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• centrem novoročních oslav převážně mladých lidí z Ostravy a okolí, ale 
také z Polska se staly bary a restaurace na Stodolní ulici a v její blíz- 
kosti. Přivítat nový rok bylo možno rovněž v rekonstruovaném Domě kultu-
ry Akord, s. r. o., či v Clarion Congress Hotelu Ostrava v Zábřehu

• prvním dítětem narozeným v Městské nemocnici Ostrava v roce 2016 
se stala Valentýna Borsuková, která přišla na svět krátce před půl sed-
mou ráno. 4. ledna navštívil Valentýnu a její maminku primátor města 
Ostravy T. Macura a předal jim plyšového medvěda a nákupní poukázky

• Klub českých turistů zorganizoval tradiční výstup na haldu Emu ve Slez-
ské Ostravě, kterého se zúčastnilo několik desítek zájemců všech věko-
vých kategorií

• městský obvod Ostrava-Jih připravil od 18.00 na kruhovém objezdu 
na ulici Dr. Martínka v Hrabůvce největší novoroční ohňostroj v Ostravě, 
který zhlédlo několik tisíc lidí

• cena krátkodobé jízdenky v městské hromadné dopravě byla zvýšena 
o 2 Kč ze 14 na 16 Kč. Lidé starší 65 let mohou cestovat zdarma s pod-
mínkou, že si opatří čipovou kartu ODISku s bezplatným kuponem na celý 
rok, což se však nevztahovalo na důchodce, kteří se narodili do konce 
roku 1945, kterým k dopravě zdarma nadále stačí pouze občanský prů-
kaz. O 3 Kč stoupla také cena SMS jízdenky

• vzhledem k slabým výsledkům týmu FC Baník Ostrava byl odvolán tre-
nér R. Korytář, kterého nahradil V. Petržela

1.–11. ledna 
• v důsledku zvýšeného množství polétavého prachu v ovzduší byla  
1. ledna vyhlášena smogová situace, která i přes krátkodobé zlepšení 
trvala až do 11. ledna

1.–14. ledna 
• 16. ročník Tříkrálové sbírky pořádala v Ostravě Charita Ostrava a Chari-
ta sv. Alexandra. Z jejího výtěžku byly financovány projekty pomoci osobám 
ve složité sociální situaci či se zdravotním postižením a také na podporu 
hospicové péče. 4. ledna navštívili koledníci na Nové radnici primátora  
T. Macuru 

3. ledna  
• byl ukončen provoz Vánočního kluziště!!! na Masarykově náměstí, zří-
zeného společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o., 
které využilo rekordních 20 000 bruslařů



8

L
E

D
E

N 4. ledna  
• ve foyer Nové radnice byla zahájena výstava Já pěstoun. Expozici tvoři-
lo deset velkoformátových fotografií pěstounů ve svých občanských profe-
sích, doplněných jejich životními příběhy

5. ledna  
• představení T. Vůjtka Slyšení, nastudované režisérem I. Krejčím se 
souborem Komorní scény Aréna, bylo v prestižní anketě Divadelních 
novin vyhlášeno Inscenací roku 2015. 106 divadelních kritiků, publi-
cistů a teoretiků ji umístilo na první místo v konkurenci 55 her divadel 
z celé ČR 

6. ledna  
• v Multifunkční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice se konal koncert 
Pohledy do šedesátých let, na němž zazněla v provedení souboru Ostrav-
ská banda a sólistů díla J. Rychlíka, V. Šrámka a P. Kotíka

7. ledna  
• na novoročním koncertu Janáčkovy filharmonie Ostrava řízené H. M. För- 
sterem přednesla sopranistka P. Janečková skladby J. Strausse ml.,  
J. Offenbacha a G. Pucciniho 

• u příležitosti 105. výročí narození spisovatele Z. Jirotky byla na místě 
jeho rodného domu ve Slezské Ostravě na náměstí J. Gagarina odhale-
na pamětní deska, jejímž autorem je J. Šnéberger. Součástí Saturniná-
lií, jichž se zúčastnilo kolem 80 členů a příznivců Okrašlovacího spolku 
Za krásnou Ostravu, byly ochotnické divadelní provedení druhé kapitoly 
románu Saturnin, soutěž o nejlepší domácí koblihu a tradiční „koblihova-
ná“, upomínající na známou scénu z knihy

• v Absintovém klubu Les na Střelniční ulici v Moravské Ostravě byla uve-
dena hra T. Vůjtka Spolu, jejímž námětem jsou osudy hereček L. Baarové 
a A. Mandlové. V režii V. Tomáška vystoupily Z. Truplová a P. Gajdošíková

• vernisáž výstavy obrazů F. R. Čecha a beseda s autorem proběhly ve 
Výtvarném centru Chagall

8. ledna
• pracovníci Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě představili unikátní 
mapu zdrojů znečištění ovzduší na severu Moravy a ve Slezsku, která 
vznikla na základě dvouletého měření 

