbu činily 70 mil. Kč, z nichž většinu tvořily dotace z fondů 
Evropské unie. Autobusy začaly terminál využívat 1. září 
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Nový terminál Hulváky, sloužící jak trolejbusové, tak autobusové dopravě  
(5. července) 
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7. července
• samička onagera, nejohroženějšího z pěti žijících poddruhů asijského 
osla, který obývá nížiny, pouště a polopouště, se narodila v Zoologické 
zahradě Ostrava 

7.–12. července
• součástí 3. ročníku festivalu Město v pohybu v Kulturním centru 
Cooltour byly lekce tance, jógy, baletu a semináře pod vedením zkuše-
ných lektorů, např. členky baletního souboru NDM M. Pospíšilové 

11.–12. července
• vítězem závodu ve třídě Supermoto 7. ročníku Okruhu Františka Barto-
še v Radvanicích, započítávaného do mistrovství České republiky, se stal 
D. Zornweg na motocyklu MZ

13. července
• muzikál Fantom Londýna nastudovaný v NDM získal hlavní cenu na Fes-
tivalu Daegu International Musical Festival v Jižní Koreji. Herečka J. Musilo-
vá byla za roli matky Henryho oceněna za nejlepší ženský výkon ve vedlejší 
roli a cenu za nejlepší mužský výkon v hlavni roli převzal L. Adam

13.–19. července
• deset družstev se zúčastnilo mistrovství Evropy baseballistů do 18 let 
na hřišti Arrows Ostrava. Dva zápasy se odehrály v polském městě Ryb-
nik. Vítězem šampionátu se stal tým Itálie, reprezentace ČR skončila na 
výborném třetím místě, když porazila Francii 17:3



59

Na Festival v ulicích zvaly také dobrovolnice (14.–15. července)

Mládě a dospělý 
jedinec asijských 
oslů – onagerů  
(7. července)

14.–15. července
• popáté se konal na Masarykově a Jiráskově náměstí, na Černé louce  
a dalších místech v centru Ostravy doprovodný program Colours of Ostra-
va – Festival v ulicích, na který byl vstup zdarma. Vystoupili na něm  
V. Redl, folklorní soubor Hradišťan, flétnista J. Stivín, multiinstrumenta-
listka a zpěvačka B. Bocek a další
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Z vystoupení největší hvězdy Colours of Ostrava – islandské zpěvačky Björk  
s jejím orchestrem (16. července)

Mexické kytarové duo 
Rodrigo y Gabriela  
(19. července)
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• 14. ročník festivalu Colours of Ostrava v Dolní oblasti Vítkovice nabídl 
rekordnímu počtu 43 723 návštěvníků na 16 pódiích 299 koncertů, diva-
delních představení, workshopů, diskuzí, výstav, projekcí filmů či autor-
ských čtení. K největším hvězdám patřili islandská zpěvačka Björk se 
svým orchestrem, skupiny Kasabian, Rudimental, Dub Inc, Zrní v dopro-
vodu Janáčkovy filharmonie Ostrava, Tata Bojs, Stromboli, Sto zvířat, zpě-
vačky St. Vincent, Lenny, A. Langerová, zpěváci Mika, M. Hrůza, Xindl X či 
mexické kytarové duo Rodrigo y Gabriela

17. července  
• socha V. Uruby Směrník, nacházející se původně před nádražím v Haví-
řově, zachráněná před demolicí díky iniciativě občanského sdružení Důl 
architektury, byla instalována před novým sídlem Národního památko-
vého ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě na ulici Odboje  
v Moravské Ostravě
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• v Domě kultury Akord byla zahájena výstava Bible včera, dnes a zítra,  
prezentující více než 500 exponátů, mj. bibli v řeči černošského kmene 
Zulu, esperantu a vietnamštině nebo ruční přepis evangelia podle Marka 
na cigaretový papírek, vytvořený politickým vězněm v roce 1958

22. července
• na železničním přejezdu ve Studénce došlo v ranních hodinách ke sráž-
ce vlaku SuperCity Pendolino s kamionem polského dopravce. V důsled-
ku nehody zemřeli tři cestující a 17 bylo zraněno. Těžce zranění byli převe-
zeni do Fakultní nemocnice Ostrava 

• program výjezdního zasedání vlády České republiky v Ostravě výrazně 
ovlivnila tragická událost ve Studénce. Kvůli ní musel ministry, cestující do 
Ostravy vlakem, přepravit autobus. Jednání s Radou Moravskoslezského 
kraje, primátory statutárních měst a zástupci krajské tripartity o otázkách 
zaměstnanosti, kvalitě ovzduší, dopravní infrastruktuře, podpoře investic 
a zřízení nových průmyslových zón, tak začalo s více než hodinovým zpož-
děním. V jeho úvodu byly minutou ticha uctěny oběti nehody. Odpolední 
program byl zrušen, místo něj premiér B. Sobotka společně s ministry 
vnitra M. Chovancem, dopravy D. Ťokem a zdravotnictví S. Němečkem na 
místě srážky poděkovali záchranářům a vyjádřili lítost nad oběťmi

• na Bronzové ulici ve Slezské Ostravě bylo za účasti náměstka primá-
tora Z. Pražáka otevřeno nové chráněné bydlení Čtyřlístku – centra pro 
osoby se zdravotním postižením Ostrava

23. července–30. září 
• ve vedení městského obvodu Svinov došlo k několika po sobě rychle 
následujícím změnám. 23. července byla starostka Svinova L. Hrušková 
z ČSSD odvolána z funkce a na její místo zastupitelé obvodu zvolili H. Wie-
luchovou z hnutí STAN. Ta však v této funkci setrvala jen do 13. srpna, kdy 
ji vystřídal J. Kusýn z KSČM. Ten však 30. září rezignoval a starostkou se 
opět stala H. Wieluchová

25. července 
• v centru Ostravy se konaly demonstrace odpůrců i zastánců imigrantů. 
Účastníci první z nich se sešli na Masarykově náměstí a poté směřovali 
do Přívozu, kde je Policie ČR zastavila a zadržela 63 osob. Ti, kteří sou-
hlasili s příchodem uprchlíků do ČR, se sešli u kavárny Elektra na Nádraž-
ní ulici a kromě projevů nabízeli lidem arabské pokrmy a předčítali poezii

• občanské sdružení Ostravou na kole uspořádalo cyklojízdu Pořádný 
punk na kolech, které se mohli zúčastnit cyklisté na originálních, atypic-
kých kolech, dvojkolech, koloběžkách apod. 
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Velvyslankyně 
Čínské lidové 
republiky v ČR  
Ma Keqing 
(30. července)
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• 8. ročník Letních shakespearovských slavností na Slezskoostravském 
hradě nabídl 18 představení šesti inscenací. Z nich byly dvě premiéry: 
Romeo a Julie, ve které vystoupili mj. J. Sklenář a T. Voříšková a k níž slo-
žil hudbu ostravský skladatel P. Helebrand, a Večer tříkrálový aneb Cokoli 
chcete, nastudovaný převážně slovenskými herci v režii E. Eszenyi. Další 
večery patřily reprízám z minulých let: Jak se vám líbí z produkce ostrav-
ské společnosti PaS de Theatre v hlavní roli s M. Holým, Mnoho povyku 
pro nic režijně připravené J. Menzlem, Zkrocení zlé ženy, ve které se před-
stavili R. Zach a T. Vilhelmová, a Sen noci svatojánské s V. Hybnerovou 
a D. Prachařem 

28. července–1. srpna 
• tým Ostrava!!!, jehož členy byli primátor T. Macura, náměstkyně primá-
tora K. Šebestová, M. Štěpánek, P. Šebesta, J. Kulhavý, R. Kluch, zra-
kově postižený T. Kráčalík a T. Grygier, se zúčastnil nonstop Opel Handy 
Cyklo Maratonu napříč Českou a Slovenskou republikou

30. července
• velvyslankyně Čínské lidové republiky v ČR Ma Keqing jednala s prvním 
náměstkem primátora L. Palyzou o investičních možnostech, kontaktech 
mezi vysokými školami a kulturní výměně

31. července
• ředitel Městské nemocnice Ostrava J. Lux rezignoval na svou funk-
ci. Dočasným vedením nemocnice byl pověřen dosavadní ekonomický 
náměstek J. Grochol

• ve věku 90 let zemřel významný ostravský malíř a grafik K. Haruda
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• skupiny Citron, Pretty Maids, Stratovarius a další vystoupily v Dolní 
oblasti Vítkovice na 2. ročníku festivalu Ostrava v plamenech 

4. srpna
• u lávky přes Ostravici v Hrabové byla umístěna Birell brána. Za kaž-
dého cyklistu a jezdce na kolečkových či in-line bruslích, který jí projel, 
zaplatila společnost Plzeňský Prazdroj, a. s., 5 Kč. Výtěžek akce byl určen 
na pomoc handicapovaným občanům

5.–8. srpna
• na hřišti Klubu dráhového golfu Ostrava 2000 v Zábřehu na Horymíro-
vě ulici se konalo mistrovství Evropy juniorů v minigolfu. Český tým získal 
zlaté medaile v kategorii družstev

6. srpna 
• přes 43 000 bývalých bytů OKD, z nichž značná část se nachází v Ostra-
vě, změnilo majitele. Stoprocentní podíl ve firmě RPG Byty, s. r. o., jež býva-
lé hornické byty vlastnila, koupila investiční společnost Round Hill Capital

8. srpna
• Zoologická zahrada Ostrava slavnostně otevřela novou interaktivní 
expozici Motýlí louka, přibližující život motýlů. Její součástí jsou také květi-
nové záhony, informační panely a dřevěné modely housenky a kukly

• fotbalisté FC Baník Ostrava odehráli své první utkání na Městském 
stadionu ve Vítkovicích, který se stal jejich domovským hřištěm. V zápase  
s FK Mladá Boleslav remizoval ostravský tým 2:2

10.–29. srpna 
• festival nové hudby Ostravské dny 2015, jehož součástí byly mezi-
národní lektorské kurzy, nabídl 16 koncertů, na kterých zazněla díla  
Ch. Wolffa, S. Sciarrina, A. Luciera, H. Oehringa a dalších. Jedním z vrcho-
lů festivalu byl koncert v Trojhalí na Karolině, na kterém zazněly skladby 
K. Stockhausena, P. Niblocka, P. Kotíka, J. Sotomského a J. Cage v podá-
ní Janáčkovy filharmonie Ostrava, Ostravské bandy, sólistů a Hornické 
kapely ze Stonavy 

12. srpna
• vyvrcholila dlouhotrvající vlna veder. Padl teplotní rekord pro tento den 
z roku 2004. V Porubě bylo naměřeno 35,6 °C

15.–16. srpna 
• na Hlavní třídě v Porubě se uskutečnil 2. ročník vytrvalostních závodů 
v in-line bruslení na 12 a 24 hodin. Nejvíce kilometrů za 12 hodin ujeli 
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Vystoupení mexického souboru v rámci festivalu Folklor bez hranic na 
Mariánském náměstí (19. srpna)

M. Labuz (280,6 km) a S. Toflová (158,6 km). 436,15 km dokázal za 
24 hodin zdolat P. Šimáček. Nejúspěšnějším sportovním klubem se stal 
LUIGINO.cz, jehož členové zvítězili ve třech kategoriích 

16. srpna
• v Trojhalí na Karolině bylo na jediný den instalováno 6000 obrazů 
ostravského malíře M. Cacha. Akci Cachhaus upořádala Galerie města 
Ostravy PLATO ve spolupráci s Galerií Wurst a tajnou krčmou Rubrum

17. srpna 
• putovní výstava Cyril a Metoděj – autentický příběh naší země, připra-
vená Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., byla zahájena 
ve Velkém světě techniky v Dolní oblasti Vítkovice. Hlavní součástí expo-
zice byly velkoformátové snímky míst spojených s životem a dílem obou 
bratrů, jejichž autorem je D. Bernard

17.–21. srpna 
• na 18. ročníku mezinárodního festivalu Folklor bez hranic se předsta-
vilo osm českých folklorních uskupení a soubory z Mexika, Gruzie, Indo-
nésie, Maďarska a Polska. Vystoupení se uskutečnila mj. v JKGO, Centru 
pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek, domovech pro seniory 
Kamenec a Slunečnice, na Mariánském a Alšově náměstí. Závěrečný den 
patřil krojovanému průvodu a koncertu na Slezskoostravském hradě 
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sadech se do hlavní soutěže kvalifikovalo 32 hráčů a hráček. První místa 
získali ve dvouhrách M. Franěk a P. Mendesová a ve čtyřhře páry M. Fra-
něk, L. Maršoun a G. A. Knutsonová, N. Tomanová

22. srpna
• na Hlavní třídě v Porubě se uskutečnil 12. ročník cyklistického memo-
riálu Jana Veselého, jehož vítězem se stal v hlavní kategorii Elite český 
reprezentant J. Urbášek, který 100km trať zdolal za 2:13:39 hod

28.–31. srpna 
• první místo na florbalovém Women Ostrava Cupu v hale ČPP Aréna 
Ostrava v Muglinově získal tým FBC ČPP Bonusia Ostrava, který ve finále 
porazil TJ Sokol Královské Vinohrady 6:3

29. srpna  
• do funkce nastoupil nový generální konzul Polska v Ostravě J. Bilski, 
který nahradil A. Olszewskou

• 18. mezinárodnímu setkání jízdních policií v Komenského sadech, za 
účasti příslušníků policejních sborů z ČR, Polska, Německa a Maďarska, 
dominoval D. Orsag na koních Solo Romy a Solo Faga z Městské poli-
cie Ostrava. V rámci doprovodného programu se předvedlo čtyřspřeží 
starokladrubských koní z Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem  
a s exhibicí na svých koních vystoupil herec V. Vydra

• jubilejní 15. ročník Slavností pivovaru Ostravar nabídl na třech scé-
nách koncerty skupin Pipes & Pints, Dubioza kolektiv, Kryštof, zpěváků  
M. Hrůzy, D. Kollera a dalších. Pivovar k této příležitosti uvařil také spe-
ciál ní pivo – ležák Ruby

• 150 účastníků na automobilech a motocyklech se zapojilo do 14. roč-
níku jízdy historických vozidel Michálkovický kopec

29.–30. srpna 
• závod pro všechny věkové kategorie cyklistů Ostravský chachar, se 
startem i cílem u restaurace Koliba v Bělském lese, se konal u příležitos-
ti Mezinárodního dne cyklistiky. Na nejdelší, 50km trati zvítězil J. Kulhavý 
v čase 1:35:33,3 hod

30. srpna
• soubor opereta/muzikál NDM uvedl na večeru v Divadle Jiřího Myro-
na s názvem Volá Londýn ukázky z britských muzikálů Marguerite, Josef  
a jeho úžasný pestrobarevný plášť, Evita, Sunset Boulevard a Jesus 
Christ Superstar
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• sloučením Vysoké školy podnikání, a. s., s Vysokou školou manažer-
ské informatiky, ekonomiky a práva, a. s., vznikla Vysoká škola podnikání 
a práva, a. s., se sídlem v Praze, která má 2000 studentů. Ke spojení 
dvou soukromých vysokých škol došlo poprvé v ČR. Výukové pracoviště 
Ostrava zůstalo na Michálkovické ulici ve Slezské Ostravě

1.–28. září
• 12. ročník Svatováclavského hudebního festivalu přinesl 32 koncer-
tů v Ostravě a dalších 17 městech a obcích Moravskoslezského kraje.  
K vrcholům ostravské části přehlídky patřily oratorium J. Haydna Roční 
doby v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava, Českého filharmonického 
sboru Brno a sólistů pod taktovkou T. Braunera, Bachova mše h moll 
provedená Collegiem 1704 a Collegiem Vocale 1704 řízenými V. Luk-
sem, vystoupení Kühnova dětského sboru, souborů Collegia Marianum, 
Baborák Ensemble, Flanders Recorder Quartet, flétnisty J. Ostrého a zpě-
vačky M. Infante. Na závěrečném koncertu Filharmonie Brno, Českého 
filharmonického sboru Brno a sólistů s dirigentem P. Bernoldem zaznělo 
monumentální oratorium H. Berlioze Faustovo prokletí

2. září 
• první náměstek primátora L. Palyza a ředitelka Archivu města Ostravy 
B. Przybylová zahájili ve foyer Nové radnice výstavu Černé umění za časů 
černé Ostravy aneb Tiskařství v průmyslovém velkoměstě, kterou připra-
vil AMO. Byly na ní prezentovány ukázky z produkce tiskáren, jako pohled-
nice, pozvánky na kulturní a společenské akce, firemní záhlaví, ex libris 

• koncerty, taneční večery, divadelní představení nebo televizní přeno-
sy fotbalových utkání nabízí nový klub Heligonka v areálu Dolu Hlubina, 
jehož majitelem je J. Nohavica, který ho svým koncertem také otevřel. 
Interiér sálu v bývalých koupelnách navrhl J. Pleskot

3. září
• za účasti primátora T. Macury, starostky městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz P. Bernfeldové a dalších hostů byla na soutoku Lučiny 
a Ostravice uvedena do provozu loděnice, jejímiž součástmi jsou vzdělá-
vací středisko, restaurace a lezecká stěna

• výstavou obrazů, grafiky, soch a uměleckého skla M. Chagalla, S. Dalí-
ho, K. Harudy, H. Salichové, S. Saudkové, B. Šípka a dalších nazvanou 
Dvacet pět autorů dvaceti pěti let Chagallu si tato galerie připomněla  
25. výročí existence 

• Komorní scéna Aréna připravila k zahájení sezony prohlídky zákulisí, 
šaten, maskéren, vernisáž výstavy fotografií E. Sobka a koncert kapely 
EMA
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Slavnostní otevření nové loděnice na soutoku Lučiny a Ostravice (3. září)

4. září 
• byla ukončena rekonstrukce Domu kultury Akord, zahrnující opravu 
fasády a rozšíření foyeru. K restauraci přibyla venkovní terasa, v suteré-
nu nová šatna a vybudován byl tzv. inteligentní systém elektroinstalace, 
napojený na scénické ozvučení a osvětlení

• první premiérou v sezoně 2015/2016 v Divadle loutek Ostrava byla 
dětská opera E. Schiffauera a I. Binara Vrať nám, ptáku, hastrmana, rea-
lizovaná ve spolupráci s Operním studiem Národního divadla moravsko-
slezského