• novým majitelem FC Baník Ostrava se stal V. Brabec, který tímto kro-
kem odvrátil hrozící krach zadluženého klubu
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Členové a příznivci Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu při odhalení 
pamětní desky Z. Jirotkovi (7. ledna)

9. ledna  
• soubor KSA nastudoval pod vedením polského režiséra G. Kempinské-
ho hru švýcarského dramatika U. Widmera Top Dogs. V hlavních rolích se 
představili A. Čuba, Z. Truplová a T. Cisovská

11. ledna
• ve středisku informačních služeb MMO ve foyer Nové radnice bylo ote-
vřeno informační místo pro zájemce o tzv. kotlíkové dotace, které byly 
určeny soukromým osobám na pořízení nového ekologického kotle nebo 
tepelného čerpadla

• na halovém akademickém mistrovství ČR v atletice v Praze vybojoval 
první místo v běhu na 60 m V. Kolarčík z Vysoké školy báňské – Technic-
ké univerzity Ostrava časem 6,92 s

12. ledna
• ministr životního prostředí R. Brabec zahájil v Ostravě projekt tzv. kot-
líkových dotací v Moravskoslezském kraji a jednal s primátorem T. Macu-
rou a náměstkyní primátora K. Šebestovou o stavu ovzduší a průběhu 
sanačních prací na tzv. lagunách bývalého podniku Ostramo

12.–13. ledna 
• novoroční koncert Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě nabí-
dl v podání symfonického orchestru školy a sólistů P. Gazdíka a H. Fialo-
vé díla A. L. Webbera, G. Gershwina, L. Bernsteina a dalších
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• vernisáž expozice fotografií J. Štreita, zachycující děti léčící se z dětské 
mozkové obrny a jejich rodiče, nazvané Držíme spolu proběhla v Ostrav-
ském muzeu  

14. ledna  
• k 60. výročí prvního vysílání ostravského studia České televize byla 
ve Velkém světě techniky v Dolní oblasti Vítkovice za přítomnosti pro-
gramového ředitele ČT M. Fridricha, ředitele Televizního studia Ostrava  
T. Šiřiny, dramaturga a jednoho z tvůrců expozice A. Jurdy, bývalé mode-
rátorky E. Kunertové-Mudrové, publicisty M. Švihálka a dalších hostů 
zahájena výstava Od televise k televizi, na níž bylo možno zhlédnout 
fotografie, ukázky z inscenací a dokumentů, části dekorací, záznamo-
vou techniku nebo kostýmy. Návštěvníci si mohli také sami natočit tele-
vizní klip

15. ledna 
• veřejné debaty, jejímž tématem byla dostavba proluk na Masarykově 
náměstí, se ve výstavním sále radnice městského obvodu Moravská Ost-
rava a Přívoz zúčastnilo vedení obvodu v čele se starostkou P. Bernfeldo-
vou a studenti Fakulty architektury ČVUT v Praze

• v Divadle Petra Bezruče se uskutečnila premiéra hry F. Schillera Úklady 
a láska. V režii M. Tyce vystoupili J. Vlas, M. Cimerák, S. Šárský a další

• soubor černého divadla Hilt s protagonisty T. Hoidekrem a Š. Pen-
covou představil v Domě kultury města Ostravy taneční a vizuální show 
Phantom

15. ledna–29. února  
• 7. ročník Grand Restaurant Festivalu, celorepublikové akce pro pří- 
znivce kulinárních zážitků, proběhl v restauracích Imperial Hotel Ostra-
va, Hotel Mercure Ostrava Center, Park Inn by Radisson Ostrava, Clarion 
Congress Hotel Ostrava, Hotel City.City aj.

16. ledna 
• v anketě čtenářů internetového deníku iDNES.cz o nejlepšího sportov-
ce Moravskoslezského kraje zvítězila s 914 hlasy plavkyně B. Závadová 
z Klubu plaveckých sportů Ostrava

16.–17. ledna 
• kongres Občanské demokratické strany, jejímž předsedou byl vět-
šinou hlasů zvolen opět P. Fiala, se konal v Clarion Congress Hotelu  
Ostrava 
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• ve vstupní chodbě Moravskoslezské vědecké knihovny byla zahájena 
výstava ukázek z fondů této instituce k 65. výročí jejího založení 

18.–20. ledna  
• na výstavišti Černá louka se uskutečnil 13. ročník mezinárodního vele-
trhu Infotherma 2016, věnovaného vytápění, úsporám energie a využívá-
ní obnovitelných zdrojů. Součástí doprovodného programu byly konferen-
ce, předváděcí akce a soutěže

19. ledna  
• v rámci oslav 90 let od otevření Domu umění GVUO proběhla verni-
sáž expozice Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě. Prezentována 
byla díla evropského umění od přelomu 15. a 16. století do současnosti. 
Mezi nejvýznamnější exponáty patřily obrazy rakouských, ruských a špa-
nělských autorů, rozsáhlá kolekce expresionismu, kubismu, surrealismu 
a díla uměleckých skupin, jako je Skupina 42. Vystavena byla také slavná 
malba G. Klimta Judita. Vysokou kvalitu sbírek GVUO dokládaly rovněž díla 
vzniklá v druhé polovině 20. století a práce nejmladší generace umělců