4. září–18. října 
• ostravská část 13. mezinárodního festivalu outdoorových filmů nabídla 
kromě projekcí snímků s cestovatelskou a sportovní tematikou v Kině Art 
v Domě kultury města Ostravy besedy a výstavu fotografií Mezi nebem  
a zemí v Ostravském muzeu 

6. září 
• vítězem Craft Ostravského maratonu 2015, jehož start i cíl byl u Trojhalí 
na Karolině, se stal M. Kučera z VSK Univerzita Brno v čase 2:30:02 hod. 
Mezi ženami byla nejrychlejší E. Filipiová, členka TJ Šumperk (3:12:35 hod). 
V závodě štafet získal prvenství tým SMS (2:52:14 hod)

• 97. sezonu Národního divadla moravskoslezského zahájily komentova-
né prohlídky Divadla Antonína Dvořáka, workshopy, debaty a galavečer, 
na němž byly provedeny ukázky z premiérových představení připravova-
ných pro sezonu 2015/2016
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• na 8. zasedání ZMO zastupitelé schválili dodatek ke kupní smlouvě 
se společností Red House Development, s. r. o., který této firmě umož-
ní práce na dostavbě skeletu na ul. 28. října naproti DK města Ostravy, 
smlouvu o přijetí dotace z rozpočtu Regionální rady soudržnosti Morav-
skoslezsko na projekt Inteligentní zastávky a dotace z rozpočtu města 
na obnovu a zachování kulturní památky, na vzdělávání, vědu, výzkum  
a talentmanagement pro rok 2016 a na ozdravné pobyty z Fondu pro 
děti ohrožené znečištěním ovzduší. ZMO souhlasilo také s žádostmi 
hokejového klubu HC Vítkovice Steel o poskytnutí 1,2 mil. Kč, které 
umožní účast týmu v soutěži Champions Hockey League, a 4 mil. Kč na 
podporu výchovy mládeže a provoz sportovní infrastruktury pro FC Baník 
Ostrava 

• ve foyeru Divadla Jiřího Myrona se konal vzpomínkový večer k nedoži-
tým 95. narozeninám herce J. Kobra, na kterém vystoupili M. Urbánek, 
L. Olma, E. Zbrožková a další členové souboru NDM opereta/muzikál

10. září 
• slavnostně bylo otevřeno nové sídlo územního odborného pracoviště 
Národního památkového ústavu v Ostravě na ulici Odboje v Moravské 
Ostravě, které prošlo rozsáhlou rekonstrukcí. K nejhodnotnějším čás-
tem budovy patří zasedací sál v nejvyšším podlaží, v němž restaurátoři 
obnovili dřevěný obklad stěn, původní dubové parkety a dýhované dveře.  
V jižním křídle byl umístěn archeologický depozitář 

11. září 
• ukončena byla oprava 100 let staré těžní věže Dolu Anselm v Landek 
Parku. Konstrukce byla zbavena koroze, získala nový nátěr, odstraněno 
bylo pomocné těžní zařízení a opravena byla uchycení lanovnic a lávek

• před budovou rektorátu VŠB – TUO v Porubě byl odhalen první odlitek 
stopy na chodníku slávy významných absolventů této vysoké školy, který 
patří předsedovi představenstva Vítkovice, a. s., J. Světlíkovi

11.–13. září 
• oslav 150. výročí udělení městských práv partnerskému městu Kato-
vice se zúčastnila také náměstkyně primátora K. Šebestová a náměstek 
primátora Z. Pražák 

• na akci Sportovní Trojhalí 2015 byla prezentována méně rozšířená 
sportovní odvětví, jako akrobacie na šálách, skoky na trampolíně, free-
ride, breakdance, indoor curling, žonglování, gyroskop, fly jóga, poledan-
ce nebo chůze po laně 
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rekonstruovaného 
sídla územního 
odborného 
pracoviště NPÚ 
(10. září)

12. září
• v Hasičském muzeu města Ostravy v Přívoze se v rámci Fajneho léta na 
technotrase konaly komentované prohlídky muzea a vystavené hasičské 
techniky, proběhl simulovaný zásah hasičů a vystoupil zpěvák P. Dobeš 

• jednodenním filmovým festivalem Lunafest oslavilo kino Luna v Zábřehu 
45 let od svého vzniku. Byly promítnuty čtyři snímky, každý za zvýhodněné 
vstupné 45 Kč. Benda Quartet poté zahrál několik filmových melodií

• součástí Festivalu dřeva na Slezskoostravském hradě byly soutěže  
v dřevorubeckých disciplínách, dražba dřevěné sochy, jejíž výtěžek byl 
určen na pomoc handicapovanému dítěti, hudební vystoupení R. Křesťa-
na a skupiny Druhá tráva a dalších

• v rámci Dnů evropského kulturního dědictví připravil Dopravní podnik 
Ostrava, a. s., projížďky historickým trolejbusem k Dolu Michal, kde byly 
připraveny komentované prohlídky 

• vítězem běžeckého závodu na 10 km RunTour se v Dolní oblasti Vítko-
vice stal P. Dymák v čase 31:59 min
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Kůň Jora  
ve „své stáji“ 
v Galerii Lauby 
u Ostravského 
muzea (15. září)

14.–16. září 
• pořad České televize Dovolená v protektorátu získal 2. místo na pres-
tižní přehlídce evropských veřejnoprávních stanic Creative Forum v Berlíně

15. září
• velvyslanec Makedonské republiky v ČR P. Stojčeski jednal s prvním 
náměstkem primátora L. Palyzou o rozvoji hospodářské spolupráce, rozši-
řování kontaktů v oblastech školství, kultury, turistiky a sportu 

• v Národním superpočítačovém centru IT4Innovations v Porubě začal 
fungovat 14. nejvýkonnější počítač v Evropě a 40. na světě, Salomon, 
který bude sloužit výzkumníkům z dalších vysokých škol, Akademie věd 
ČR i v komerční sféře k řešení projektů z mnoha oblastí, např. kosmolo-
gie, astronomie, strukturálního inženýrství a mechaniky tekutých látek, 
geofyziky, klimatologie, molekulárního modelování, plazmové a částicové 
fyziky, informatiky a aplikované matematiky 

• ustájením koně, který měl mj. symbolizovat bělouše v městském 
znaku Ostravy, byl zahájen v Galerii Lauby u Ostravského muzea projekt 
O. Moryse JORA!!!

16. září 
• komponovaný pořad Hudba pro Villona, ve kterém vystoupili herec 
R. Šmotek a hudební soubor Regna Musica, se uskutečnil v Knihovně 
města Ostravy 



71

Z
Á

Ř
Í16.–22. září 

• v rámci Evropského týdne mobility, jehož cílem je podpora alternativ-
ních forem dopravy, jako veřejná hromadná doprava, cyklistika či chůze, 
připravila Knihovna města Ostravy ve svých pobočkách 54 akcí, mj. bese-
dy, soutěže a výstavy. Město propagovalo síť cyklostezek a podpořilo cyk-
lodopravu na Dny NATO na letiště v Mošnově, kde byly zřízeny dvě velko-
kapacitní kolárny  

17. září   
• primátor T. Macura jednal s generálním konzulem Polské republiky 
v Ostravě J. Bilským o rozvoji spolupráce zejména v oblastech kultury, 
školství či dopravy 

• skupina Blue Effect s R. Hladíkem, klarinetista K. Dohnal, zpěvák 
P. Helan a smyčcové trio JFO vystoupili v kostele svatého Ducha v Zábře-
hu na 10. ročníku benefičního koncertu Sešli se, aby pomohli. Výtěžek ze 
vstupného byl určen na provoz Charitního střediska svaté Lucie – starto-
vacích bytů

18. září 
• primátor T. Macura jednal s velvyslancem Thajského království v ČR 
N. Sasitornem především o kulturní výměně a poté s velvyslancem Ital-
ské republiky A. Amatim o působení italských firem v regionu a propagaci 
Ostravska jako atraktivní turistické lokality

• Divadlo Petra Bezruče uvedlo hru známého herce a moderátora  
J. Krause Nahniličko. V režii nové umělecké šéfky souboru DPB J. Ryšá-
nek Schmiedtové vystoupili O. Brett, M. Haroková, J. Vlas a další

18.–20. září
• v Třebovickém parku se konal 12. ročník slavnosti Třebovický koláč, 
jehož pořadatelem byl Slezský soubor Heleny Salichové. Pestrý program 
nabídl vystoupení folklorních souborů Krasničanek, Kotár, Fogáš, zpěva-
ček P. Jíšové a N. Urbánkové, folkové skupiny Poutníci, skupiny historic-
kého šermu Šermíři a mnoha dalších

19. září
• symbolem třetí sousedské slavnosti Zažít Ostravu jinak byl hrníček. 
Každý, kdo si jej vzal s sebou, mohl využít např. slev v kavárnách. V Morav-
ské Ostravě, Porubě a na Horní ulici v Hrabůvce byly připraveny pouliční 
tančírna, bleší trh Bebešák, dětská olympiáda, rukodělné dílny pro děti  
i dospělé, hudební, divadelní a taneční vystoupení nebo běh na vysokých 
podpatcích s hrníčkem nazvaný K sousedovi na kávu. Novinkami byly sou-
sedský výprodej šatníku a farmářský trh
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jatka?! upozornil  
na chátrající městská 
jatka v Moravské 
Ostravě (22. září)

19.–20. září
• 15. ročník Dnů NATO a Dnů vzdušných sil Armády České republiky na 
Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově zhlédlo rekordních 220 000 
návštěvníků.  Mezi významnými hosty byli také ministr obrany ČR M. Strop-
nický, velitel vojenského výboru NATO P. Pavel, náčelník Generálního 
štábu Armády ČR J. Bečvář a zástupci kraje a města Ostravy. K největším 
lákadlům patřily americký bombardér  B-52 z období tzv. studené války, 
konvertoplán Osprey, letoun Douglas C-17 Globemaster, ukázky zásahů 
speciálních jednotek, výstava vojenské techniky, vybavení policie, celníků 
a hasičů. Součástí akce byly také projekce dokumentárních filmů v Mini-
kině a besedy s armádními piloty v Knihcentru

21. září 
• pamětní deska pustkoveckému rodákovi a spisovateli J. Rohlovi byla 
za účasti jeho syna P. Rohla slavnostně odhalena na budově Úřadu měst-
ského obvodu Pustkovec 

22. září 
• happening Kulturní jatka?!, upozorňující na chátrající památkově chrá-
něnou budovu městských jatek v Moravské Ostravě, uspořádaly Okrašlo-
vací spolek Za krásnou Ostravu a antikvariát a galerie Fiducia 

• v Slezskoostravské galerii byla zahájena výstavu obrazů I. a J. Piačko-
vých Zoči-voči
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• náměstek primátora Z. Pražák jednal s generálním konzulem Ruské 
federace v Brně A. N. Budajevem. Ten mj. poděkoval za důstojný průběh 
oslav 70. výročí osvobození Ostravy Rudou armádou a vítězství ve druhé 
světové válce

• Volgogradský dětský symfonický orchestr, hudební skupina Malič-
ká země, Dětské hudební divadlo Si-Mi-Re-Mi-Do Gardens a chlapecký 
pěvecký sbor Gvura uvedly v DK města Ostravy dětskou operu H. Krásy 
a A. Hoffmeistera Brundibár

• po anonymním telefonátu o uložení nástražného výbušného systé-
mu na několika místech Ostravy zastavila Policie ČR veškerou dopravu 
v okolí hlavního nádraží v Přívoze, náměstí Republiky a na Svinovských 
mostech. Tramvajová doprava byla ochromena téměř v celém městě. 
Šlo o doposud největší bezpečnostní akci tohoto typu. Pachatelka, která 
oznamovala uložení bomby i na dalších místech Moravskoslezského  
a Olomouckého kraje, byla posléze dopadena a umístěna do vazby 

24. září 
• v Domě umění proběhla vernisáž výstavy soch a kreseb významného 
českého výtvarníka a pedagoga S. Kolíbala vzniklých v letech 1954–2015 

24.–27. září
• dvě tisícovky účastníků ze šestnácti zemí světa se představilo zapl-
něnému hledišti na mistrovství světa ve street dance show a světovém 
poháru v disco show v Ostrava Aréně 

25. září 
• všech šest fakult Ostravské univerzity v Ostravě prezentovalo na Noci 
vědců zábavnou formou svoji činnost. Připraveny byly fyzikální a chemické 
pokusy, focení termokamerou, psychologické testy, Medvídkova nemocni-
ce, tematické výstavy a workshopy 

• 1. místo za uměleckou knižní vazbu, v kategorii uměleckých knihařů 
pracujících mimo archivy a knihovny, získala na 4. archivní knihvazačské 
soutěžní přehlídce E. Čabalová z Fakulty umění OU

25. září–1. října
• na 7. ročníku mezinárodního filmového festivalu Ostrava Kamera Oko, 
zaměřeného na tvorbu kameramanů, bylo uvedeno 60 hraných, dokumen-
tárních a krátkometrážních filmů. Vítězkou hlavní soutěžní sekce Oficiál-
ní výběr se stala kameramanka I. Lubtchansky za francouzský snímek 
Tři vzpomínky. Ocenění v Krátkometrážní soutěži získal kameraman filmu 
Posedlost M. Dvořák. Návštěvníkům se také poprvé otevřelo nové festi-
valové centrum s dvousálovým kinem Cineport v areálu Dolu Hlubina
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• v rámci Dne železnice na Ostravsku si zájemci prohlédli řídící sta-
vědlo na hlavním nádraží v Přívoze, středisko oprav kolejových vozidel  
ČD Cargo, a. s., nebo expozici Železničního muzea moravskoslezského. 
Na trase mezi Ostravou a Bohumínem jezdily vlaky tažené parní lokomo-
tivou, DPO nasadil mezi zastávkami Hlavní nádraží a Výstaviště historic-
ké tramvaje a zvláštní spoje zajišťovaly dopravu po vlečkách společnosti 
AWT

• 2060 diváků 20. PechaKucha Night v Trojhalí na Karolině zhlédlo pre-
zentace B. Bláhovce, Č. Sušky, D. Feriho, skupiny Nomad Design a dalších

• v Bonver Aréně vystoupila legendární britská rocková skupina Smokie

27. září
• na mistrovství ČR v silničním běhu mužů, žen, juniorů a juniorek Běcho-
vice – Praha zvítězil v kategorii mužů J. Zemaník z SSK Vítkovice časem  
30:30 min

27.–28. září
• 25 pivovarů nabízelo svůj sortiment na Svatováclavských slavnostech 
piva na zámku v Zábřehu. Součástí programu byla vystoupení Anny K, 
M. Prokopa nebo skupiny Nebe 

28. září
• příjezd družiny svatého Václava zahájil na náměstí Svatopluka Čecha  
v Přívoze Svatováclavský jarmark, na kterém bylo možno zakoupit výrob-
ky řemeslníků a domácí kuchyně. Lidé zhlédli vystoupení skupin histo-
rického šermu, ukázky sokolnictví nebo střelbu ze středověké zbraně –  
balisty 

29. září
• na ulici Zahradní č. p. 368 v Moravské Ostravě bylo otevřeno nové 
sídlo krajské pobočky Úřadu práce v Ostravě. Do uvolněných prostor na 
ul. 30. dubna č. p. 3130 se v listopadu přemístili z objektu na ulici Pivo-
varské zaměstnanci, kteří mají v gesci dávky pro osoby se zdravotním 
postižením a dávky státní sociální podpory   

30. září
• vzhledem k dlouhodobě nízké poptávce na trhu uzavřela firma Vítkovi-
ce Steel, a. s., ocelárnu. Do konce roku 2015 z firmy odešlo postupně 
271 pracovníků

• úřad práce evidoval v Ostravě 20 964 uchazečů o zaměstnání, což bylo 
o 370 méně než na konci června. Podíl nezaměstnaných činil 10,1 % 
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• náměstek primátora R. Babinec zahájil 6. ročník konference Transpa-
rentní řízení veřejné správy, pořádané v rámci projektu Systém sdruže-
ných nákupů statutárního města Ostrava, které se v Nové radnici zúčast-
nili zástupci měst, krajských úřadů a státních institucí 

• vernisáž výstavy prací E. Ovčáčka Grafika je dar I. proběhla v Domě 
umění GVUO

2. října
• přednášky, poradny, filmová představení, výtvarné dílny, kurzy, cvičení, 
masáže a další volnočasové aktivity pro seniory probíhaly v komunitním 
centru Archa, zřízeném v rekonstruovaných nevyužívaných komerčních 
prostorách v objektu na ulici 17. listopadu v Porubě 

3. října 
• prohlídka popelářské techniky, soutěže pro celou rodinu nebo koncert 
skupiny Buty byly v Trojhalí na Karolině na programu Popelářského dne, 
pořádaného společností OZO Ostrava, s. r. o. 

3.–4. října
• Hradní hodokvas a výstava vína na Slezskoostravském hradě nabídly 
degustace, soutěže v pojídání párků a pití piva, a také vystoupení folklor-
ních uskupení a skupin historického šermu

4.–9. října 
• soubory z 11 zemí se představily na 11. ročníku loutkářského festi-
valu Spectaculo Interesse v Divadle loutek Ostrava a Kulturním centru 
Cooltour. První cenu udělila porota francouzskému souboru Compagnie 
Philippe Genty za hru Zigmund Folies, cenu Františka Řezníčka získala  
E. Volpi ze slovinského divadla Lutkovno gledališče Maribor za inscenaci 
Praktické rady slušně vychovaným dětem a cenu hejtmana Moravskoslez-
ského kraje obdrželo španělské uskupení Agrupacion Senor Serrano

5.–7. října
• Ostrava prezentovala na 14. ročníku veletrhu Expo Real v Mnichově 
komerční nemovitosti a investiční příležitosti ve společné expozici s fir-
mami Asental Group, CTP, HB Reavis Group CZ, s. r. o., Multi Develop-
ment Czech Republic, s. r. o., a PRK Partners. Jednání s obchodními 
partnery vedli primátor T. Macura a náměstek primátora K. Bednář

5.–8. října 
• součástí 23. Evropských dnů handicapu, zorganizovaných Asociací Tri-
gon, byly konference Otazníky nad psychickým zdravím dětí, besedy, work-
shopy, výstavy a Evropský pohár pro fotbalisty s handicapem. V Domě 
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tem za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch handica-
povaných, tak postiženým za pomoc druhým lidem, mimořádný čin nebo 
aktivitu

5.–11. října
• v rámci Týdne knihoven, který nabídl mj. besedy, výstavy, soutěže  
a veřejná čtení, byla zpřístupněna knihovnička na hlavním nádraží v Pří-
voze, kterou zřídila Moravskoslezská vědecká knihovna. Lidé si z ní bez 
jakéhokoliv průkazu či omezení otevírací dobou mohou zdarma zapůjčit 
knihu nebo časopis a následně je vrátit do knihovničky na jiném nádraží 
s podobnou službou

7. října 
• na happeningu Jsme OSTRAVSKÁ!!! na Masarykově náměstí a v Knih-
cetru na Smetanově náměstí prezentovala Ostravská univerzita v Ostravě 
své aktivity. Na programu byly např. show M. Londesborougha, který před-
vedl efektní fyzikální a chemické pokusy, autorské čtení M. Viewegha, 
vystoupení skupiny Marow a také křest studentského piva IQač, obsahují-
cího Ginkgo bilobu, zlepšující mozkovou činnost

• Zoologická zahrada Ostrava zpřístupnila expozici mokřadního ekosy-
stému, jejíž nejnápadnější částí jsou modely obojživelníků v nadživotní 
velikosti

• slavná britská hardrocková skupina Deep Purple vystoupila v Ostrava 
Aréně
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• v Komenského sadech byla otevřena za účasti primátora T. Macury, 
starostky městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz P. Bernfeldové, 
trenérky T. Kocembové-Netoličkové, senátora a člena ZMO L. Sulovského 
a dalších osobností běžecká trasa FreeRun, vzniklá jako součást celo-
státního projektu Mattoni a Run Czech

9.–10. října
• na 2. ročníku Oktobe(e)rfestu u nákupního a zábavního centra Forum 
Nová Karolina, zahájeného náměstkem primátora K. Bednářem, nabí-
zelo svou produkci 30 regionálních pivovarů. V doprovodném programu 
vystoupili např. zpěvák M. Ztracený a slovenská skupina No Name

9. října–12. prosince
• 13. ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů se konal v Ostra-
vě a dalších 47 městech v České republice, na Slovensku a v Rusku. Do 
soutěže vybrala porota 102 snímků, které byly rozděleny do čtyř kategorií. 
Součástí festivalu byla také výstava fotografií s horolezeckou tematikou 
Mezi nebem a zemí v Ostravském muzeu

10. října
• jízda historickými vozy, komentované prohlídky, ukázky práce hasičů, 
policistů, vystoupení zpěvačky M. Konvičkové a atrakce pro děti byly na 
programu oslav 85 let autobusové dopravy v Ostravě, které proběhly  
v porubských a martinovských dílnách Dopravního podniku Ostrava, a. s.

• hostem úspěšného muzikálu Národního divadla moravskoslezské-
ho Edith a Marlene byla jedna z jeho autorek, maďarská spisovatelka  
É. Pataki

10.–18. října
• hlavními body Festivalu korejské kultury v Ostravě byly koncert Janáč-
kovy filharmonie Ostrava v Domě kultury města Ostravy, na němž byl mj. 
proveden tradiční korejský vějířový tanec v podání uměleckého souboru 
ze Soulu, a výstava obrazů malířky Kon Sang-čong v Ostravském muzeu 

12. října
• Dopravní podnik Ostrava, a. s., uvedl do provozu 105 nových autobusů 
na stlačený plyn. Byla to největší obměna vozového parku za předcho-
zích 15 let v hodnotě téměř 700 mil. Kč. Tyto prostředky byly poskytnuty  
z dotací Evropské unie

• v Městské nemocnici Ostrava byly dokončeny stavební a zateplovací 
práce deseti budov, včetně dětského rehabilitačního stacionáře v Porubě 
v hodnotě 161,7 mil. Kč 
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Autobusy na stlačený plyn zařazené do vozového parku DPO, a. s. (12. října)

• ve výstavní síni Útvaru hlavního architekta v Nové radnici byla zaháje-
na putovní výstava Města s dobrou adresou, prezentující příklady řešení 
veřejného prostoru a alternativní dopravy ve městech, kterou připravily 
Velvyslanectví Dánského království v ČR a Asociace cykloměst ČR 

• Charita Ostrava předala do užívání přestavby charitních domů svatého 
Václava a svaté Alžběty, ve kterých budou mít klienti k dispozici 56 jedno-
lůžkových a 15 dvoulůžkových pokojů

13. října
• nejvyšší ocenění v soutěži Stavba roku 2015, vyhlášené Nadací pro 
rozvoj architektury a stavitelství, obdržely dvě ostravské stavby: nástavba 
na vysoké peci č. 1 v Dolní oblasti Vítkovice, jejímž autorem je J. Pleskot, 
a první etapa projektu Zpřístupnění a nové využití národní kulturní památ-
ky Důl Hlubina architektů M. Šramla a J. Malíka

• do provozu byl uveden úsek silnice I/11, která je hlavním tahem mezi 
Ostravou a Opavou. Novou část, v hodnotě 4,5 miliardy Kč, tvoří obchvat 
Velké Polomi a Hrabyně, který se v Mokrých Lazcích napojuje na původní 
komunikaci 

14. října
• na 10. zasedání ZMO schválili zastupitelé po obsáhlé a bouřlivé dis-
kuzi prodej pozemků v mošnovské průmyslové zóně jihokorejské společ-
nosti Mobis Automotive Systém Czech, s. r. o., která tam plánuje postavit 
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provozování loterií a podobných her na území města. Zastupitelstvo poté 
souhlasilo s poskytnutím dotací z Fondu pro děti ohrožené znečištěním 
ovzduší a spolufinancováním nákupu sedmnácti vozidel pro zajištění čin-
nosti jednotek sborů dobrovolných hasičů 

14.–16. října
• 9. ročník mezinárodního literárního festivalu ProtimluvFest 2015 nabí-
dl v antikvariátu a galerii Fiducia, klubu Parník, Absintovém klubu Les  
a Komorní scéně Aréna autorská čtení A. Zagajewského, P. Krále, M. Šču-
ra a dalších

15. října 
• vítězem krajského kola soutěže Vodafone firma roku, ceny Hospodář-
ských novin, se stal výrobce dortů a dalších cukrářských specialit, Ollies 
dorty, s. r. o., se sídlem ve Vítkovicích na Výstavní ulici

• prezentace publikace Ostrava 29, příspěvky k dějinám a současnosti 
Ostravy a Ostravska, proběhla v KMO. Čtyři ze 17 příspěvků představili 
jejich autoři a ukázky z nich přečetl herec A. Petrič

• méně známou operu B. Martinů Tři přání aneb Vrtkavosti života nastu-
dovali v NDM dirigent J. Klecker a režisér J. Nekvasil. V hlavních rolích se 
představili J. Škarka, L. Kašpárková a J. Garza

• ve Výstavní síni Sokolská 26 a Slezskoostravské galerii ve slezsko-
ostravské radnici byly zahájeny výstavy z díla maďarského výtvarníka  
I. Haásze

16. října
• Divadlo Petra Bezruče uvedlo světovou premiéru divadelního zpracová-
ní románu J. Škvoreckého Zbabělci, v dramatizaci V. Fanty. Pod režijním 
vedením F. Nuckollse vystoupili v rolích mladého a staršího Dannyho Smi-
řického V. Říha a N. Lichý

16.–17. října
• v Kulturním centru Cooltour a klubu Marley zazněly na 25. setkání kyta-
ristů koncerty M. Pavlíčka, Z. Bíny, skupin Víščo, Frufru a dalších 

16.–18. října
• na Černé louce se konaly tři výstavy: Život bez bariér, na níž prezento-
valy firmy pomůcky pro seniory a handicapované; Kreativ a Quilt Ostrava 
2015, na kterých byly k vidění výrobky z patchworku, korálků, háčkované 
a pletené textilie a dalších materiálů určených pro méně tradiční rukoděl-
né techniky  
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Scéna z inscenace Zbabělci (16. října)

19. října
• na 9. ročníku koncertu Všechny barvy duhy účinkovali v Divadle Antoní-
na Dvořáka klienti Čtyřlístku, centra pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, studenti Lidové konzervatoře a Múzické školy v Ostravě, členové 
občanského sdružení Bílá holubice a další hosté. Největšími hvězdami 
programu byly skupina YoYo Band a A. Wawrzyk, finalistka polské pěvec-
ké soutěže handicapovaných Zaczarowana Piosenka 

• stovky nadšených fanoušků vyslechly ve zcela zaplněné Ostrava Aréně  
skupinu Kryštof, která tímto vystoupením zahájila turné Srdcebeat

19. října–11. listopadu
• na programu festivalu Francouzský podzim 2015 byly mj. hudebně poe-
tické pásmo francouzské umělecké společnosti Cage de scène, koncerty 
skupin Le Thé des Loups, OZMA, zpěvačky H. Piris a přehlídka francouz-
ských filmů v Minikině

20. října
• v kostele svatého Ducha v Zábřehu byly požehnány nové vitráže, jedny  
z největších na světě, vytvořené fúzovanou technologií, o celkové váze 
4,6 tuny, jejichž autorem je J. Špaňhel
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o novém pohledu na strukturu hmoty

21. října
• výstava objektů M. Budného a J. Novotného Kapradinový květ byla 
zahájena v Galerii města Ostravy PLATO

• koncertem saxofonového souboru Altissimo Saxquartet vstoupil do 
15. sezony cyklus komorních koncertů Českého rozhlasu Ostrava 

22. října
• významný český religionista a teolog I. Štampach přednesl na Filozo-
fické fakultě OU přednášku na aktuální téma: Islám a různé podoby jeho 
přítomnosti v západním světě, poté proběhla v antikvariátu a galerii Fidu-
cia beseda

• jeden z předních českých kytaristů, V. Bláha, uspořádal na Lidové kon-
zervatoři v Ostravě workshop a koncert 

23. října
• největší umělá lezecká stěna v Moravskoslezském kraji byla otevřena 
v rekonstruované strojovně Dolu Hlubina. Je vysoká 25 m a zabírá plochu 
kolem 1000 m2

27. října
• více než 600 studentů ve strašidelných maskách se zúčastnilo akce 
Bloody Haloween v prostorách bývalého hotelu Palace v Moravské Ostra-
vě, jehož interiér byl inscenován v hororovém stylu. Na programu byly 
hudební vystoupení, projekce filmů či čtení duchařských povídek

27. října–1. listopadu
• na festivalu sportovních filmů Exsport Movies & Tv 2015 – 33rd Mila-
no International FICTS Fest získal cenu EXPO 2015 v kategorii Týmový 
sport dokument režiséra J. Večeři a scenáristy P. Voldána Království šiša-
tého míče ze série Wales očima Petra Voldána, vyrobený ostravským stu-
diem České televize

28. října
• u příležitosti státního svátku udělil prezident M. Zeman na Pražském 
hradě chirurgovi B. Pomahačovi, ostravskému rodáku, medaili Za záslu-
hy – za zásluhy o stát v oblasti vědy 

• slavnostním projevem primátora T. Macury a položením věnců a kytic 
k památníku v Husově sadu si zástupci města, legionářů, skautů, sokolů 
a občané připomenuli 97. výročí vzniku Československé republiky 
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B. Pomahač přebírá vyznamenání od prezidenta M. Zemana (28. října)

• 535 návštěvníků si v rámci dne otevřených dveří prohlédlo kancelář 
primátora, zasedací místnosti zastupitelstva a rady města v Nové radnici. 
Oživením programu byly scénky, ve kterých herci NDM inscenovali jed-
nání o výstavbě nové radniční budovy. Bezplatně byla také zpřístupněna 
vyhlídková věž. Na Prokešově náměstí byl připraven program pod heslem 
Měníme Ostravu na čistou, na němž zaujaly veřejnost edukativní show 
pracovníků Výzkumného energetického centra při VŠB – TUO, prezentace 
elektrobusu vyrobeného firmou Ekova Electric, a. s., autobus s pohonem 
na stlačený zemní plyn nebo vůz měřící kvalitu ovzduší

• přibližně 500 lidí protestovalo na Masarykově náměstí proti přijímá-
ní uprchlíků a šíření islámu. Na demonstraci vystoupil také M. Konvička 
z iniciativy Islám v ČR nechceme 

29. října
• v NDM se konala premiéra komedie F. Arnolda a E. Bacha Španělská 
muška. V režii J. Klimszy se představili J. Fišar, A. Cónová, V. Polák a další

• na abonentním koncertu JFO, řízené nově jmenovaným šéfdirigentem 
Bamberských symfoniků – Bavorské státní filharmonie J. Hrůšou, byla 
provedena díla M. P. Musorgského, D. Šostakoviče a H. Berlioze 
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M. Cisovský a P. Dostálová v inscenaci Něco za něco (31. října)

30. října
• na křižovatce ulic Michálkovické, Hladnovské a Keltičkovy ve Slezské 
Ostravě byl slavnostně otevřen kruhový objezd. Dobudováno bylo rovněž 
270 metrů nových komunikací pro pěší, přechody pro chodce a bezbarié-
rové přístupy

31. října
• méně známou inscenaci W. Shakespeara Něco za něco nastudoval 
v Komorní scéně Aréna režisér I. Krejčí, v hlavních rolích se Š. Kozubem, 
M. Cisovským a J. Kalužou

31. října–1. listopadu
• mezinárodního turnaje Karate grand Prix Ostrava ve sportovní hale  
v Polance nad Odrou se zúčastnili především juniorští závodníci z ČR, 
Slovenska, Polska, Ruska, Gruzie, Norska a Lotyšska
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• Dopravní podnik Ostrava, a. s., zavedl nový způsob odbavování cestu-
jících prostřednictvím tzv. elektronické peněženky ODISka. Čtečky, které 
byly nainstalovány do všech vozidel MHD, umožňují cestujícím pořídit si 
jednorázovou elektronickou jízdenku

1.–15. listopadu
• v rámci 15. ročníku Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR prezento-
vala tato instituce v obchodním a zábavním centru Forum Nová Karolina, 
Planetáriu Ostrava, zoo či ve Velkém světě techniky v Dolní oblasti Vítko-
vice své aktivity. Kromě ukázek experimentů se konaly výstava fotografií 
pracovníků AV, přednášky, workshopy a dny otevřených dveří

2. listopadu 
• do provozu byly uvedeny dva opravené mosty na dálničním přivaděči  
k D1 v Přívoze, které Ředitelství silnic a dálnic uzavřelo vzhledem k hava-
rijnímu stavu v květnu 

3. listopadu–1. prosince
• na čtyřech koncertech 41. ročníku festivalu současné hudby Hudeb-
ní současnost v JKGO a DK města Ostravy zazněly premiéra smyčco-
vého kvartetu J. Grossmanna Ad fontes Aquarum, díla M. Dvořákové, 
M. Báchorka, L. Juřici, M. Jánošíka, M. Štědroně, L. Janáčka, K. B. Jiráka 
a dalších v provedení mj. Benda Quartetu, ISHA tria, hráče na cimbál  
D. Skály, violoncellisty J. Hanouska, sboru Canticum Ostrava a Pěvecké-
ho sboru ostravských učitelek 

4.–5. listopadu 
• u příležitosti nedožitých 70 let ostravského rodáka, literárního vědce  
V. Macury byla odhalena pamětní deska na domě v Korejské ulici v Pří-
voze, ve kterém V. Macura v mládí bydlel, poté proběhla v Absintovém 
klubu Les diskuze s jeho synem Ondřejem a literárním vědcem P. Janouš-
kem. Ti se také 5. listopadu zúčastnili semináře na Filozofické fakultě OU  
a besedy v antikvariátu a galerii Fiducia

4.–15. listopadu
• Festival Ostrava v Praze!!! nabídl inscenace Komorní scény Aréna, 
Národního divadla moravskoslezského, Divadla loutek Ostrava nebo 
Divadla Petra Bezruče. Vrcholem divadelní přehlídky bylo provedení opery 
Ohnivý anděl S. Prokofjeva na scéně Státní opery

5. listopadu 
• byl otevřen rekonstruovaný pavilon D a nový pavilon F Fakulty bezpeč-
nostního inženýrství VŠB – TUO ve Výškovicích, v němž jsou umístěny 
speciální laboratoře a učebny. Celkové náklady na stavební práce dosáh-
ly 148 mil. Kč
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• ministryně pro místní rozvoj K. Šlechtová jednala s primátorem 
T. Macurou a náměstky primátora K. Šebestovou a R. Babincem, a také 
s hejtmanem Moravskoslezského kraje M. Novákem. Poté zahájila celo-
státní konferenci o územním plánování a stavebním řádu v Clarion Con-
gress Hotelu Ostrava

• v Planetáriu Ostrava se konala konference Ostravské ovzduší a lokální 
topeniště, jíž se zúčastnili ministr životního prostředí R. Brabec, primá-
tor T. Macura, náměstkyně primátora K. Šebestová, zástupci samospráv 
a odborníci na životní prostředí

• Kotěrovo centrum architektury, o. p. s., a nakladatelství FOIBOS 
BOOKS Praha připravilo ve Výstavní síni Útvaru hlavního architekta  
v Nové radnici výstavu Slavné vily Karla Kotase v Ostravě

• činoherní soubor NDM uvedl inscenaci norského dramatika J. Halleho 
Lesík. V režii Norky V. Meirik vystoupili F. Strnad, R. Finta, A. Kernová, 
L. Bělašková a další. Představení bylo realizováno s podporou grantu 
z norských, islandských a lichtenštejnských fondů pod záštitou velvyslan-
kyně Norského království S. E. Sletner

Pamětní deska lite-
rárnímu vědci V. Macurovi 
s nápisem Ahoj  
v estonštině  
(4. listopadu)
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byly prezentovány práce vzniklé v rámci 4. archivní knihvazačské soutěžní 
přehlídky vyhlášené Státním oblastním archivem v Třeboni

7. listopadu 
• stálá expozice 41 historických motocyklů, které daroval akademický 
sochař M. Rybička Moravskoslezskému kraji, byla otevřena v pavilonu C 
na výstavišti Černá louka