• první výstavou zahájenou v Galerii města Ostravy PLATO v roce 2016 
byla expozice Broučci, představující prostorové objekty, jejichž autorem je 
V. Skrepl

• kolekce kreseb s ekologickou tematikou švédských a českých ilust-
rátorů nazvaná Tváří v tvář klimatu, pořádaná Velvyslanectvím Švédské-
ho království v ČR a advokátní kanceláří Jakovidis/Klega/Partners, byla 
představena v Kulturním centru Cooltour na Černé louce za účasti švéd-
ské velvyslankyně A. Jagander a primátora T. Macury

20. ledna  
• v úvodu 13. zasedání Zastupitelstva města Ostravy byla členkou Rady 
města Ostravy zvolena M. Mrózková Heříková z hnutí ANO 2011, která 
vystřídala D. Pflegera z téhož politického subjektu. Zastupitelé poté 
projednali a schválili informace o stavu zpracování Strategického plánu 
rozvoje města, neinvestiční účelové dotace v oblastech sociální péče 
a protidrogové prevence. ZMO hlasy koalice také odsouhlasilo personální 
změny v dozorčích radách městských společností, výborech ZMO, čímž se 
celkový počet členů v těchto orgánech snížil o 14

• moderní vzdělávací centrum pro výuku studentů v hodnotě 85 mil. Kč 
uvedené do provozu ve Fakultní nemocnici Ostrava tvoří komplex dvou 
operačních a tří výukových sálů. Jako jedno z prvních v Evropě je vybave-
no plně automatizovanou technikou k televizním přenosům chirurgických 
zákroků
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21. ledna 
• Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p. o., 
otevřelo za účasti náměstků primátora M. Mariánka, Z. Pražáka dvě nová 
zařízení, Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice, která vznikla roz-
sáhlou rekonstrukcí bývalého Stacionáře Třebovice

• Deník mého otce aneb Příběh opravdického člověka byl název inscena-
ce slovenského autora P. Vilikovského, jejíž premiéra zahájila v Národním 
divadle moravskoslezském nový dramaturgický cyklus Sousedé, předsta-
vující zajímavá díla vzniklá v sousedních zemích. V režii L. Brutovského 
vystoupili v trojroli hlavní postavy V. Polák, F. Večeřa a F. Strnad

• vernisáž výstavy obrazů M. Knížáka 30 portrétů proběhla v Galerii Bese-
da na Jurečkově ulici v Moravské Ostravě 

• prezentace fotografické knihy o moravskoslezské metropoli Život v Ost-
ravě, na níž se podíleli fotografové R. Šťastný, J. Kudělka, J. Král, M. Krecl, 
publicista B. Uhlář a další, se uskutečnila ve výstavním sále Útvaru hlavní-
ho architekta v Nové radnici

• v Domě kultury Akord se představila v rámci svého turné 100/4 skupi-
na Alice se zpěvákem D. Bártou 
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• pilot formule 1 K. Räikkönen navštívil Ostravu. Vzhledem k tomu, že 
pořádající společnost Royal Dutch Shell nepropagovala akci v médiích, 
podepsal se K. Räikkönen u benzinové stanice firmy na Místecké ulici 
v Hrabůvce pouze několika fanouškům 

23. ledna
• sloní samička Sumitra se i přes veškerou péči zaměstnanců Zoologic-
ké zahrady Ostrava nedožila dvou let a uhynula. Mládě se nikdy nenapilo 
mateřského mléka, a tak byly šance na jeho přežití malé 

• v pravé poledne byl odstartován v Komenského sadech závod zařazený 
do série Winter Run 2016. Běžci se vydali na tratě dlouhé čtyři a osm 
kilometrů. Vítězem hlavní kategorie se stal A. Gaura z TJ TŽ Třinec v čase 
28:22,8 min

25. ledna 
• přednáškou M. Hilského Fenomén Shakespeare byl v Divadle Antonína 
Dvořáka slavnostně zahájen projekt Shakespeare Ostrava 2016, jímž si 
město a kulturní instituce připomněly 400. výročí úmrtí tohoto anglického 
dramatika. Na tuto a navazující akce přispěla Ostrava ze svého rozpočtu 
v průběhu roku částkou 2,8 mil. Kč

• vernisáž výstavy počítačové grafiky J. Šerých nazvaná Qwerty proběhla 
ve Výstavní síni Sokolská 26

26. ledna
• v rámci projektu JFO Smartphonie mohli posluchači během večera 
devětkrát ovlivnit dramaturgii koncertu prostřednictvím SMS hlasování  

29. ledna  
• ministryně školství K. Valachová jednala v Ostravě-Jihu s představiteli 
městského obvodu a zástupci učitelů a rodičů o situaci, která vznikla 
v souvislosti se sloučením základních škol Mitušova 8 a Mitušova 16, 
s nímž část občanů zásadně nesouhlasila 
 