• firma Baťa, a. s., uzavřela svoji prodejnu v budově na Masarykově 
náměstí, kterou si nechala postavit v letech 1929–1930. Obchod společ-
nost přemístila do obchodního a zábavního centra Forum Nová Karolina

7.–8. listopadu
• oslavy 70. výročí založení profesionálního hasičského sboru v Ostravě 
zahájil průjezd kolony čtyř desítek historických i moderních hasičských 
vozidel z Vítkovic do centra Moravské Ostravy. V Trojhalí na Karolině byly 
připraveny ukázky techniky, zásahů hasičů, soutěže a vystoupení Rock 
& Roll Bandu Marcela Woodmana. 8. listopadu proběhly dny otevřených 
dveří v šesti stanicích HZS MSK na území města. Po oba dny byl rovněž 
zdarma vstup do Hasičského muzea města Ostravy
 
8. listopadu
• Český rozhlas byl organizátorem benefičního Koncertu pro hrdiny  
v Multifunkční aule Gong. Akce, na které vystoupili mj. V. Mišík & Etc..., 
Hradišťan a F. Segrado, byla vyvrcholením celoročního projektu Českého 
rozhlasu Hrdina.cz, jehož cílem bylo ocenit ty, kteří prokázali v mezních 
situacích nevšední odvahu nebo svou prací pomáhají jiným

• newyorské trio vynikajícího jazzového kytaristy českého původu R. Lin-
ky se představilo v Domě kultury města Ostravy

9. listopadu
• vítězem 9. ročníku ankety Senior roku 2015 byl vyhlášen lékař a autor 
odborných i populárně-naučných knih R. Doleček, který ve svých 90 letech 
stále působí jako internista-endokrinolog ve Fakultní nemocnici Ostrava.  
V kategorii klub seniorů získalo nejvíce hlasů občanské sdružení Společ-
nost senior

9.–15. listopadu
• Středisko rané péče Společnosti pro ranou péči Ostrava se zapojilo 
do 8. ročníku celostátního Týdne rané péče. V klubu Atlantik se uskuteč-
nilo setkání Kafe jinak aneb Jak chutná káva nevidomým, v prostorách 
střediska na Havlíčkově nábřeží proběhl den otevřených dveří a v Cowor-
kingovém centru Viva Ostrava v Hrabůvce se uskutečnil program Hravé 
odpoledne pro celou rodinu
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Lékař R. Doleček, vítěz ankety Senior roku 2015 (9. listopadu)
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11. listopadu
• hejtman M. Novák, primátor T. Macura, zástupci Armády ČR, Policie 
ČR a Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a váleční 
veteráni položili u příležitosti Dne válečných veteránů kytice u Památníku 
Rudé armády v Komenského sadech

• cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v soutěži Český energetický  
a ekologický projekt získala za ekologickou investici do odprášení spéka-
cích pásů na severní části aglomerace firma ArcelorMittal Ostrava, a. s.

12. listopadu 
• na bouřlivém jednání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, 
kterého se zúčastnily desítky rodičů, učitelů a žáků, odsouhlasili zastupi-
telé po šestihodinové diskuzi většinou koaličních hlasů sloučení škol na 
Mitušově ulici 8 a Mitušově 16 v Hrabůvce k 31. prosinci 2015. Výuka  
v prostorách školy má být zcela ukončena až v roce 2021

• jeden z nejtalentovanějších klavíristů současnosti, A. Ghindin z Ruska, 
vystoupil s Janáčkovou filharmonií Ostrava, řízenou S. Vavřínkem, na kon-
certu v DK města Ostravy, na němž zazněly Rachmaninovův klavírní kon-
cert č. 2. a díla S. Prokofjeva a L. Janáčka
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• přátelským fotbalovým zápasem Česká republika – Srbsko byl slav-
nostně otevřen rekonstruovaný Městský stadion ve Vítkovicích. Součástí 
dostavby, jejíž náklady dosáhly 1 miliardy Kč, byly nové tribuny s kapacitou 
15 000 diváků, trávník, tartan, rekonstrukce komunikací, inženýrských sítí 
a osvětlení. Zhotovitelem byly firmy Metrostav, a. s., a Hochtief CZ, a. s.

• slavnostním koncertem v aule VŠB – TUO oslavil Dechový orchestr 
Ostrava, jediný aktivní velký dechový orchestr v Ostravě, 70. výročí svého 
založení 

• ve Foru Nová Karolina se konal charitativní Kabelkový veletrh Deníku, 
jehož výtěžek byl určen na léčbu dětských pacientů. Kromě kabelek se 
prodávaly rovněž šály, šátky či kravaty 

13.–14. listopadu
• na festivalu současného autorského činoherního a pohybového diva-
dla Norma v Dolní oblasti Vítkovice a v areálu Dolu Hlubina se prezen-
tovali v prostorách Dolu Hlubina a Multifunkční aule Gong v performan-
cích a inscenacích čeští a polští umělci, např. K. Dietzová, M. Ptasznik, 
J. Peszek a B. Brzyski 

13.–15. listopadu
• přehlídka cestovatelských filmů Podzimní Ozvěny nabídla v kině Vesmír 
a K-Triu kromě projekcí také koncert a besedu se zpěvákem J. Samso-
nem Lenkem a výstavu fotografií K. Übelauera

14. listopadu
• soucit s blízkými obětí teroristických útoků v Paříži 13. listopadu, při 
nichž zahynulo 130 lidí, vyjádřilo mnoho Ostravanů zapálením svíčky na 
Masarykově náměstí a dalších místech. O den později se v poledne roze-
zněly kostelní zvony a 16. listopadu byla Nová radnice nasvícena v barvách 
francouzské trikolory, podobně jako o dva dny předtím Forum Nová Karolina

15.–17. listopadu
• na mezinárodním kongresovém veletrhu v Barceloně se prezentovalo 
město jako destinace pro organizaci veletrhů, kongresů či teambuildin-
gových aktivit. Zájemcům byla nabídnuta možnost zúčastnit se tzv. fam 
tripů, díky kterým mají možnost poznat památky, přírodní zajímavosti, 
možnosti ubytování a trávení volného času

16. listopadu
• v souvislosti s tragickými událostmi v Paříži zaslal primátor T. Macu-
ra kondolenční dopis velvyslanci Francouzské republiky v ČR J.-P. Asva-
zadourianovi a jednal se zástupci Policie ČR, Městské policie Ostrava  
a dalších složek o bezpečnostní situaci ve městě
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Deska se jmény 
obětí ostravského 
gestapa  
v budově územního 
odborného 
pracoviště NPÚ  
(17. listopadu)

• výstava Sousedé blízcí či vzdálení? Česko-polské vztahy v průběhu 
staletí byla zahájena v Multifunkční aule Gong. U této příležitosti převzal 
děkan Filozofické fakulty OU A. Zářický vyznamenání za Zásluhy o polskou 
kulturu, které mu udělila ministryně kultury a národního dědictví Polské 
republiky M. Omilanowska 

17. listopadu
• v sídle ostravského pracoviště Národního památkového ústavu, 
které sloužilo v době nacistické okupace jako úřadovna gestapa, bylo 
za účasti primátora T. Macury, generální ředitelky NPÚ N. Goryczkové 
a dalších hostů slavnostně otevřeno pietní místo, jehož součástí je deska 
se jmény obětí perzekuce a také audiovizuální zařízení, které připomíná 
životní osudy některých z nich

• akcí Kolejáles, jejíž součástí byly hudební program, přednášky, work-
shopy, promítání filmů i běžecký závod KampusRun, jehož trasa vedla 
univerzitními chodbami, oslavili studenti Mezinárodní den studentstva

18. listopadu
• Konfederace politických vězňů ČR ve spolupráci s Občanským sdruže-
ním PANT uspořádala u pamětní desky obětem zla ve foyer Nové radnice 
shromáždění u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii. Součástí pro-
gramu bylo vystoupení vysokoškolského pěveckého sboru Chorus Ostrava

19. listopadu
• Centrum podpory inovací VŠB – TUO bylo organizátorem mezinárodní 
konference Crafting is not dead! – Řemeslo žije!, které se v areálu Dolu 
Hlubina zúčastnili zástupci samospráv, neziskových organizací a podnika-
telé z ČR, Francie, Polska a Rakouska
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a K. Nishioka 
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postavy v baletu 
Chaplin  
(19. listopadu)

• baletní soubor NDM nastudoval představení německého choreografa 
M. Schrödera Chaplin. Hudební složku tvořila koláž ze skladeb sklada-
telů 19. a 20. století. V hlavních rolích se představili sólistka souboru 
Leip ziger Ballett A. Waller a K. Nishioka. Představení bylo součástí pro-
jektu Německý podzim ostravského baletu, jenž nabídl také workshop  
s M. Schröderem, besedu či taneční vystoupení v ulicích Ostravy 

• na problematiku sociálně nejslabších občanů upozornila akce Noc  
s bezdomovci, při níž si mohli lidé vyzkoušet přenocování na hlavním 
nádraží v Přívoze 

20.–22. listopadu
• v areálu Dolu Hlubina prezentovalo na festivalu Meat Design padesát 
českých designérů i výrobců věnujících se zejména interiérovému designu 
např. nábytek z lepenky, palet nebo papírová svítidla 

21. listopadu 
• do Noci divadel aneb Od divadla k divadlu II. se zapojily všechny ostrav-
ské profesionální scény, Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu a anti-
kvariát a galerie Fiducia. Noční komentované procházky po místech, kde 
působila dříve některá zdejší divadla, vedl M. Strakoš. V místě bývalého 
Německého domu, na náměstí Dr. E. Beneše v Moravské Ostravě, byla 
instalována dřevěná informační tabule připomínající působení německé-
ho divadla. Součástí akce byla také krátká herecká vystoupení

22. listopadu 
• děkovnou bohoslužbou s uložením ostatků papeže Jana Pavla II., celeb-
rovanou biskupem F. V. Lobkowiczem, byla po rekonstrukci slavnostně 
otevřena katedrála Božského Spasitele v Moravské Ostravě. Chrám získal 
novou fasádu v béžové barvě, střešní krytinu a vytvořeny byly také nové 
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Katedrála Božského Spasitele v Moravské Ostravě po rozsáhlé rekonstrukci 
(22. listopadu)
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přesnou replikou původní, 62 lavic má elektrické vytápění. Celkové nákla-
dy dosáhly 68 mil. Kč

24. listopadu
• kniha fotografa O. Durczaka Ostrava v důchodu – průvodce po zaniklé 
slávě, mapující mizející i zaniklá místa Ostravy, byla prezentována v antik-
variátu a galerii Fiducia

25. listopadu 
• v úvodu 11. zasedání Zastupitelstva města Ostravy došlo ke změnám 
ve složení Rady města Ostravy. Z funkcí byli na návrh primátora T. Macury 
odvoláni všichni její členové ČSSD – první náměstek primátora L. Paly-
za, náměstci primátora K. Bednář a I. Hařovský a neuvolněný člen rady 
města V. Štolba. Na jejich místa byli zvoleni zastupitelé z hnutí Ostravak. 
Náměstky se stali M. Mariánek, B. Riger a I. Vozňáková, neuvolněným 
členem RMO se stal L. Semerák. Poté ZMO projednalo a schválilo záměr 
zřízení příspěvkové organizace platforma pro současné umění v Ostra-
vě, založení obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli, s. r. o., 
poskytnutí dotace společnosti Sareza na realizaci vánočního kluziště na 
Masarykově náměstí a veřejnou zakázku Přístavba a nástavba Domova 
Korýtko

25.–29. listopadu 
• 19. ročník přehlídky ostravských profesionálních divadel Ost-ra-var, 
určené kritikům a teoretikům, pedagogům, novinářům, divadelníkům  
a studentům vysokých divadelních škol, nabídl 19 představení a poprvé 
také inscenace souboru Staré Arény. K nejvíce ceněným patřily hry z pro-
dukce KSA Slyšení, Baal, DPB Zbabělci a NDM Odsun!!!

26. listopadu
• ve Slezskoostravské galerii byla zahájena výstava členů výtvarné sku-
piny In signum. Prezentována byla díla A. Gavlase, K. Hercíka, H. Albrech-
tové a dalších

• prezentace audioknihy E. Tvrdé Dědictví, určené slabozrakým a nevido-
mým, proběhla za účasti autorky v Moravskoslezské vědecké knihovně. 
Byla to první publikace, kterou v nové edici Regionální audioknihy vydala 
vědecká knihovna 

26.–29. listopadu
• mezinárodní festival Musica pura, zaměřený především na folklorní 
hudbu, nabídl v Domě kultury města Ostravy vystoupení rumunského cim-
balisty M. Predy, JFO, kytaristů a zpěváků flamenca C. Dénii, E. F. Cordó-
by, A. Ramóna, hráčky na Panovu flétnu L. Rokyty a dalších 
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Primátor T. Macura 
předává ocenění 
Dobrovolník roku 
při slavnostním 
rozsvícení 
vánočního stromu 
před Novou radnicí 
(30. listopadu) 

27. listopadu
• Divadlo loutek Ostrava připravilo premiéru pohádky E. Staré a M. Mat-
lovičové O blýskavém prasátku, která je určena především nejmenším 
dětem. Režie se ujal V. Klemens. Autorem scény, kostýmů a loutek je 
M. Hejmovský

28.–29. listopadu
• na Masarykově náměstí bylo 28. listopadu pro veřejnost otevřeno již 
pošesté Vánoční kluziště. Bruslí se zdarma denně od 10 do 20 hodin až do 
3. ledna 2016. O den později byl na přeplněném náměstí rozsvícen vánoč-
ní strom. Na trzích, které se konaly jak na Masarykově, tak na Jiráskově 
náměstí, nabízeli prodejci domácí potraviny, vánoční ozdoby a další řeme-
slné výrobky. Po celý advent se konala vystoupení folklorních souborů, 
hudebních skupin, sólistů a divadelní představení. Děti se mohly svézt na 
dvou kolotočích, vláčkem centrem města nebo o víkendech na velbloudovi 

30. listopadu
• dokončena byla Atletická hala Vítkovice, nacházející se v blízkosti 
Ostrava Arény. Součástí atypické válcové stavby v hodnotě 337 mil. Kč 
jsou tribuny pro 1012 diváků, běžecký ovál, sektory pro skoky do výšky, 
skoky do dálky, skoky o tyči, vrh koulí a rekonstruovaný tréninkový tunel. 
Kromě atletů využijí halu pro zimní přípravu hokejisté, fotbalisté a další 
profesionální a amatérští sportovci 

• za přítomnosti primátora T. Macury byly na Prokešové náměstí před 
Novou radnicí rozsvíceny vánoční strom a výzdoba, kterou opět vybrali 
lidé v internetové anketě. Na programu byly rovněž vypouštění balonků, 
bubenická show, vystoupení skupin Marod a Fleret a vyhodnocení celo-
městské ankety Dobrovolník roku. Ceny převzaly K. Vacková, E. Sošková, 
A. Stošková, L. Davidová, K. Stříbná
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• byla ukončena první etapa rekonstrukce Nádražní ulice v úseku od kři-
žovatky s ulicí 30. dubna po ulici Stodolní, která zahrnovala výměnu kole-
jového svršku, modernizaci inženýrských sítí, rozšíření chodníků, nový 
povrch komunikace a komfortnější tramvajové zastávky, jejichž součástí 
jsou informační tabule oznamující odjezdy spojů MHD. Náklady na stavbu 
činily 93 mil. Kč

• francouzská zpěvačka ZAZ, jedna z hvězd předešlých ročníků festivalu 
Colours of Ostrava, vystoupila ve vyprodané Ostrava Aréně v rámci turné 
k albu Paris

2. prosince
• byla otevřena komunikace prodloužená Bílovecká. Součástí nového 
úseku silnice, který má snížit dopravní zátěž ve Svinově, jsou tři mosty, 
chodníky a veřejné osvětlení

3. prosince
• na zahajovacím ceremoniálu 14. ročníku Přehlídky animovaného filmu 
v Olomouci převzal výtvarník a vysokoškolský pedagog J. Surůvka cenu 
pro umělce nad 35 let, kterou uděluje iniciativa Umělec má cenu

4. prosince
• cenu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany obdržely na 
slavnostním večeru v Praze z rukou ministra J. Dienstbiera režisérka  
P. Všelichová a hlavní hrdinka příběhu za dokument ostravského studia 
ČT Pumpa pro život 

• Ostravský informační servis, s. r. o., připravil v pobočce v Nové radnici 
mikulášskou nadílku. Děti, které zarecitovaly básničku nebo zazpívaly pís-
ničku, obdržely od Mikuláše, anděla a čerta drobný dárek

• městský obvod Slezská Ostrava se připojil k projektu Český Ježíšek. 
Na programu před Kulturním domem Muglinov, kterým provázel klaun 
Pepíno prcek, bylo vypouštění balonků s přáním Ježíškovi, zdobení vánoč-
ního stromečku, rozdávání dárků a ohňostroj 

5. prosince 
• L. Bílá, M. Hrůza, K. Knechtová, Děda Mládek Illegal Band a další skupi-
ny a sólisté vystoupili na Megakoncertu Radia Čas v Ostrava Aréně. Část 
záznamu koncertu byla odvysílána v silvestrovském pořadu televize Relax

• betlémy z dřeva, perníku, keramiky, krajky, skla nebo exponáty ze 
sbírek Třebechovického muzea betlémů zhlédli návštěvníci 15. ročníku 
výstavy betlémů zahájené na Slezskoostravském hradě
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Část rekonstruované pěší zóny na ulici 28. října s historickou tramvajovou 
zastávkou (9. prosince)

6. prosince
• hostem charitativního koncertu Advent na trůnech, pořádaného občan-
ským sdružením Bílá holubice v Domě kultury města Ostravy, byl J. Noha-
vica. Výtěžek ze vstupného a dárcovských SMS byl určen na programy 
integrace handicapovaných občanů
 
• vítězkami v kategorii duet studentů středních a vysokých uměleckých 
škol na mezinárodní soutěži ansámblového zpěvu Stonavská Barborka se 
ve Stonavě staly studentky JKGO P. Janečková a K. Levková

7.–8. prosince 
• 7. ročník konference Občanského sdružení PANT a Asociace učitelů 
základů společenských věd o výuce novodobých dějin nazvaný I mlčení je 
lež se konal v Nové radnici