• galavečerem, na němž vystoupili někdejší i současní členové soubo-
ru, oslavilo Divadlo Petra Bezruče 70. výročí svého založení. Na jevišti 
vzpomínali na své působení v tomto divadle dramatik P. Kolečko, režiséři  
J. Klimsza a M. Františák, dramaturgyně I. Smejkalová, herci A. Sasínová-
-Polarczyk, J. Plouhar, J. Vápeník a další

• ostravská fotografka Z. Šrámková představila v antikvariátu a galerii 
Fiducia cyklus snímků Spodní proud, zobrazující umělecké komunity ze 
sociálně vyloučené oblasti v Ostravě 
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• převážně čínští umělci, hlásící se k hnutí Falun Gong, prezentova-
li ve foyer Domu kultury města Ostravy obrazy na výstavě Art of Zhen, 
Shan, Ren neboli Pravdivost – Soucit – Snášenlivost, kterou předtím 
zhlédli lidé ve více než 200 městech 40 zemí světa

2.–5. února 
• ve Velkém světě techniky v Dolní oblasti Vítkovice proběhl 57. ročník 
celostátního kola fyzikální olympiády, jehož vítězi v červenci reprezen-
tovali Českou republiku na 47. ročníku Mezinárodní fyzikální olympiády 
ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku. Tento ročník organizovala Jednota čes-
kých matematiků a fyziků a Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci

3. února 
• veřejné diskuze a workshopu Hra na Ostravici, jejichž tématem byla 
budoucnost módního domu Textilia-Ostravica a kterou moderoval před-
seda spolku Lauby, z. s., J. Becher, se ve Staré Aréně na ulici 28. října 
zúčastnili primátor T. Macura, hlavní architekt města C. Vltavský, zástup-
ce majitele objektu D. Zeman a další hosté

4. února 
• 20. výročí obnovení partnerské smlouvy mezi Ostravou a Katovicemi, 
spolupráce mezi oběma městy v oblastech školství, kultury a životního 
prostředí byly hlavními tématy jednání primátora T. Macury s velvyslanky-
ní Polské republiky v ČR G. Bernatowicz a generálním konzulem Polské 
republiky v Ostravě J. Bilským 

• ve foyer Nové radnice byla zahájena výstava Meat Design Ostrava 2015, 
prezentující tvorbu českých designérů 

6. února 
• program Masopustu na Slezskoostravském hradě nabídl průvod masek, 
divadelní vystoupení, koncert kapely Klapeto, komponovaný pořad Jak to 
bylo s masopustem? a také ochutnávky domácích uzenin, koláčů, medovi-
ny, vína a sýrů 
 
• na festivalu Pendl se v Kulturním centru Cooltour, klubech Barrák Marlay 
a dalších v centru Ostravy představili např. zpěváci a hudebníci Záviš,  
J. Burian a skupiny UDG, Prago Union a Lavagance

• v Dolní oblasti Vítkovice se uskutečnil závod v běhu na lyžích City Cross 
Sprint Ostrava, který doplnily biatlonová, biketrialová exhibice a letecká 
show M. Šonky. Vítězem hlavního závodu se stal Nor T. Børsheim. Trať 
byla poté od 7. do 14. února zdarma přístupná veřejnosti 
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• generálním partnerem Ostrava Arény, po pražské O2 areně druhé nej-
větší v ČR, se stal Pivovar Ostravar, součást skupiny Pivovary Staropra-
men, s. r. o. Hala proto nese nový název Ostravar Aréna

8. února–1. dubna 
• výstava fotografií zahájila festival ProTibet, který se kromě Ostravy 
konal v Havířově, Novém Jičíně či Opavě. V ostravské části programu 
byly mj. beseda s členem parlamentu tibetské exilové vlády T. Wang- 
chenem, benefiční představení Hrdý Budžes, expozice obrazů Plameny 
v tichu, cestovatelské přednášky a přehlídka filmů

9. února  
• Ostravské muzeum a městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz byly 
pořadateli druhého masopustního jarmarku na Masarykově náměstí, 
jehož hlavní součástí byly maškarní průvod centrem města a symbolic-
ké pochování basy, na nichž vystoupili mj. Frenštátská cimbálová muzi-
ka Radegast, folklorní soubor Hlubinka, Bílé divadlo Ostrava a Muzikanti 
z Polanky. Zároveň probíhal trh s výrobky lidového řemesla a potravinami 
drobných soukromých producentů

10. února  
• ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu J. Dienstbier jed-
nal v Nové radnici s náměstkem primátora M. Mariánkem, zástupci MMO 
a vedoucím ostravského pracoviště Agentury pro sociální začleňování  
M. Navrátilem o problematice sociálního bydlení

• v Senátu Parlamentu České republiky v Praze se uskutečnila vernisáž 
výstavy Uhlí na Ostravsku – Činnost a hornické tradice Klubu přátel hor-
nického muzea v Ostravě