9. prosince
• slavnostního otevření úseku pěší zóny na ulici 28. října, od Masaryko-
va po Smetanovo náměstí, se zúčastnili primátor T. Macura, místosta-
rosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz D. Mouka, zástupci 
zhotovitele Alpine Bau CZ, a. s., a další hosté. Součástí rekonstrukce 
bylo položení žulové dlažby, umístění laviček, stojanů na kola a dalšího 
mobiliáře a také vysazení 24 javorů. Zajímavým prvkem je historická 
zastávková tabule, která připomíná zrušenou tramvajovou dráhu. Náklady 
na stavbu činily 28 mil. Kč
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J. Šrejma Kačírková jako královna Alžběta a sbor v opeře G. Donizettiho 
Roberto Devereux (10. prosince)

• zaměstnanci a klienti Domova pro seniory Slunečnice v Porubě si 
spolu s náměstkem primátora Z. Pražákem slavnostně připomněli ote-
vření obou budov před 50 a 40 lety. V kulturním programu vystoupila mj. 
zpěvačka N. Urbánková

• pět tisíc lidí se zapojilo na pěti místech v Ostravě do akce Deníku 
Česko zpívá koledy, a to s M. Chodúrem na Masarykově náměstí, na 
prostranstvích u radnice v Krásném Poli, před základní školou Porubská 
v Porubě a před mateřskou školou na ulici Adamusově a její pobočkou na 
Klegově ulici v Hrabůvce

9. a 28. prosince 
• Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová vzalo na vědomí odstoupe-
ní R. Nadě z funkce starosty k 15. prosinci a 28. prosince byl zastupitel-
stvem zvolen starostou I. Trávníček z ODS

10. prosince  
• ve výjimečné inscenaci opery G. Donizettiho Roberto Devereux, uvede-
né v NDM, vystoupili v režii P. Gábora a hudebním nastudování S. Teepe-
na J. Šrejma Kačírková, P. Do, M. Bárta a další
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z nejvýznamnějších současných polských fotografů, vítěze prestižní ceny 
World Press Photo 2008, R. Milacha

12. prosince
• koncert českého kytarového virtuosa Š. Raka se konal v Domě kultury 
města Ostravy

• na adventní sobotu připravila ostravská zoo pro návštěvníky společné 
zpívání koled u betléma s živými zvířaty, strojení vánočního stromu, zdo-
bení perníčků a komentovaná krmení

12.–13. prosince
• 115členný sbor, složený z profesionálních a amatérských zpěváků a ří-
zený T. Englishem, uvedl v doprovodu orchestru v evangelickém kostele 
na Českobratrské ulici v Moravské Ostravě gospely

13. prosince
• galakoncertem v DK města Ostravy, na kterém vystoupili mj. zpěvák  
K. Střihavka, soubor Qalilo z Gruzie, folklorní uskupení Klas, Pentla a Va -
lašský vojvoda, byl zakončen 17. ročník Mezinárodního festivalu advent-
ních a vánočních zvyků, koled a řemesel Souznění 

• v nedožitých 91 letech zemřel genpor. v. v. M. Končický, účastník osvo-
bozovacích bojů o Ostravu, nositel Řádu bílého lva a čestný občan města 
Ostravy

14. prosince
• za beletristická díla reflektující období komunismu v Československu 
udělilo Občanské sdružení PANT I. Binarovi Cenu Jaromíra Šavrdy 

16. prosince
• minutou ticha za genpor. v. v. M. Končického bylo zahájeno 12. zase-
dání Zastupitelstva města Ostravy. Poté byl členem Rady města Ostravy 
a náměstkem primátora zvolen M. Štěpánek z Občanské demokratic-
ké strany, který vystřídal neuvolněného člena rady I. Racka z KDU-ČSL. 
Zastupitelé dále projednali a schválili hlasy koalice ANO 2011, Ostravak, 
KDU-ČSL, ODS a opoziční ČSSD rozpočet města na rok 2016, který počí-
tá se zdroji a výdaji ve výši 6 872 505 000 Kč. ZMO následně odsou-
hlasilo Strategii integrované teritoriální investice ostravské aglomerace, 
rozdělení prostředků z výnosu z hracích přístrojů městským obvodům, 
smlouvu o spolupráci mezi městem a Moravskoslezským krajem při rea-
lizaci projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji, obecně závaz-
nou vyhlášku o místním poplatku ze psů a dotace pro městské organiza-
ce a zařízení z oblastí sociální, kultury a sportu
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Členové 
skautského 
oddílu při předání 
Betlémského 
světla v kanceláři 
primátora v Nové 
radnici  
(22. prosince)   

• ve vyprodaném sále DK města Ostravy provedl rakouský klavírista  
I. Wunder v doprovodu JFO pod taktovkou H. Bäumera 2. klavírní koncert 
F. Chopina. V druhé části večera zazněla 9. symfonie L. van Beethovena 
s Ódou na radost pro sóla, sbor a orchestr 

• v rámci oslav 700. výročí první písemné zmínky o Svinovu proběhl  
v kostele Krista Krále vánoční koncert žáků Základní umělecké školy 
Dobroslava Lidmily a Základní a mateřské školy Ostrava-Svinov 

17. prosince
• primátor T. Macura jednal s novým konzulem Ukrajinské republiky  
v Brně I. Kholostenkem především o kulturních kontaktech

• Národní divadlo moravskoslezské uvedlo operetu R. Heubergera,  
V. Léona a H. von Waldberga Ples v opeře. V hudebním nastudování  
K. Kevického a pod režijním vedením J. Ryšánek Schmiedtové vystoupili 
v hlavních rolích L. Olma, R. Harok, P. Svetlík, M. Šnytová, E. Zbrožková 
a L. Pavlovič

19. a 22. prosince
• do Ostravy dorazilo Betlémské světlo. Jako první jej převzali skauti  
z vlaku, který dorazil na nádraží Ostrava-Svinov, a roznesli jej do kostelů, 
na fary, do svých kluboven a dalších míst, odkud si jej lidé mohli odnést 
do svých domovů. 22. prosince ho na Nové radnici od členů skautského 
oddílu převzal primátor T. Macura

• busta dlouholetého šéfa baletního souboru Státního divadla Ostrava 
E. Gabzdyla, jejíž autorkou je sochařka Š. Mikesková, byla slavnostně 
odhalena ve foyer Divadla Antonína Dvořáka
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Starostové P. Bernfeldová a M. Bednář, ředitel Centra sociálních služeb pro 
ženy a matky s dětmi J. Vonšík a náměstek primátora Z. Pražák při podávání 
vánoční polévky (21. prosince)

20. prosince
• v úvodu vystoupení pěveckého sboru Chorus Ostrava v hrabovském 
kostele proběhla prezentace publikace M. Slepičky Kostel svaté Kateřiny 
Alexandrijské v Ostravě-Hrabové

21. prosince
• na Masarykově náměstí nabízela Armáda spásy lidem vánoční polév-
ku. Společně s jejím oblastním ředitelem T. Surovkou ji rozdávali mj. 
náměstci primátora M. Mariánek a Z. Pražák a starostka městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz P. Bernfeldová 

• v antikvariátu a galerii Fiducia se konala prezentace internetové data-
báze soch ve veřejném prostoru a uměleckých děl přístupné na adrese 
www.ostravskesochy.cz, vytvořené J. Ivánkem, antikvariátem a galerií Fidu-
cia a Okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu. Představeny byly rovněž 
mapový průvodce Ostravské sochy a nové číslo bulletinu Krásná Ostrava

22. prosince 
• pod vedením profesionálních dekoratérů vyráběli zájemci na worksho-
pech v Trojhalí na Karolině originální vánoční ozdoby nejen z papíru, ale  
i z netradičních materiálů

23. prosince
• primátor T. Macura a náměstek primátora M. Mariánek předali dárky 
dětem, které byly hospitalizovány v Městské nemocnici Ostrava na jed-
notce intenzivní péče
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• na Štědrý den měly děti do 15 let volný vstup do ostravské zoo, kde 
bylo pro návštěvníky připraveno mimořádné komentované krmení žralůč-
ků a hrochů

• házení střevícem, lití vosku do vody, pouštění skořápek a další vánoční 
zvyky si mohli návštěvníci vyzkoušet v pobočce Ostravského informačního 
servisu, s. r. o., na Nové radnici, která byla otevřena do 14 hodin

• mši pro rodiče s dětmi v 15 hodin a půlnoční mši v katedrále Božského 
Spasitele celebroval vzhledem k hospitalizaci biskupa F. V. Lobkowicze 
generální vikář M. David  

26. prosince
• vítězem Štěpánského běhu Porubou, jehož pořadatelem byla TJ Liga 
100 Ostrava, byl M. Vrzala z SSK Vítkovice, který zdolal 15km trať za 
46:41 min

29. prosince
• ve věku 47 let zemřel P. Srniček, brankář mládežnického týmu TJ Baník 
Ostrava OKD v letech 1985–1987, A-týmu FC Baník Ostrava (1990–1991 
a 1998), poté několika významných evropských klubů a člen české fotba-
lové reprezentace 

31. prosince
• D. Pfleger z hnutí ANO 2011 odstoupil na vlastní žádost z funkce člena 
Rady města Ostravy 

• těm, kteří chtěli na Silvestra navštívit divadelní představení, nabídlo 
NDM veselohru C. Goldoniho Poprask na laguně a operetu J. Offenbacha 
Krásná Helena a DLO připravilo divácky velmi úspěšnou inscenaci Z Deni-
ku Ostravaka

• na Silvestra byla otevřena jediná pobočka OIS – v Nové radnici –, a lidé 
tak měli možnost až do 17 hodin prohlédnout si Ostravu z vyhlídkové věže

• Filmový silvestr v Domě kultury Akord nabídl mj. diskotéku a soutěže  
s filmovou tematikou, ve které ten, kdo přišel v masce filmové postavy, 
měl větší šanci na výhru

• první silvestrovský ohňostroj se konal tradičně před radnicí městského 
obvodu Radvanice a Bartovice již v 21.00. Pro příchozí bylo připraveno 
svařené víno a koláče

• jako tradičně oslavilo nejvíce – převážně mladých – lidí příchod roku 
2016 v restauracích, barech a klubech na Stodolní ulici a v jejím okolí



101

AMO Archiv města Ostravy
AV Akademie věd 
AWT Advanced World Transport
ČR Česká republika
ČSSD Česká strana sociálně demokratická
ČT  Česká televize
DK  dům kultury
DLO Divadlo loutek Ostrava, p. o. 
DPB Divadlo Petra Bezruče
DPO Dopravní podnik Ostrava, a. s.
GVUO Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o. 
HZS MSK Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
JFO Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o. 
JKGO Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, p. o.
KDU-ČSL  Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová 
KMO Knihovna města Ostravy, p. o.
KSA  Komorní scéna Aréna, p. o.
KSČM  Komunistická strana Čech a Moravy
MHD  městská hromadná doprava
MMO  Magistrát města Ostravy
NDM Národní divadlo moravskoslezské, p. o. 
NPÚ  Národní památkový ústav 
ODS  Občanská demokratická strana
OIS  Ostravský informační servis, s. r. o.  
OU  Ostravská univerzita v Ostravě
RMO Rada města Ostravy
Sareza  Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o.
SR  Slovenská republika
VŠB – TUO  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
ZMO Zastupitelstvo města Ostravy
ZŠ základní škola

Seznam zkratek
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Abdrazakov Ildar, ruský operní pěvec   
55

Adam Lukáš, herec  58
Albrechtová Hana, výtvarnice  92
Amati Aldo, velvyslanec Italské republiky 

v ČR  71
Anna K, zpěvačka  74
Antonietti Markus-Alexander, velvyslanec 

Švýcarské konfederace v ČR  38
Arnold Franz, německý dramatik  82
Asvazadourian Jean-Pierre, velvyslanec 

Francouzské republiky v ČR  88

Babinec Radim, náměstek primátora 
města Ostravy  12, 75, 85

Babiš Andrej, ministr financí  21
Babka Josef, náměstek hejtmana 

Moravskoslezského kraje  25
Bach Ernst, německý dramatik  82
Bach Johann Sebastian, německý 

skladatel  9, 39, 66
Báchorek Milan, skladatel  84
Baláková Eva, herečka  16
Bandyová Edita, herečka  12
Bandžak Filip, operní pěvec  9
Baroš Milan, fotbalista  52
Bárta Dan, zpěvák  16
Bárta Jiří, violoncellista  42, 43
Bárta Martin, operní pěvec  96
Basiková Bára, zpěvačka  29
Bátor David, básník  55
Bäumer Hermann, německý dirigent  98
Bečvář Josef, náčelník Generálního 

štábu Armády ČR  72
Bednář Kamil, náměstek primátora 

města Ostravy  39, 49, 54, 75, 77, 92
Bednář Martin, starosta městského 

obvodu Ostrava-Jih  99
Beethoven Ludwig van, německý 

skladatel  98
Bělašková Lada, herečka  85
Bělohlávek Jiří, dirigent  42
Berlioz Hector, francouzský skladatel  

50, 66, 82
Bernard David, fotograf  64
Bernfeldová Petra, starostka městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  8, 
9, 29, 41, 66, 77, 99

Bernold  Philippe, francouzský dirigent  
66

Bernstein Leonard, americký hudební 
skladatel  53

Beseda Ondřej, herec  16
Beethoven Ludwig van, německý 

skladatel  98
Bílá Lucie, zpěvačka  94
Bilski Janusz, generální konzul Polské 

republiky v Ostravě  65, 71
Binar Ivan, spisovatel  67, 97
Bína Zdeněk, kytarista  79
Biňovec Karel, publicista, signatář 

Charty 77  55
Björk, islandská zpěvačka  60
Black Don, britský textař  14
Bláha Vladislav, kytarista  81
Bláhovec Bohdan, režisér  74
Bocek Beata, polská zpěvačka  

a hudebnice  59
Bočarov Andrej, gubernátor 

Volgogradské oblasti  39
Bochenek-Osiecka Agnieszka, polská 

operní pěvkyně  9
Bochnia Pavel, starosta městského 

obvodu Polanka nad Odrou  12
Bolf Josef, výtvarník  35
Bolt Usain, jamajský běžec  36, 44, 45
Bondar Andrij, ukrajinský básník  57
Bonies Bob, nizozemský umělec  11
Booth Sally, britská malířka  38
Borisová-Pračiková Olga, ruská sólistka 

baletu  9
Boučková Tereza, spisovatelka  

a scenáristka  57
Bozza Giordano, italský sólista baletu  9
Brabec Richard, ministr životního 

prostředí  29, 85
Brauner Tomáš, dirigent  66
Brázda Vladimír, dirigent  8, 9, 47
Brecht Bertolt, německý dramatik  35
Brett Ondřej, herec  71
Bruckner Anton, rakouský skladatel  10
Brzyski Bogdan, polský herec  88
Březina Rudolf, saxofonista  50
Bubeník Matúš, slovenský skokan do 

výšky  11

Jmenný rejstřík
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Budajev Alexandr Nikolajevič, generální 
konzul Ruské federace v Brně  73

Budny Michal, výtvarník  81
Buraj Ivan, režisér  10
Burýšek Jakub, herec  39

Cage John, americký skladatel  63
Cach Martin, výtvarník  64
Cervantes Inigo, španělský tenista  35
Cisovský Marek, herec  16, 83
Cónová Anna, herečka  10, 82
Córdoba Erminia Fernández, argentinská 

zpěvačka  92
Coufal Petr, krasobruslař  40

Čabalová Eliška, výtvarnice, 
vysokoškolská pedagožka  73

Čapka Michal, herec  35
Čapka Vladimír, herec  25
Čechová Dora, spisovatelka  20
Červeňák Šimon, novorozenec  7
Červená Soňa, operní pěvkyně  42
Červenka Lukáš, herec  46

Dalí Salvador, španělský výtvarník  66
David Martin, generální vikář ostravsko-

opavské diecéze  100
Davidová Libuše, držitelka ocenění 

Dobrovolník roku  93
Dejmal Ivan, herec  10, 50
Denemarková Radka, spisovatelka  57
Dénia Carles, španělský kytarista  

a zpěvák  92
Dienstbier Jiří, ministr vlády ČR  18, 94
Dietzová Kateřina, tanečnice, 

choreografka  88
Divišová Kateřina, běžkyně  54
DJ Fresh, anglický hudebník  57
DJ Tonka, německý hudebník  57
Dlabal Petr, starosta městského obvodu 

Vítkovice  20, 54
Do Philippe, francouzský operní pěvec  

96
Dobeš Pavel, zpěvák  69
Dohnal Karel, klarinetista  71
Doleček Rajko, lékař  86, 87
Doležal Josef, herec  16
Donizetti Gaetano, italský skladatel  96
Dostálová Pavla, herečka  83
Drozen Michal, výtvarník  44
Dřízgová-Jirušová Eva, operní pěvkyně  46

Dumas Alexandre st., francouzský 
spisovatel a dramatik  39

Durczak Ondřej, fotograf  92
Dvorský Petr, výtvarník  23
Dvořák Antonín, skladatel  9, 17, 53
Dvořák Libor, ředitel legislativního 

odboru ministerstva životního 
prostředí  41

Dvořák Marek, kameraman  73
Dvořáková Markéta, skladatelka  84
Dymák Pavel, běžec  69

Eichmann Adolf, nacistický válečný 
zločinec  16

Elbel Ondřej, režisér  11
Eliáš Luděk, herec  32
Endel Stanislav, vysokoškolský pedagog  

39
English Terry, anglický sbormistr  97
Eszenyi Enike, maďarská režisérka  62

Fadayomi Morenike, anglická operní 
pěvkyně  15, 50

Fajdek Paweł, polský kladivář  44
Fajfr Václav, zpěvák  53
Fajtová Marie, operní pěvkyně  42
Fanta Vladimír, dramaturg  79
Feri Dominik, hudebník, fotograf  74
Fialová Hana, sólistka operety  24, 25
Filipiová Eva, běžkyně  67
Filko Stano, slovenský výtvarník  45
Filla Emil, výtvarník  28
Finta Robert, herec  25, 85
Firlová Izabela, herečka  11
Fišar Jan, herec  10, 22, 82
Fojtík Josef, výtvarník  18
Förster Heiko Mathias, šéfdirigent 

Janáčkovy filharmonie Ostrava  42
Franěk Michal, tenista  65
Freytag von Loringhoven Arndt Freiherr, 

velvyslanec Spolkové republiky 
Německo v ČR  34

Friedman Jerome, americký fyzik  81
Frňka Petr, trenér FC Baník Ostrava  53
Furmančík Ivo, člen Zastupitelstva 

města Ostravy  11

Gábor Peter, slovenský režisér  50, 96
Gabzdyl Emerich, šéf baletního souboru 

Státního divadla Ostrava  98
Gajdošíková Pavla, herečka  19
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Galatenko Jurij, sbormistr  46
Gálik Michal, slovenský dokumentarista  

45
Garcia Caroline, francouzská tenistka  

32, 33
Garza Jorge, mexický operní pěvec  10, 

40, 79
Gaura Adam, běžec  32
Gavlas Antonín, výtvarník  92
Georgiev Vladislav, herec  52
Gerstein Kirill, ruský klavírista  39
Gerulová Emily, běžkyně  13, 53
Ghindin Alexander, ruský klavírista  87
Giordano Umberto, italský skladatel  52
Goldoni Carlo, italský dramatik  100
Goryczka Tadeáš, architekt  55
Goryczková Naděžda, generální ředitelka 

Národního památkového ústavu  89
Griglák Juraj, slovenský kytarista  50
Grochol Josef, prozatímní ředitel 

Městské nemocnice Ostrava  62
Grossmann Jan, skladatel  84
Grygar Libor, člen Zastupitelstva města 

Ostravy  11, 17
Grygier Tomáš, člen cyklistického týmu 

Ostrava!!!  62
Grym Ludvík, architekt  41
Gurbaľ Martin, operní pěvec  40
Guśniowská Marta, polská dramatička  

50

Haász István, maďarský výtvarník  79
Hájek Jiří, operní pěvec  14
Halle Jesper, norský dramatik  85
Hampton Christopher, britský dramatik  

14
Hanousek Jiří, violoncellista  84
Harmečko Andrej, ředitel Kulturního 

centra Cooltour  8
Harok Roman, sólista operety  14, 47, 98
Haroková Markéta, herečka  71
Haruda Karel, výtvarník  62, 66
Hařovský Ivo, náměstek primátora 

města Ostravy  38, 92
Hasprová Katarína, slovenská zpěvačka  

14
Havlík Daniel, náměstek hejtmana 

Moravskoslezského kraje  41
Haydn Joseph, rakouský skladatel  66
Hejmovský Michal, výtvarník, scénograf  

93
Hejnová Zuzana, běžkyně  44, 46

Helan Pavel, zpěvák  71
Helebrand Pavel, skladatel  62
Hercík Karol, výtvarník  92
Herková Kateřina, dcera Vladimíra 

Brázdy  8
Heroldová Věra, operní pěvkyně  32
Heuberger Richard, rakouský skladatel  

98
Hladík Radim, kytarista  57, 71
Hložek Stanislav, zpěvák  53
Hoffmeister Adolf, spisovatel  73
Holečková Silvia, slovenská sólistka 

operety  14
Holušová Zlata, ředitelka festivalu 

Colours of Ostrava  48
Holý Marek, herec  62
Hopsalín, klaun  48
Horká Mirka, módní návrhářka  28
Horváth Ödön von, rakouský dramatik  

a spisovatel  19
Hoštáková-Drahovzalová Janka, sólistka 

operety  47
Hrochová Jana, operní pěvkyně  40
Hrubý Jan, operní pěvec  40
Hrůša Jakub, dirigent  82
Hruška Petr, básník, historik  55
Hrušková Lenka, starostka městského 

obvodu Svinov  61
Hrůza Michal, zpěvák  60, 65, 94
Hudeček František, výtvarník  28
Hvorostovsky Dmitri, ruský operní pěvec  

55
Hybnerová Vanda, herečka  62

Chagall Marc, francouzský výtvarník  66
Chalmer Paul, kanadský choreograf  34
Chocová Petra, plavkyně  32
Chodúr Martin, zpěvák  29, 96
Chopin Fryderyk, polský klavírista  

a skladatel  98
Chovanec Milan, ministr vnitra ČR  61
Chytka Radim, jednatel Ostravského 

informačního servisu, s. r. o.  35

Infante Marta, španělská zpěvačka  66
Isoda Aki, japonská herečka  39
Ivanović Marko, dirigent  40
Ivánek Jakub, vysokoškolský pedagog  99

Jackson Colin, britský běžec  42
Jackson Daniel Craig, skotský dramatik  

53
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Janáček Leoš, skladatel  10, 42, 84, 87
Janáček Zbyněk, výtvarník, děkan 

Fakulty umění OU  18
Janečková Patricia, operní pěvkyně  29, 

95
Jánošík Michal, skladatel  84
Janoušek Pavel, literární vědec  84
Jan Pavel II., papež  90
Jasanská Lenka, výtvarnice  17
Jehlík Jan, vysokoškolský pedagog  22
Jelinek Otto, velvyslanec Kanady v ČR  

17
Jindra Robert, dirigent  10, 15, 50
Jirák Karel Boleslav, skladatel  84
Jirotka Zdeněk, spisovatel  8
Jiřík Karel, archivář, historik  44
Jíšová Pavlína, zpěvačka  71
Jun Martin, spisovatel  20
Juřica Leon, skladatel  84

Kaluža Josef, herec  83
Kašpárková Lucie, operní pěvkyně  79
Kaufmann Jonas, německý operní pěvec  

55
Kernová Aneta, herečka  85
Kevický Karol, slovenský dirigent  98
Khek Pavel, režisér  25
Kholostenko Ivan, konzul Ukrajinské 

republiky v Brně  98
Kijanica Michael, běžec  13
Kilar Wojciech, polský skladatel  10
Kirov Matěj, zpěvák  29
Kiseljov Sergej, velvyslanec Ruské 

federace v ČR  29
Klánský Ivan, klavírista  17
Klecker Jakub, dirigent  79
Klemens Václav, režisér  12, 93
Klepek Jiří, skokan do dálky  8
Klimsza Janusz, režisér  22, 52, 82
Kluch Radek, člen cyklistického týmu 

Ostrava!!!  62
Klusák Jan, skladatel  40, 42
Knechtová Katarína, slovenská 

zpěvačka  94
Knutsonová Andrea Gabriela, tenistka  

65
Kobr Josef, herec  68
Kocembová-Netoličková Taťána, 

běžkyně, trenérka  77
Kočí Luboš, ředitel Multi Development 

Czech Republic, a. s.  8

Kolbe Anna Barbara, nizozemská 
umělkyně  11

Kolíbal Stanislav, výtvarník  73
Koller David, zpěvák  65
Kon Sang-čong, korejská výtvarnice  77
Končický Mikuláš, generál v. v.  29, 30, 

97
Končítková Jana, tisková mluvčí 

městského obvodu Poruba  14
Končoková Lucie, herečka  11
Konvička Martin, představitel iniciativy 

Islám v ČR nechceme  82
Konvičková Markéta, zpěvačka  77
Kopecký Jakub, choreograf  10
Korbelářová Irena, vysokoškolská 

pedagožka  26
Korytář Radomír, trenér FC Baník 

Ostrava  53
Kosolapov Andrej, primátor Volgogradu  

39
Kotík Petr, skladatel  63
Kováčová Petra, sólistka baletu  34
Koval Vladislav, člen Zastupitelstva 

města Ostravy  11
Kozáková Denisa, běžkyně  49
Kozub Štěpán, herec  83
Kožíšek Dušan, běžec na lyžích  21
Kráčalík Tomáš, člen cyklistického týmu 

Ostrava!!!  62
Král Lukáš, majitel agentury LikeIt  48
Král Petr, básník  79
Krása Hans, skladatel  73
Kraus Jan, herec a moderátor  71
Krejčí Ivan, režisér  16, 52, 83
Krejčíř Jan, sólista baletu  9
Kruglov Jurij, zpěvák  29
Krupa Šimon, herec  16
Křehlíková Irena, herečka  12
Křesťan Robert, zpěvák  69
Kubenková Veronika, atletka  12, 54
Kubicová Monika, básnířka  55
Kubínová Markéta, violoncellistka  9
Kučera Karel, ředitel agentury 

CzechInvest  48
Kučera Martin, běžec  67
Kukučka Martin, režisér  10
Kulhavý Jan, člen cyklistického týmu 

Ostrava!!!  62
Kulhavý Jaroslav, závodní cyklista  65
Kulman Elisabeth, rakouská operní 

pěvkyně  42
Kunčar David, plavec  32
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Kuśmierski Robert, polský harmonikář  
49

Kusýn Jiří, starosta městského obvodu 
Svinov  61

Kuta Vítězslav, vysokoškolský pedagog  
39

Kvitová Petra, tenistka  32, 33

Labuz Martin, závodník na in-line 
bruslích  64

Langerová Aneta, zpěvačka  60
Lata Jan, rektor Ostravské univerzity 

v Ostravě  17
Legerski Martin, herec  12, 39
Lenny, zpěvačka  60
Léon Viktor, rakouský libretista  98
Levková Karolína, operní pěvkyně  95
Lewis Paul, britský klavírista  42
Lidický Karel, výtvarník  28
Lichý Norbert, herec  79
Linka Rudy, kytarista  86
Lipus Radovan, režisér  22
Liszt Franz, rakouský hudební skladatel  

39
Lixenberg Cyril, nizozemský umělec  11
Lloyd Webber Andrew, britský skladatel  

14, 25
Lobkowicz František Václav, biskup 

ostravsko-opavské diecéze  27, 40, 
90, 100

Londesborough Michael, britský vědec  
76

Lo Piparo Chiara, italská sólistka baletu  
9, 10, 34

Lorenc Marek, redaktor  44
Lorencová Petra, herečka  10, 22
Lubtchansky Irina, francouzská 

kameramanka  73
Lucier Alvin, americký skladatel  63
Luks Václav, dirigent  66
Lux Jaroslav, ředitel Městské nemocnice 

Ostrava  12, 15, 62

Ma Keqing, velvyslankyně Čínské lidové 
republiky v ČR  62 

Macura Ondřej, básník a spisovatel, syn 
Vladimíra Macury  84

Macura Tomáš, primátor města Ostravy  
8, 9, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 25, 29, 
32, 38, 40, 41, 44, 48, 53, 56, 62, 
66, 71, 75, 77, 81, 85, 87, 88, 89, 
92, 93, 95, 98, 99

Macura Vladimír, literární vědec  84,  
85

Mahler Gustav, skladatel  42
Macháčková Šárka, běžkyně  38
Majk Spirit, slovenský zpěvák  57
Malík Jan, architekt  78
Mandulová Kateřina, cestovatelka  17
Marešová Oldřiška, skokanka do výšky  

11
Mariánek Michal, náměstek primátora 

města Ostravy  92, 99
Marlowe Christopher, anglický dramatik  

25
Maršoun Lukáš, tenista  65
Martinů Bohuslav, skladatel  44, 79
Mašková Monika, zpěvačka  38
Matěj Miloš, ředitel Metodického centra 

technických památek a průmyslového 
dědictví NPÚ  26

Matlovičová Martina, slovenská 
výtvarnice  93

Meirik Victoria, norská režisérka  85
Melník Lukáš, herec  25, 39
Mendesová Pernilla, tenistka  65
Méndez Romero Sergio, španělský 

sólista baletu  34
Menzel Jiří, režisér  62
Mertl František, výtvarník  54
Měsíc Jiří, básník  55
Michael Peter, novozélandský závodník 

na in-line bruslích  53
Milach Rafal, polský fotograf  97
Mika, britský zpěvák  60
Mikesková Šárka, sochařka  55, 98
Mikoláš Josef, hokejový brankář  23
Mikušek Jan, operní pěvec  9
Mišík Vladimír, zpěvák  86
Mládek Jan, ministr průmyslu a obchodu 

ČR  18
Mlejnek Josef, politolog  18
Močkoř Jiří, rektor Ostravské univerzity 

v Ostravě  17
Molière, francouzský dramatik  22
Morys Oldřich, výtvarník  70
Mouka Dalibor, místostarosta 

městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz  95

Mrázek Tomáš, ředitel Městské 
nemocnice Ostrava  12

Müller Zbyněk, dirigent  52
Musilová Jana, herečka  58
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Musorgskij Modest Petrovič, ruský 
skladatel  82

Muzika František, výtvarník  28
Myched Ołeksandr, ukrajinský literární 

teoretik  57

Naď Rostislav, starosta městského 
obvodu Hrabová  96

Nekvasil Jiří, ředitel Národního divadla 
moravskoslezského, režisér  8, 9, 15, 
40, 79

Nelvis Sharika, americká běžkyně  44
Němec Jaroslav, grafik  55
Němec Petr, operní pěvec  46
Němeček Svatopluk, ministr 

zdravotnictví ČR  61
Netolička Jaroslav, fotbalový trenér  40
Netrebko Anna, ruská operní pěvkyně  

55
Niblock Phill, americký skladatel  63
Nishioka Koki, japonský sólista baletu  

90
Nohavica Jaromír, zpěvák  29, 38, 49, 

66, 95
Novák Miroslav, hejtman 

Moravskoslezského kraje  29, 38, 48, 
85, 87

Novák Pavel, zpěvák  54
Novotný Jaromír, výtvarník  81
Novotný Tomáš, vysokoškolský pedagog  

29
Nuckolls Filip, režisér  79

Odstrčilík Jaroslav, sportovní redaktor  
44

Oehring Helmuth, německý skladatel  
63

Offenbach Jacques, francouzský 
skladatel  100

Olma Libor, sólista operety  68, 98
Olszewska Anna, generální konzulka 

Polské republiky v Ostravě  65
Omilanowska Małgorzata, ministryně 

kultury a národního dědictví Polské 
republiky  89

Opočenský Bedřich, plukovník v. v., 
čestný občan Ostravy  29, 35

Orff Carl, německý skladatel  9
Orsag Daniel, strážník Městské policie 

Ostrava  65
Ostrý Jan, flétnista  66
Otava Matyáš, novorozenec  7

Ovčáček Eduard, výtvarník, 
vysokoškolský pedagog  75

Pácl Štěpán, režisér  19
Palyza Lumír, první náměstek primátora 

města Ostravy  15, 17, 18, 34, 35, 
62, 66, 70, 92

Panzenberger Petr, herec  16, 52
Papežová-Kolářová Hana, galeristka, 

fotografka  32
Pataki Éva, maďarská scenáristka  

a dramatička  77
Paulsen Ulf, německý operní pěvec   

15
Pavel Petr, velitel vojenského výboru 

NATO  72
Pavelčák Lubomír, fotograf  38
Pavlásek Adam, tenista  35
Pavlíček Michal, kytarista  79
Pavlíčková, Lenka, herečka  12
Pavlík Aleš, šéf organizačního výboru 

ostravské části MS v hokeji  25
Pavlovič Lenka, sólistka operety  98
Pepíno prcek, klaun  94
Penev Nikolaj, bulharský režisér  39
Pereira Neves Brígida, portugalská 

sólistka baletu  9
Peřina Vít, dramaturg  39
Peszek Jan, polský herec  88
Pešek Luděk, výtvarník  18
Peterková Ludmila, klarinetistka  42
Petráková Gabriela, režisérka  14
Petrič Aleš, herec  79
Pfleger David, člen Rady města Ostravy  

100
Piačka Igor, slovenský výtvarník  72
Piačková Júlia, slovenská výtvarnice  72
Piris Hèlène, francouzská zpěvačka  80
Pithart Petr, vysokoškolský pedagog, 

politik  18
Pivovar Marek, dramaturg  10
Plachetka Adam, operní pěvec  42, 44
Plánka Pavel, hráč na perkuse  49
Pleskot Josef, architekt  8, 36, 66, 78
Plos Jiří, vysokoškolský pedagog  22
Polák Vladimír, herec  25, 82
Polášek Miloš, fotograf  56
Poltikovič Viliam, režisér, scenárista  17
Pomahač Bohdan, lékař  81, 82
Pospíšilová Markéta, sólistka baletu   

58
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Pouydebat Juliette, francouzská 
závodnice na in-line bruslích  53

Powell Asafa, jamajský běžec  44
Prachař David, herec  62
Prášil Marek, dirigent  9
Pražák Zbyněk, náměstek primátora 

města Ostravy  7, 8, 9, 12, 15, 18, 
39, 52, 61, 68, 73, 96, 99

Preda Marius, rumunský hráč na cimbál  
92

Procházková Alena, běžkyně na lyžích  
21

Prokofjev Sergej, ruský skladatel  15, 
34, 50, 84, 87

Prokop Michal, zpěvák  74
Przybylová Blažena, ředitelka Archivu 

města Ostravy  28, 66
Przybyłowicz Jacek, polský choreograf   

9
Ptasznik Magdalena, polská 

performerka  88
Pyš Stanislav, starosta městského 

obvodu Pustkovec  12

Racek Ilja, člen Rady města Ostravy   
97

Rak Štěpán, kytarista  97
Radová Dagmar, dramaturgyně  10
Rachmaninov Sergej, ruský skladatel  

87
Ramón Arturo, španělský kytarista  92
Redl Vlasta, zpěvák  53, 59
Riger Břetislav, náměstek primátora 

města Ostravy  92
Richtrová Tereza, herečka  11
Rimskij-Korsakov Nikolaj, ruský 

skladatel  42
Rohel Jan, spisovatel  72
Rohel Petr, historik, syn Jana Rohla   

72
Rokyta Liselotte, hráčka na Panovu 

flétnu  92
Rosol Lukáš, tenista  18
Rosová Romana, historička umění  11
Rosová Veronika, běžkyně  13
Rossi Tomáš, herec  12, 16
Rumpel Petr, vysokoškolský pedagog  

22
Růžička Karel, herec  12
Rybička Miroslav, sochař  86
Ryšánek Schmiedtová Janka, režisérka  

71, 98

Ryšlavá Jana, choreografka, tanečnice  
16

Rytmus, slovenský zpěvák  42

Řežáb Jan, ředitel společnosti 
Socialbakers  48

Říha Vojtěch, herec  39, 79

Salichová Helena, výtvarnice  66, 71
Samson Lenk Jaroslav, zpěvák  88
Sasínová-Polarczyk Alena, herečka  52
Sasitorn Narong, velvyslanec Thajského 

království v ČR  71
Saudková Sára, fotografka  66
Savka Tomáš, zpěvák  24, 25
Sciarrino Salvatore, italský skladatel  63
Scott Fitzgerald Francis, americký 

spisovatel  50
Sedláček Michal, herec  19
Sedláčková Lenka, režisérka  23
Segrado František, zpěvák  86
Semerák Lukáš, člen Rady města 