11.–13. února 
• projekce profesionálních i amatérských cestovatelských snímků, před-
nášky, besedy a koncerty převážně folkových a country skupin, jako Tempo 
di vlak či Acoustic Irish, byly na programu jarní části festivalu Ozvěny, probí-
hajícího v kině Vesmír, Planetáriu Ostrava a klubu Parník 

11. a 15. února 
• vynikající německý trumpetista R. Friedrich vystoupil na koncertu JFO jako 
sólista ve skladbách E. Blocha a H. F. Tomasiho a o čtyři dny později uvedl 
s cembalistkou B. M. Willi a Aerea Ensemble díla barokních skladatelů

13. února  
• věž Nové radnice byla osvětlena zlatě, jako připomínka mezinárodního 
Dne dětské onkologie, jehož symbolem tato barva je
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• každý pár, který navštívil tento den zoo, zaplatil vstup pouze za jednu 
osobu. K svátku sv. Valentýna byly připraveny speciální komentované pro-
hlídky zaměřené na partnerské soužití, namlouvací praktiky a sexuální 
chování zvířat

• ve vyprodané Ostravar Aréně se uskutečnilo za skvělé atmosféry utká-
ní Euro Hockey Tour mezi ČR a Ruskem, v němž česká reprezentace pro-
hrála 2:4

14. února 
• na halovém mistrovství ČR mládeže v Praze zvítězila v chůzi na 3000 m 
v kategorii juniorek V. Kubenková z SSK Vítkovice časem 15:24,58 min

15. února 
• britský časopis fDi zveřejnil výsledky ankety European Cities and Regi-
ons of the Future 2016/2017, ve které se Ostrava umístila na devátém 
místě mezi investorsky nejatraktivnějšími středně velkými městy Evropy 

16. února  
• na dvou galakoncertech k 60. výročí Televizního studia Ostrava, mode-
rovaných M. Dietlovou a R. Krajčem, vystoupili v Multifunkční aule Gong 
M. Rottrová, H. Zagorová, J. Wykrent, P. Dobeš, M. Chodúr, E. Farna, sku-
piny Buty, Citron, Orchestr Borise Urbánka, Janáčkův komorní orchestr 
a další. ČT vysílala záznam koncertu 21. května

Nová Atletická hala Vítkovice Aréna, a. s. (16. února)
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na, a. s., bylo toto sportoviště na Starobělské ulici v Zábřehu oficiálně 
otevřeno. Zároveň proběhla soutěž ve skoku do výšky, jejímiž vítězi se 
stali J. Wilson z Baham výkonem 226 cm a N. Strachová, která zdolala 
laťku ve výšce 181 cm

17. února 
• k nejdůležitějším projednaným a schváleným materiálům 14. zasedání 
ZMO patřily podpis dodatku ke smlouvě s firmou Hyundai Mobis, Co., 
Ltd., dotace na podporu kultury, sportu, volnočasových aktivit, sociál-
ní péče a osob s hendikepem, záměr sloučení městských společností 
OVA!!!CLOUD.net, a. s., a OVANET, a. s., odvolání jednatelů společností 
Koordinátor ODIS, s. r. o., a Ostravský informační servis, s. r. o., a zvo-
lení jejich nástupců. Zastupitelé zamítli žádost Spolku Lungta o podporu 
kampaně Vlajka pro Tibet

18.–19. února 
• u příležitosti 25. výročí založení Charity Ostrava proběhly dny otevřených 
dveří ve všech jejích střediscích, při nichž se zájemci mohli seznámit s nabíd-
kami sociálních, zdravotních a dalších služeb, které tato instituce nabízí

19. února 
• Divadlo loutek Ostrava uvedlo na alternativní scéně premiéru rockové 
pohádky J. Ryšánek Schmiedtové Malá Mína zmlsaná. V titulní roli se 
představila J. Zajacová

I. Křehlíková, J. Krupica, T. Rossi a J. Zajacová v inscenaci Malá Mína zmlsaná 
(19. února)
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22. února 
• v rámci projektu Shakespeare Ostrava 2016 proběhlo ve Staré Aréně 
představení I. Vyskočila Haprdáns (HAmlet, PRinc DÁNSký), jenž je origi-
nální parafrází na Shakespearovu hru. V režii T. Jirmana, který byl taktéž 
jedním z protagonistů, a P. Gejguše vystoupili A. Cónová, Z. Kantorová 
a D. Schreiber

23. února 
• ve věku devadesáti let zemřel A. Čoček, čestný občan města Ostravy, 
účastník protikomunistického odboje v 50. letech 20. století 

25. února 
• na výstavišti Černá louka se konal 18. ročník konference Regenerace 
bytových domů – Dynamika proměn bydlení 2016, jejímž spolupořadate-
lem byl odbor majetkový MMO a které se zúčastnili mj. ministryně pro 
místní rozvoj K. Šlechtová, primátor T. Macura a ředitel Státního fondu 
rozvoje bydlení F. Hadáček 