Ostravy  92
Shakespeare William, anglický dramatik  

39, 83
Schapiro Andrew, velvyslanec USA v ČR  

14, 15
Schiffauer Edvard, skladatel  67
Schlaefli Johannes, švýcarský dirigent  

50
Schröder Mario, německý choreograf  

90
Schwab Werner, rakouský dramatik   

52
Sidon Karol, vrchní rabín  29, 57
Sigmund Dominik, běžec  13, 54
Skála Daniel, cimbalista  46, 84
Sklenář Jan, herec  62
Skorupska Justyna, polská odbornice  

na e-commerce  48
Slaničková Lucia, skokanka do dálky  8
Slepička Martin, historik  99
Sletner Siri Ellen, velvyslankyně 

Norského království v ČR  85
Smetana Bedřich, skladatel  17, 53
Sobek Evžen, fotograf  66
Sobotka Bohuslav, předseda vlády ČR  

61
Sokol Jan, vysokoškolský pedagog   

29
Sošková Eva, držitelka ocenění 

Dobrovolník roku  93
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Sotomski Jacek, polský skladatel  63
Souček Jan, výtvarník  18
Srníček Pavel, fotbalista  100
St. Vincent, americká zpěvačka  60
Staněk Vladimír, módní návrhář  28
Stanovský Michal, běžec  40
Stará Ester, spisovatelka  93
Stejskalová Lucie, teoretička 

architektury  32
Stivín Jiří, flétnista  59
Stockhausen Karlheinz, německý 

skladatel  63
Stojčeski Paskal, velvyslanec 

Makedonské republiky v ČR  70
Stošková Anna, držitelka ocenění 

Dobrovolník roku  93
Strakoš Martin, historik umění  48, 51, 

55, 90
Strauss Richard, německý skladatel  50
Stravinskij Igor, ruský skladatel  50
Strnad František, herec  25, 85
Stropnický Martin, ministr obrany ČR  72
Stříbná Kristina, držitelka ocenění 

Dobrovolník roku  93
Střihavka Kamil, zpěvák  97
Sulovský Leopold, člen Zastupitelstva 

města Ostravy, senátor  77
Surovka Tomáš, oblastní ředitel Armády 

spásy  99
Surůvka Jiří, výtvarník  94
Suška Čestmír, výtvarník, režisér  74
Svetlík Peter, slovenský sólista operety  

98
Světlík Jan, předseda představenstva 

Vítkovice, a. s.  8, 68

Šádková Veronika, skokanka do dálky  
13

Šaraškin Andrej Jevgenjevič, generální 
konzul Ruské federace v Brně  29

Ščur Max, běloruský spisovatel  79
Šebesta Petr, člen cyklistického týmu 

Ostrava!!!  62
Šebestová Kateřina, náměstkyně 

primátora města Ostravy  41, 53, 62, 
68, 85

Šépka Jan, architekt  41
Šerák Karel, podplukovník v. v., čestný 

občan Ostravy  29, 35
Šiktanc David, režisér  35
Šimáček Pavol, slovenský závodník na 

in-line bruslích  64

Šípek Bořek, architekt a výtvarník  66
Škarka Josef, operní pěvec  79
Škoda Vladimír, výtvarník  54
Škubal Dušan, herec  32
Škvorecký Josef, spisovatel  79
Šlechtová Karla, ministryně pro místní 

rozvoj ČR  85
Šmajstrlová Věra, kronikářka Poruby  14
Šmidke Karol, politik  20
Šmíd Pavel, výtvarník  46
Šmotek René, herec  70
Šnytová Martina, sólistka operety  98
Šostakovič Dmitrij, ruský skladatel  82
Špaňhel Jakub, výtvarník  80
Špinarová Věra, zpěvačka  50
Šporerová Erika, slovenská operní 

pěvkyně  52
Šraml Milan, architekt  78
Šrejma Kařírková Jana, operní pěvkyně  

96
Štampach Ivan, teolog  81
Štědroň Miloš, skladatel  84
Štěpánek Martin, člen Zastupitelstva 

města Ostravy  62, 97
Štěrbová Dina, horolezkyně  17
Štibranyiová Tatiana, vnučka Karola 

Šmidkeho  20
Štolba Václav, člen Rady města Ostravy  

17, 92
Šuleř Oldřich, spisovatel  11

Tabačková Nikol, oštěpařka  54
Takasaki Masaharu, japonský architekt  

27
Teepen Sander, nizozemský dirigent  96
Tejzr Ludvík, pracovník Národního 

památkového ústavu  26
Tichý Martin, režisér  39
Toflová Simona, závodnice na in-line 

bruslích  64
Ťok Dan, ministr dopravy  21, 61
Tolaš Jakub, operní pěvec  40
Tomanová Nikola, tenistka  65
Tomášik Milan, slovenský choreograf  

41
Tomic Bernard, australský tenista  18
Trávníček Igor, starosta městského 

obvodu Hrabová  96
Trpišovský Lukáš, režisér  10
Tuuri Helena, velvyslankyně Finské 

republiky v ČR  38



110110

Tvrdá Eva, spisovatelka  92
Typlt Lubomír, výtvarník  35

Übelauer Kamil, fotograf  88
Urban Dušan, herec  39
Urban Jan, publicista  18
Urbánek Boris, skladatel a hudebník   

53
Urbánek Miroslav, operní a operetní 

pěvec  68
Urbánková Naďa, zpěvačka  71, 96
Urbánková Petra, běžkyně  14
Urbanová Eva, operní pěvkyně  52
Urbášek Jan, závodní cyklista  65
Uruba Václav, sochař  60

Vacková Karolína, držitelka ocenění 
Dobrovolník roku  93

Václav Petr, režisér  12
Vagnerová Lenka, choreografka  41
Vámos Youri, maďarský choreograf  9
Varga Marián, slovenský hudebník  41
Vašíček Antonín, ředitel Českého 

rozhlasu Ostrava  50
Vašíček Arnošt, spisovatel  57
Vavřínek Stanislav, dirigent  9, 16, 87
Večeřa Jaroslav, režisér  81
Venera Petr, operní pěvec  40
Viewegh Michal, spisovatel  20, 41, 76
Vilhelmová Tatiana, herečka  62
Vilišová Tereza, herečka  12
Vitoulová Milena, architektka  41
Vlas Jan, herec  71
Vlček Vladimír, náměstek krajského 

ředitele HZS MSK  12
Vltavský Cyril, hlavní architekt města 

Ostravy  8, 22
Vojnárová Jana, výtvarnice  35
Voldán Petr, scenárista  81
Volpi Elena, slovinská loutkoherečka  75
Vonšík Jiří, ředitel Centra sociálních 

služeb pro ženy a matky s dětmi 
Armády spásy  99

Voříšková Tereza, herečka  62
Vozňáková Iveta, náměstkyně primátora 

města Ostravy  92
Vranský Pavel, plukovník v. v.  29, 30
Vrzala Matouš, běžec  100
Všelichová Petra, režisérka  94
Vůjtek Tomáš, dramaturg  16
Vurm Bohumil, spisovatel  20

Vydra Václav, herec  65
Vytiska Jan, výtvarník  35

Waldberg Heinrich von, rakouský 
libretista  98

Waller Amelia, německá sólistka baletu  
90

Wawrzyk Angela, polská zpěvačka  80
Whigfield, dánská zpěvačka  55
Wieluchová Helena, starostka 

městského obvodu Svinov  61
Williams Charonda, americká běžkyně  

44
Wit Antoni, polský dirigent  10
Włodarczyk Anita, polská kladivářka   

44
Wolff Christian, americký skladatel  63
Wunder Ingolf, rakouský klavírista  98
Wünsche Vilém, výtvarník  28
Wykrent Jaroslav, zpěvák  49

Xindl X, zpěvák  60

Zabužko Oksana, ukrajinská 
spisovatelka  57

Zagajewski Adam, polský básník  79
Zach Roman, herec  62
Zampieri Gianluca, italský operní pěvec  

52
Zářický Aleš, děkan Filozofické fakulty 

OU  89
Závadová Barbora, plavkyně  40
ZAZ, francouzská zpěvačka  94
Zbrožková Eva, sólistka operety  47, 

68, 98
Zeller Felicia, německá dramatička  11
Zemaník Jakub, běžec  14, 74
Zeman Miloš, prezident ČR  81, 82
Zhidkova Elena, ruská operní pěvkyně  

55
Zornweg Daniel, německý motocyklový 

závodník  58
Ztracený Marek, zpěvák  35, 77

Žáček Michal, saxofonista  42
Žemla Jan, ředitel Janáčkovy filharmonie 

Ostrava  9
Ženatý Ivan, houslista  42
Žídek Jakub, dirigent  14
Žingor Vladimír, vítěz soutěže Do práce 

na kole  38
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Rejstřík institucí

Abraxas, hudební skupina  57
Absintový klub Les  55, 79, 84
ADRA, o. p. s., humanitární organizace  

20
Adwanced World Transport, a. s.  74
Agentura pro sociální začleňování  11
Agrupacion Senor Serrano, španělský 

loutkoherecký soubor  75
Akademie věd České republiky (AV)  26, 

70, 84
Alpine Bau CZ, a. s., stavební firma  95
Altissimo Saxquartet, hudební soubor  

81
ANO 2011, politické hnutí  11, 18, 97, 

100
ArcelorMittal Ostrava, a. s.  20, 87
Archa, komunitní centrum  75
Archiv města Ostravy viz Magistrát 

města Ostravy
Armáda České republiky  72, 87
– Krajské vojenské velitelství Ostrava  

29
– Ústřední hudba Armády České 

republiky  29
Armáda spásy  18, 99
– Centrum sociálních služeb pro ženy  

a matky s dětmi  99
Asental Group, realitní společnost  75
Asociace cykloměst ČR  78
Asociace Trigon, nezisková organizace  

75
Asociace učitelů základů společenských 

věd  95
Atlantik viz Centrum kultury a vzdělávání 

Moravská Ostrava
Atletická hala Vítkovice viz Vítkovice 

Aréna, a. s.
atletický stadion v Porubě viz Sportovní 

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

Atletika Poruba, o. s., atletický klub  13, 
54

Baborák Ensemble, hudební soubor  66
Bamberští symfonikové – Bavorská 

státní filharmonie  82

Bandaband, hudební skupina  12
Baťa, a. s.  86
Benda Quartet, hudební soubor  69, 84
Bílá holubice, občanské sdružení  35, 

80, 95
Bílé divadlo Ostrava  13, 19
BK IMOS Brno, basketbalový klub  21
Blue Effect, hudební skupina  57, 71
Bonver Aréna  21, 74
Brněnští violoncellisté  42
Buga Boo, hudební skupina  55
Buty, hudební skupina  42, 75

Cage de scène, francouzská umělecká 
společnost  80

Canticum Ostrava, pěvecký sbor  46, 84
Centrála cestovního ruchu Východní 

Moravy, o. p. s.  64
Centrum bezpečné jízdy Libros  49
Centrum kultury a vzdělávání Moravská 

Ostrava, p. o.  26
– Atlantik, klub  20, 86
– Minikino  20, 72, 80
– Parník, klub  79
– Výstavní síň Sokolská 26  18, 46, 

51, 79
Centrum podpory inovací viz VŠB – TUO 
Cirkus trochu jinak, divadelní, cirkusový 

soubor  53
Citron, hudební skupina  63
Collegium 1704, hudební soubor  66
Collegium Marianum, hudební soubor  

66
Collegium Musicum, slovenská hudební 

skupina  41
Collegium Vocale 1704, vokální soubor  

66
Compagnie Philippe Genty, francouzský 

loutkoherecký soubor  75
Coworkingové centrum Viva  86
CTP, developerská společnost  75
CzechInvest, státní agentura  48
Czech Property Investments, a. s.  38

ČD Cargo, a. s., dopravní společnost  
74
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Česká asociace orální historie  23
Česká filharmonie  42
Česká komora architektů, stavovská 

profesní organizace  41
Česká strana sociálně demokratická 

(ČSSD)  11, 17, 18, 61, 92, 97
Česká televize (ČT)  12, 20, 70
– ostravské studio  36, 51, 52, 81, 94
Československá obec legionářská – 

Jednota Moravskoslezský kraj  21
Český filharmonický sbor Brno  66
Český hydrometeorologický ústav   

23
Český rozhlas  17, 86
Český rozhlas Ostrava  50, 81
Český svaz bojovníků za svobodu  21
ČEZ Aréna viz Vítkovice Aréna, a. s.
ČEZ, a. s., energetická společnost  20, 

57
ČPP Aréna Ostrava  65
Čtyřlístek – centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava  46, 
61, 64, 80

Deep Purple, britská hudební skupina  
76

Def Leppard, britská hudební skupina  
42

dechová hudba Polanka  54
Dechové kvinteto Pražské komorní 

filharmonie  17
Dechový orchestr Ostrava  88
Děda Mládek Illegal Band, hudební 

skupina  94
Dětské hudební divadlo Si-Mi-Re-Mi-Do 

Gardens  73
DHC Sokol Poruba, házenkářský klub  

27
Divadelní spolek Kašpar  21
Divadlo Antonína Dvořáka viz Národní 

divadlo moravskoslezské
Divadlo Bolka Polívky  48
Divadlo loutek Ostrava, p. o. (DLO)  8, 

12, 16, 22, 23, 39, 41, 47, 50, 51, 
52, 67, 75, 84, 93, 100

Divadlo Na zábradlí  48
Divadlo Petra Bezruče (DPB)  12, 19, 

21, 25, 39, 53, 71, 79, 84, 92
Dolní oblast Vítkovice viz Vítkovice 

Machinery Group
Domov Korýtko, p. o.  92

Domov pro seniory Čujkovova  22
Domov pro seniory Kamenec  64
Domov pro seniory Slunečnice  64, 96
Dopravní podnik Ostrava, a. s. (DPO)  

38, 39, 52, 69, 74, 77, 78, 84
Druhá tráva, hudební skupina  69
Dub Inc, francouzská hudební skupina  

60
Dubioza kolektiv, bosenská hudební 

skupina  65
Důl architektury, občanské sdružení  60
Důl Hlubina viz Vítkovice Machinery 

Group
Důl Michal viz Národní památkový ústav
Dům kultury Akord, s. r. o.  45, 48, 57, 

61, 67, 100
Dům kultury města Ostravy, a. s.  9, 10, 

17, 39, 41, 42, 48, 50, 67, 68, 73, 
76, 77, 84, 86, 87, 92, 95, 97, 98

– Kino Art  20, 67
Dům seniorů v Krásném Poli, s. r. o.  92
Dům umění viz Galerie výtvarného umění 

v Ostravě (GVUO)

Ekova Electric, a. s.  39, 82
Eleanor Gray, polská hudební skupina  

57
EMA, hudební skupina  66
Etc…, hudební skupina  86
Evropská asociace festivalů  42
Evropská unie  38, 57, 77

Fakulta bezpečnostního inženýrství viz 
Vysoká škola báňská – Technická 
univerzita Ostrava

Fakulta umění viz Ostravská univerzita 
v Ostravě

Fakultní nemocnice Ostrava  7, 61, 86
Farní úřad Moravská Ostrava  28
FBC ČPP Bonusia Ostrava, florbalový 

klub  65
FC Baník Ostrava, fotbalový klub  47, 

52, 53, 63, 68, 100
Fiducia, antikvariát a galerie  11, 22, 

32, 41, 44, 48, 51, 55, 72, 79, 81, 
84, 90, 92, 97, 99

Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín  44
Filharmonie Brno  66
Filozofická fakulta viz Ostravská 

univerzita v Ostravě
FK Dukla Praha, fotbalový klub  47
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FK Mladá Boleslav, fotbalový klub  63
Flanders Recorder Quartet, hudební 

soubor  66
Fleret, hudební skupina  93
Fogáš, folklorní soubor  71
FOIBOS BOOKS Praha, nakladatelství  85
Frufru, hudební skupina  79
Fun Factory, německá hudební  

skupina  55

Galerie Lauby viz Ostravské muzeum
Galerie města Ostravy PLATO  45, 51, 

64, 81
Galerie výtvarného umění v Ostravě,  

p. o. (GVUO)  11, 38, 51
– Dům umění  11, 27, 28, 38, 54, 55, 

56, 73, 75
Galerie Wurst  64
Garage, klub  51
Gvura, ruský pěvecký sbor  73
Gymnázium Olgy Havlové v Porubě  18

Harmonie Štramberk, dechový orchestr  
48

Hasičské muzeum města Ostravy  20, 
69, 86

Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje (HZS MSK)  
12, 86, 87

HB Reavis Group CZ, s. r. o., 
developerská společnost  75

HC Vítkovice Steel, hokejový klub  68
Herecká asociace  25
Heligonka, klub  38, 66
Hlubina, folklorní soubor  25
Hlubinka, folklorní soubor  13, 25
Hochtief CZ, a. s., stavební firma  88
Holúbek, folklorní soubor  25
Horkýže Slíže, hudební skupina  35
Hornická kapela ze Stonavy  63
Hradišťan, folklorní soubor  47, 53, 59, 

86
HTK band, hudební skupina  53
Huňaři, folklorní soubor  26

Charita Ostrava  29, 78
– Charitní centrum svaté Lucie  71
– Charitní dům svaté Alžběty  78
– Charitní dům svatého Václava  78
– Charitní středisko Michala Magone  29

Charitní centrum svaté Lucie viz Charita 
Ostrava

Charitní dům svaté Alžběty viz Charita 
Ostrava

Charitní dům svatého Václava viz Charita 
Ostrava

Charitní středisko Michala Magone viz 
Charita Ostrava

Charta 77  55
Chorus Ostrava, pěvecký sbor  89, 99

Illustratosphere, hudební skupina  16
In signum, výtvarná skupina  92
Industrial Gallery  51
Inekon Group, a. s.  39
Institut společenské odpovědnosti,  

o. p. s.  22
ISHA trio, hudební soubor  84
Islám v ČR nechceme, občanská 

iniciativa  82

Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o. 
(JFO)  9, 10, 16, 42, 52, 55, 60, 63, 
66, 71, 77, 82, 87, 92, 98

Janáčkova konzervatoř a Gymnázium 
v Ostravě, p. o. (JKGO)  32, 35, 42, 
48, 52, 64, 84, 95

Judas Priest, anglická hudební skupina  
55

Kabát, hudební skupina  49
Kasabian, britská hudební skupina  60
Keltik, skupina historického šermu  42
Kino Art viz Dům kultury města Ostravy
kino Luna viz Kulturní zařízení Ostrava- 

-Jih, p. o.
Klas, folklorní soubor  97
Klub terénních vozidel 4x4 Havířov  39
Klub za starou Prahu, z. s.  23
Knihcentrum.cz, s. r. o.  41, 72, 76
Knihovna města Ostravy, p. o. (KMO)  

20, 25, 32, 38, 51, 70, 71, 79, 86
Komerční banka, a. s.  20
Komorní klub viz Kulturní zařízení 

Ostrava-Jih, p. o.
Komorní scéna Aréna, p. o.  16, 32, 35, 

52, 66, 79, 83, 84, 92
Komunistická strana Čech a Moravy 

(KSČM)  11, 61
Konfederace politických vězňů ČR  89
Kotár, folklorní soubor  71
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Kotěrovo centrum architektury,  
o. p. s.  85

KPSP Kometa Brno, plavecký klub  32
Krajské vojenské velitelství Ostrava viz 

Armáda České republiky
Krankenhaus, hudební skupina  55
Krasničanek, folklorní soubor  71
Krokodýl, mažoretkový klub  42
Kryštof, hudební skupina  65, 80
krytý bazén v Porubě viz Sportovní  

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

Křesťanská a demokratická unie-
Československá strana lidová  
(KDU-ČSL)  18, 97

K-Trio viz Kulturní zařízení Ostrava-Jih, 
p. o.

Kulturní centrum Cooltour (Multižánrové 
centrum současného umění Cooltour)  
8, 20, 39, 58, 75, 79

Kulturní dům Muglinov  94
Kulturní zařízení Ostrava-Jih, p. o.
– kino Luna  25, 69
– Komorní klub  52, 53
– K-Trio  53, 66
Kvados, a. s.  38

Lachovček, folklorní soubor  26
Landek Park viz Vítkovice Machinery 

Group
Le Thé des Loups, francouzská hudební 

skupina  80
Legendy se vrací, hudební skupina   

42
LEGIOS, výrobce železničních vagonů  

52
Leipziger Ballett, německý baletní 

soubor  90
Letiště Leoše Janáčka Ostrava  72
Lidová konzervatoř a Múzická škola 

Ostrava  28, 80, 81
LikeIt, marketingová agentura  48
LUIGINO.cz, sportovní klub  64
Lungta, občanské sdružení  18
Lutkovno gledališče Maribor, slovinské 

divadlo loutek  75

Magistrát města Ostravy (MMO)  8
– Archiv města Ostravy (AMO)  28, 44, 

49, 66
– odbor ekonomického rozvoje  8

– odbor majetkových účastí  
a sdruženého nákupu  8

– odbor ochrany životního prostředí  17
– odbor sociálních věcí, zdravotnictví  

a vzdělanosti  55
– odbor strategického rozvoje  8, 9, 50
– odbor veřejných zakázek, externího 

financování, kapitálových účastí  
a sdruženého nákupu  8

– Útvar hlavního architekta  78, 85
Makabara, vokální trio  38
Malá Ondřejnica, folklorní soubor  13
Maličká země, ruská hudební skupina  73
Mamalör, hudební skupina  29
Mandrage, hudební skupina  52
Marley, klub  79
Marod, hudební skupina  93
Marow, hudební skupina  76
Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, 

Adamusova 7  96
Městská nemocnice Ostrava, p. o.  12, 

14, 15, 62, 77, 99
Městská policie Ostrava  17, 35, 42, 

53, 65, 88
Městské ředitelství Policie ČR viz Policie 

České republiky
Městský stadion Vítkovice viz Vítkovice 

Aréna, a. s.
Metrostav, a. s., stavební firma  88
Mig 21, hudební skupina  35
Minikino viz Centrum kultury  

a vzdělávání Moravská Ostrava
Ministerstvo kultury ČR  18
Ministerstvo životního prostředí ČR  41
Mlejn, galerie  51
Mobis Automotive System Czech, s. r. o., 

jihokorejská firma  78
Morava, folklorní soubor  25
Moravskoslezská vědecká knihovna, p. o.   

20, 52, 76, 92
Moravskoslezský kraj  17, 25, 29, 38, 

41, 47, 61, 75, 85, 86, 97
Multi Development Czech Republic, a. s.  

8, 75
Multifunkční aula Gong viz Vítkovice 

Machinery Group
Multižánrové centrum současného 

umění Cooltour viz Kulturní centrum 
Cooltour

Myschak Band, hudební skupina  28
N.O.H.A., hudební skupina  53
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Nadace pro rozvoj architektury  
a stavitelství  78

Národní divadlo moravskoslezské,  
p. o. (NDM)  8, 9, 10, 14, 15, 17, 22, 
25, 32, 35, 40, 41, 42, 50, 52, 58, 
65, 67, 68, 77, 82, 84, 85, 90, 92, 
96, 98, 100

– Divadlo Antonína Dvořáka  11, 17, 29, 
67, 80, 98

– Divadlo Jiřího Myrona  51, 65, 68
– Operní studio  67
Národní divadlo v Praze  42
– Státní opera  84
Národní hřebčín v Kladrubech nad 

Labem  65
Národní památkový ústav  89
– územní odborné pracoviště Ostrava  8, 

11, 60, 68, 69, 89
– Důl Michal  53, 69
– Metodické centrum technických 

památek a průmyslového dědictví  8
Národní strojírenský klastr, o. s.  32
Národní superpočítačové centrum 

IT4Innovations viz Vysoká škola 
báňská – Technická univerzita Ostrava

Nebe, hudební skupina  35, 74
NL Architects, nizozemská kancelář 

architektů  27
No Name, slovenská hudební skupina  

52, 77
Noach, vokální soubor  29
Nomad Design, skupina designérů  74

Občanská demokratická strana (ODS)  
96, 97

Občanské sdružení PANT  18, 89, 95, 97
odbor ekonomického rozvoje viz 

Magistrát města Ostravy
odbor majetkových účastí a sdruženého 

nákupu viz Magistrát města Ostravy
odbor sociálních věcí, zdravotnictví 

a vzdělanosti viz Magistrát města 
Ostravy

odbor strategického rozvoje viz 
Magistrát města Ostravy

odbor veřejných zakázek, externího 
financování, kapitálových účastí  
a sdruženého nákupu viz Magistrát 
města Ostravy 

OKD, a. s., těžební společnost  63
Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu  

8, 19, 28, 55, 72, 90, 99

Ollies dorty, s. r. o., výrobce cukrářských 
specialit  79

Opavička, folklorní soubor  54
Operní studio viz Národní divadlo 

moravskoslezské
Ostrava Aréna viz Vítkovice Aréna, a. s.
Ostravak, politické hnutí  92, 97
Ostravou na kole, občanské sdružení  

38, 61
Ostravská banda, orchestr  63
Ostravská univerzita v Ostravě (OU)  16, 

17, 23, 25, 29, 35, 73, 76
– Fakulta umění  73
– Filozofická fakulta  81, 84, 89
Ostravské muzeum, p. o.  13, 26, 29, 

51, 67, 70, 77
– Galerie Lauby  70
Ostravské opravny a strojírny, a. s.  52
Ostravské výstavy, a. s.
– Miniuni  47
– Slezskoostravský hrad  13, 25, 31, 

40, 42, 50, 53, 57, 62, 64, 69, 75, 
94

– výstaviště Černá louka  10, 16, 20, 
33, 35, 52, 59, 79, 86

Ostravský informační servis, s. r. o. 
(OIS)  7, 35, 47, 94, 100

Ostrich Quartet, hudební skupina  50
OZMA, francouzská hudební skupina  80
OZO Ostrava, s. r. o.  75

Parník viz Centrum kultury a vzdělávání 
Moravská Ostrava

PaS de Theatre, s. r. o., produkční 
společnost  39, 62

Pendulum, australská hudební skupina  
57

Pentla, folklorní soubor  97
Permoník, pěvecký sbor  42
Pěvecký sbor ostravských učitelek  84
Pipes & Pints, hudební skupina  65
Planetárium Ostrava viz VŠB – TUO
Plzeňský Prazdroj, a. s.  63
Polar, televize  8
Policie České republiky  21, 35, 53, 61, 

73, 87, 88
Pop Academy, vzdělávací instituce  48
Poutníci, hudební skupina  71
Povodí Odry, s. p.  23
Pražský filharmonický sbor  42
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Pretty Maids, dánská hudební skupina  
63

PRK Partners, advokátní kancelář  75
Progres 2, hudební skupina  57
Prúdy, slovenská hudební skupina  41
1. SC Vítkovice, florbalový klub  40
Přirození, výtvarná skupina  46
PSH, hudební skupina  12

Qalilo, gruzínský vokálně-instrumentální 
soubor  97

Rada města Ostravy  8, 11, 12, 17, 41, 
92, 97, 100

Rada Moravskoslezského kraje  61
Radio Čas  94
Red House Development, s. r. o.  50, 

68
Regionální rada soudržnosti 

Moravskoslezsko  68
Regna Musica, hudební soubor  70
Relax, televize  94
Respect Ostrava, s. r. o., pojišťovací 

společnost  22
Revírní bratrská pokladna, zdravotní 

pojišťovna  22
Rock & Roll Band Marcela Woodmana  

86
Rodrigo y Gabriela, mexické kytarové 

duo  60
Rokytenka, folklorní soubor  26
Round Hill Capital, investiční společnost  

63
RPG Byty, s. r. o., realitní společnost  

63
Rudá armáda  73
Rudimental, britská hudební skupina  

60
Rybičky 48, hudební skupina  53
Rytmy, hudební skupina  28

Ředitelství silnic a dálnic  84

SC Ostrava, a. s., sportovní centrum  
35, 65

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska  
56

Sirkus Aikamoinen, finský soubor  41
SK Velká Bystřice, házenkářský klub  50
Slavičan, folklorní soubor  26
Slezská diakonie  38

Slezskoostravská galerie  51, 72, 79, 
92

Slezskoostravský hrad viz Ostravské 
výstavy, a. s.

Slezský soubor Heleny Salichové, 
folklorní soubor  71

Smokie, britská hudební skupina  74
SMS, běžecký tým  67
Společně-Jekhetane, o. p. s.  18
Společnost Marie, z. s.  40
Společnost senior, občanské sdružení  

86
SportNES Ostrava, atletický klub  47
Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s. r. o. (Sareza)  92
– atletický stadion v Porubě  49
– krytý bazén v Porubě  32
Sportovní gymnázium Dany a Emila 

Zátopkových  11
SSK Vítkovice  12, 13, 14, 47, 53, 74, 

100
– odbor turistiky KČT  7
Standard & Poor's Credit Market 

Services, ratingová agentura  45
STAN, politické hnutí  61
Stará Aréna, s. r. o.  20, 51, 92
Státní divadlo Ostrava  47, 98
Státní oblastní archiv v Třeboni  86
Státní opera viz Národní divadlo v Praze 
Sto zvířat, hudební skupina  60
Strabag, a. s., stavební firma  53
Stratovarius, finská hudební skupina  63
Strážci kompaktoru, běžecký tým  27
Stromboli, hudební skupina  60
Struers, dánská firma  49
Středisko rané péče Společnosti pro 

ranou péči Ostrava  86

Šermíři, skupina historického šermu  71
Škoda Auto, a. s.  20

Tata Bojs, hudební skupina  60
Tatra Veteran Sport Club Ostrava  47
Tee Lane, irská hudební skupina  23
TJ Baník Ostrava OKD  100
TJ Liga 100 Ostrava, sportovní klub  

100
TJ Slávie Chomutov, plavecký klub  32
TJ Sokol Královské Vinohrady, florbalový 

klub  65
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TJ Sokol Vítkovice, sportovní klub  42
TJ Šumperk, sportovní klub  67
TJ TŽ Třinec, sportovní klub  32
TK Akcent, taneční klub  42
Torri Watchward, hudební skupina  55
Tough, hudební skupina  50
Trojhalí, zájmové sdružení právnických 

osob  23, 27, 28, 63, 64, 67, 74, 
75, 86, 99

Třebechovické muzeum betlémů  94
Tutu, hudební skupina  53
Twenty 4 Seven, nizozemská hudební 

skupina  55

Umělec má cenu, občanská iniciativa  
94

Úřad práce v Ostravě  25, 56, 74
Úřad vlády ČR  11
Ústřední hudba Armády České republiky 

viz Armáda České republiky
Útvar hlavního architekta viz Magistrát 

města Ostravy

Valašský vojvoda, folklorní soubor  97
Vědecko-technologický park Ostrava,  

a. s.  20
Velký svět techniky viz Vítkovice 

Machinery Group
Velvyslanectví Dánského království v ČR  

78
Víščo, hudební skupina  79
Vítkovice Aréna, a. s.
– Atletická hala Vítkovice  93
– ČEZ Aréna  18, 25, 32, 37, 42, 55, 

57
– Městský stadion ve Vítkovicích  42, 

44, 47, 63, 88
– Ostrava Aréna  57, 73, 76, 80, 93, 94
Vítkovice Machinery Group  34
– Dolní oblast Vítkovice  20, 21, 35, 37, 

38, 40, 41, 47, 51, 55, 57, 50, 63, 
64, 69, 78, 84, 88

– Důl Hlubina  17, 38, 66, 73, 78, 81, 
88, 89, 90

– Landek Park  41, 47, 49, 86, 88, 89
– Multifunkční aula Gong  16, 26, 32, 

48, 49, 86, 88, 89
– Velký svět techniky  20, 23, 41, 64, 

84
– Vítkovice, a. s.  8, 68
– Vítkovice Power Engineering, a. s.  35

Vítkovice Steel, a. s.  74
Vítkovice, a. s., viz Vítkovice Machinery 

Group
Vítkovice Power Engineering, a. s., viz 

Vítkovice Machinery Group
Vítkovická nemocnice, a. s.  28
vláda České republiky  61
Vládní výbor pro zdravotně postižené 

občany  94
Volgogradský dětský symfonický 

orchestr  73
VSK Univerzita Brno, sportovní klub  67
Východoslovenské muzeum v Košicích  

26
Vypsaná fiXa, hudební skupina  12
Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava (VŠB – TUO)  8, 20, 
35, 52, 68, 81, 89

– Centrum podpory inovací  89
– Fakulta bezpečnostního inženýrství   

84
– Národní superpočítačové centrum 

IT4Innovations  20, 70
– Planetárium Ostrava  26, 84, 85
– Výzkumné energetické centrum  82
Vysoká škola manažerské informatiky, 

ekonomiky a práva, a. s.  66
Vysoká škola podnikání a práva, a. s.  

66
– Výukové pracoviště Ostrava  66
Vysoká škola podnikání, a. s.  53, 66
výstaviště Černá louka viz Ostravské 

výstavy, a. s.
Výstavní síň Sokolská 26 viz Centrum 

kultury a vzdělávání Moravská Ostrava
Výtvarné centrum Chagall  18, 51, 66
Výukové pracoviště Ostrava viz Vysoká 

škola podnikání a práva, a. s.
Výzkumné energetické centrum viz 

Vysoká škola báňská – Technická 
univerzita Ostrava

X-AIR Ostrava, běžecký klub  38

YoYo Band, hudební skupina  80

Základní a mateřská škola Ostrava-
Svinov  98

Základní škola Bulharská v Porubě  16
Základní škola Mitušova 8 v Hrabůvce  

87
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Základní škola Mitušova 16 v Hrabůvce  
87

Základní škola Porubská 832 v Porubě  
44, 96

Základní škola Zdeňka Škarvady 
v Porubě  41

Základní umělecká škola Edvarda Runda 
ve Slezské Ostravě  32

Základní umělecká škola Dobroslava 
Lidmily Ostrava-Svinov  98

Zastupitelstvo města Ostravy (ZMO)  
11, 17, 18, 35, 49, 57, 68, 77, 78, 
92, 97

Zastupitelstvo městského obvodu 
Hrabová  96

Zastupitelstvo městského obvodu 
Ostrava-Jih  87

Zoologická zahrada Ostrava, p. o.  12, 
13, 14, 22, 26, 27, 29, 39, 48, 55, 
56, 57, 58, 63, 76, 84, 97, 100

Zora Olomouc, házenkářský klub  27
Zrní, hudební skupina  60
ZVVZ USK Praha, basketbalový klub  21

Železniční muzeum moravskoslezské  
74
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Rejstřík akcí k ostravským výročím

700. výročí první písemné zmínky o Svinovu  47, 54

120. výročí založení TJ Sokol Vítkovice  42

95. výročí narození šéfdirigenta ostravské operety V. Brázdy  47

95. výročí narození herce J. Kobra  68

85. výročí autobusové dopravy v Ostravě  77

70. výročí narození literárního vědce V. Macury  84, 85

70. výročí osvobození Ostravy a konce 2. světové války  29, 30, 31

70. výročí založení profesionálního hasičského sboru v Ostravě  86

70. výročí založení Dechového orchestru Ostrava  88

55. ročník Čokoládové tretry  42

45. výročí otevření kina Luna v Zábřehu  69

40. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj  42, 43, 44

25. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka  25

25. výročí otevření Výtvarného centra Chagall  66

15. výročí založení Vysoké školy podnikání, a. s.  53

15. ročník Tříkrálové sbírky  8

15. ročník Slavností pivovaru Ostravar  65

15. ročník výstavy betlémů na Slezskoostravském hradě  94

15. ročník Dnů NATO a Dnů vzdušných sil Armády České republiky  72

10. ročník novoročního výstupu na haldu Emu  7

10. ročník mezinárodní konference o životním prostředí EIA/SEA  41

5. ročník Ostravského knižního veletrhu  20

5. ročník festivalu Ostrau der Kulturpunkt – Česko-německé kulturní dny  34

5. ročník soutěže Do práce na kole  38

5. ročník Festivalu v ulicích  59
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