27.–28. února  
• mezi nejhodnotnější výkony halového mistrovství ČR v atletice ve spor-
tovní hale Vítkovice Aréna, a. s., v Zábřehu, patřila vítězství A. Zenkla z SSK 
Vítkovice v běhu na 3000 m v čase 8:29,05 min, J. Slaninové (SSK Vítko-
vice) v běhu na 200 m (24,23 s), K. Cachové (USK Praha) v běhu na 60 m 
překážek (8,14 s), R. Maláčové (USK Praha) ve skoku o tyči (450 cm)  
a J. Kudličky (ASC Dukla) ve stejné disciplíně (577 cm) 

28. února 
• do provozu byl uveden dopravní terminál Hranečník, na němž je zakon-
čena většina autobusových linek do Ostravy z Karviné, Orlové, Havířova či 
Bohumína. Z terminálu směřují do centra tramvajové, autobusové a tro-

A. Cónová a T. Jirman 
ve hře Haprdáns  
(22. února)
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Terminál Hranečník (28. února)

lejbusové linky městské hromadné dopravy. Z tohoto důvodu bylo nutno 
dovést až na Hranečník trolejové vedení pro trolejbusy a rekonstruovat 
tramvajový svršek. Součástí stavby jsou tři nástupiště s informačními 
tabulemi, nová čekárna a zázemí pro řidiče. Upraveny byly také zelené  
plochy a rozmístěny lavičky a další mobiliář. Celkové náklady stavby, reali-
zované firmou Rekultivace Ústí nad Labem, s. r. o., dosáhly 153,4 mil. Kč, 
z toho přispělo ministerstvo financí částkou 70,8 mil. Kč a město ze svého 
rozpočtu 82,6 mil. Kč 

• z kruhového objezdu na Prokešově náměstí byla odstraněna kovová 
plastika Pocta hornictví, která tam byla provizorně umístěna v roce 2013

29. února 
• Knihovna města Ostravy, která si v roce 2016 připomněla 95 let svého 
trvání, pořádala 10. ročník Týdne prvňáčků, během něhož byli žáci slav-
nostně pasováni na rytíře knih, knihoven a čtení. Ti z nich, kteří ještě 
nebyli v knihovně registrováni jako čtenáři, tak mohli učinit zdarma

29. února–1. března 
• D. Danel a J. Rataj uvedli v Multifunkční aule Gong skladbu La lon-
tananza nostalgica utopica futura italského avantgardního skladatele  
L. Nona. Druhý den se představili hudebník M. Küchen a butó-tanečník  
R. Fukuhara v performanci Killing the houses, killing the trees
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• v Komorní scéně Aréna byla zahájena výstava fotografií významného 
slovenského fotografa R. Kočana Obrazy paměti 

1.–8. března 
• program španělského kulturního týdne nabídl mj. v Minikině filmový fes-
tival La película, přednášku význačného hispanisty P. Štěpánka, worksho-
py, divadelní představení a ochutnávky španělské kuchyně v restauraci 
Pata Negra na Věšínově ulici v Zábřehu

3. března  
• lyrická opera francouzského skladatele Ch. L. Ambroise Thomase Ham- 
let, podle dramatu W. Shakespeara, měla premiéru v NDM. V hudebním 
nastudování T. Braunera a režii R. Lipuse, který se takto na realizaci 
opery podílel poprvé, vystoupili v hlavních rolích J. Sibera, T. Weinhappel, 
M. Gurbaľ a J. Vuletic

• ve Výtvarném centru Chagall se uskutečnila vernisáž výstavy více než 
šedesáti grafických listů, akvarelů a pastelů A. Borna Habsburkové a ti druzí

4.–6. března 
• 6. ročník Ostravského knižního veletrhu na výstavišti Černá louka pre-
zentoval produkci nakladatelství a služby Knihovny města Ostravy, Morav-
skoslezské vědecké knihovny a dalších institucí. Diskuzí, autorských 
čtení a představení nových knih se zúčastnili mj. E. Tvrdá, M. Sehnal, 
L. Romanská a M. Jiroušek. Jedním z bodů doprovodného programu byl 
koncert J. Nohavici Básníkům české země v klubu Heligonka. Zároveň 
proběhly na Černé louce veletrhy Dovolená a region a lázeňství a Svatba 

5. března 
• Zoologická zahrada Ostrava, p. o., která si v roce 2016 připomněla  
65. výročí svého založení, připravila na Den pro prasátka komentovaná 
krmení štětkounů kamerunských 

• 9. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky mažoretek a roztleskávaček 
Stars Cup 2016, jehož se zúčastnilo více než 30 formací, se konal ve spor-
tovní hale Sareza v Přívoze 

8. března 
• největší veletrh pracovních nabídek v Moravskoslezském kraji Kariéra 
Plus, na kterém v aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ost-
rava v Porubě nabízely firmy ABB, s. r. o., ArcelorMittal Ostrava, a. s., 
Škoda Auto, a. s., Vítkovice Machinery Group, pojišťovna Allianz nebo 
Tatra Trucks, a. s., studentům a absolventům vysokých škol zaměstnání, 
stáže, programy, brigády i spolupráci na diplomových pracích
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• prestižní britský žebříček Times Higher Education zveřejnil seznam  
200 nejlepších univerzit v Evropě. Na 170. pozici se umístila VŠB – TUO 
jako jediný zástupce vysokých škol z ČR

• ve Výstavní síni Sokolská 26 byla zahájena výstava prací E. Ovčáčka 
Černobílá série & konstelace, prezentující rozsáhlý soubor autorových 
černobílých grafik z let 2013–2015

11. března  
• na pozvání primátora T. Macury se sešlo 20 odborníků, kteří společ-
ně tvořili vizi Ostravy pro rok 2030. Byli mezi nimi náměstci primátora  
M. Mariánek, Z. Pražák, M. Štěpánek a K. Šebestová, rektor VŠB – TUO  
I. Vondrák, předseda představenstva společnosti Vítkovice, a. s., J. Svět-
lík nebo ředitelka festivalu Colours of Ostrava Z. Holušová. Workshop se 
uskutečnil jako součást přípravy Strategického plánu rozvoje města Ost-
ravy pro roky 2017–2023 s přesahem na dalších 20–30 let

12.–18. března 
• program Irského festivalu Ostrava, který musel být z finančních důvodů 
zkrácen, nabídl v klubu Baxters Urban Pub na Stodolní ulici vystoupení 
irské skupiny Strange Brew či polského tanečního souboru Reelandia. 
Na počest svátku sv. Patrika, patrona Irska, byla věž Nové radnice osvět-
lena zeleně

15.–18. března  
• na 27. ročníku největšího evropského veletrhu nemovitostí a inves-
tičních příležitostí MIPIM v Cannes prezentovala Ostrava ve společné 
expozici s partnery z řad komerčních společností lokalitu Karolina, Dolní 
oblast Vítkovice, Vědecko-technologický park Ostrava, a. s., průmyslovou 
zónu Hrabová a další projekty

16. března 
• zpěváci M. Jandová a D. Vitázek vystoupili v Multifunkční aule Gong 
na koncertu JFO Rocková klasika. Na programu byly symfonické úpravy 
hitů skupin Led Zeppelin, Rolling Stones, Pink Floyd, R.E.M. nebo Blondie

17. března 
• uskutečnila se ostravská premiéra jednoho z nejslavnějších světo-
vých muzikálů, Jesus Christ Superstar autorů T. Rice a A. L. Webbera.  
V inscenaci Národního divadla moravskoslezského se v hudebním nastu-
dování J. Žídka a pod režijním vedením J. Nekvasila v hlavních rolích před-
stavili P. Cmorik, M. Šnytová a L. Adam. Hlavním motivem scény, jejímž 
autorem je D. Bazika, je katedrála Božského Spasitele v Moravské Ostravě
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18. března 
• soubor DPB uvedl inscenaci J. Žáka a H. Burešové Škola základ živo-
ta, proslavenou svou filmovou adaptací. V režii J. Ryšánek Schmiedtové 
vystoupili L. Melník, N. Lichý, M. Sedláček a další

19. března  
• město Ostrava se počtvrté zapojilo do kampaně Hodina Země, jež 
má upozornit na zhoršující se stav životního prostředí. V tento den bylo 
v době od 20.30 do 21.30 vypnuto osvětlení věže Nové radnice 

• další premiérou v Komorní scéně Aréna byla hra B. Viana Budovatelé 
říše. Režie se ujal V. Štěpánek a hlavní role ztvárnili V. Georgiev, A. Sasí-
nová-Polarczyk a Z. Truplová 

19.–20. března  
• na Slezskoostravském hradě se uskutečnil tradiční velikonoční jar-
mark. Návštěvníci se mohli naučit plést pomlázku, namalovat vajíčko či 
vymodelovat hrnek na hrnčířském kruhu. Na programu byla vystoupení 
folklorních a národopisných souborů, např. Holúbek, Markovička, Hlubi-
na, Ondráš či uskupení Bakchus, provozující středověkou hudbu. Přede-
vším děti obdivovaly zvířata v ohrádce

Primátor města T. Macura 
při prezentaci na veletrhu 
MIPIM v Cannes  
(16. března)
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M. Cisovský a Š. Kozub – držitel Ceny divadelní kritiky v kategorii Talent roku – 
v inscenaci Něco za něco (20. března)

P. Cmorik a M. Šnytová v hlavních rolích muzikálu Jesus Christ Superstar 
(17. března) 
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• Komorní scéna Aréna zaznamenala jeden z největších úspěchů v histo-
rii. Na slavnostním ceremoniálu v divadle Minor v Praze za účasti minis- 
tra kultury D. Hermana získala všechny Ceny divadelní kritiky, na něž byla 
nominována. Talentem roku byl vyhlášen nejmladší člen souboru Š. Kozub, 
nejlepší poprvé uvedenou českou hrou se stalo Slyšení T. Vůjtka, její jevištní 
podoba v režii I. Krejčího obdržela ocenění Inscenace roku, M. Cisovský pře-
vzal za roli A. Eichmanna ve jmenované hře cenu za mužský herecký výkon 
a KSA byla odbornou porotou ohodnocena jako Divadlo roku 2015 

• pod názvem Jarní putování divadlem zorganizovalo DLO den otevřených 
dveří. Připraveny byly dva okruhy: Olda hledá rodiče, určený malým divá-
kům, a Loutková apokalypsa pro starší

21. března  
• nesoutěžní přehlídka žáků základních uměleckých škol Moravskoslez-
ského a Olomouckého kraje ve hře na harfu ve společenském sále hudeb-
ního oddělení Knihovny města Ostravy připomněla významnou ostravskou 
harfenistku A. Balovou

21.–24. března 
• blížící se Velikonoce avizovala v Absintovém klubu Les úspěšná před-
stavení Ostravské undergroundové pašije, jejichž autorem je T. Vůjtek 
a ve kterých vystoupili jak profesionální, tak amatérští herci 

23. března 
• minutou ticha za oběti teroristických útoků v Bruselu ze dne 22. břez-
na a k uctění památky zesnulého čestného občana Ostravy A. Čočka bylo 
zahájeno 15. zasedání ZMO. Zastupitelé města vzali na vědomí zprávu 
o průběhu forenzního auditu v Městské nemocnici Ostrava, p. o., po vzru-
šené debatě schválili dotaci na pořádání Dnů NATO a Dnů Vzdušných 
sil Armády ČR v původně navržené částce 2,223 mil. Kč, odsouhlasili 
úpravu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství, díky níž může sloužit zdarma i pro účely obecních referend, 
a název nové ulice Duhová, která vznikla výstavbou dopravního terminálu 
Hulváky

• v aule VŠB – TUO byl představen druhý prototyp formule Rollout, na 
jejímž vývoji se podílelo téměř padesát studentů a který bude zastupovat 
Ostravu na závodech studentských formulí v Itálii a Maďarsku

• výstava Cesty koření a užitkových rostlin do center vyspělých civilizací 
v Ostravském muzeu byla rozčleněna na botanickou část, ve které byly 
k vidění rostliny jako vavřín vznešený, koriandr setý nebo řečík lentišek, 
a historickou, která prezentovala např. model starověké obchodní lodi, 
nádobí a předměty denní potřeby, které lidé před staletími používali
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Mládě lemura červenobřichého (25. března)

23.–26. března  
• na 6. ročníku festivalu amatérských divadel Moravskoslezského kraje 
Ostravské Buchary vystoupily v Kulturním domě v Michálkovicích soubory 
Bílé divadlo Ostrava, Divadlo Devítka, Skřítek z Havířova, Odřivous Bílo-
vec a další

24. března 
• ve věku 80 let zemřel herec D. Feller, jeden ze zakladatelů Divadla 
loutek Ostrava

25. března 
• mládě lemura červenobřichého se narodilo v Zoologické zahradě Ost-
rava. Tento druh lemurů chová zoo od roku 2004, kdy byli přivezeni dva 
samci ze zoo v Kolíně nad Rýnem

26. března 
• dalším z úspěchů ostravských divadel byl zisk Ceny Thálie, kterou 
převzala na slavnostním večeru v Národním divadle v Praze bulharská 
sopranistka I. Derilova za roli Renaty v opeře S. Prokofjeva Ohnivý anděl, 
provedené v NDM

31. března 
• v Ostravě bylo evidováno 20 439 uchazečů o zaměstnání, což bylo 
o 525 méně než na konci září 2015. Podíl nezaměstnaných činil 9,8 %  
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N 1. dubna 
• Národní divadlo moravskoslezské se zapojilo do celostátní akce 
Noc s Andersenem 2016. Od 20 hodin byly pro dvacet dětí ve věku od  
6 do 10 let připraveny v Divadle Jiřího Myrona hry a soutěže inspirované 
pohádkou H. Ch. Andersena Malá mořská víla. Účastníci si také mohli 
prohlédnout zkušebnu, baletní sál, jeviště a další prostory divadla

1.–7. dubna 
• Divadelní spolek Kašpar z Prahy se v Divadle Petra Bezruče popat-
nácté představil na přehlídce Kašparův ostravský týden s inscenacemi  
W. Shakespeara Romeo a Julie, D. Kellyho Sirotci, M. McDonagha Mrzák 
Inishmaanský a M. O’Rowea Terminus 

1.–8. dubna 
• 33 projekcí a doprovodný program filmového festivalu Jeden svět, 
jehož tématem jsou lidská práva, se konaly v Minikině, Klubu Atlantik, 
Kulturním centru Cooltour a Cineportu na Dole Hlubina. Mezi nejzajíma-
vější snímky reagující na současné události patřily filmy Zajatci (ten se 
věnuje dramatickým událostem v Kyjevě) a Můj džihád, mapující odchod 
mladých Belgičanů do Sýrie, kde se přidali k tzv. Islámskému státu

2. dubna a 7. května  
• ústřední čistírnu odpadních vod v Přívoze a úpravnu vody v Nové Vsi 
zpřístupnila veřejnosti společnost Ostravské vodárny a kanalizace, a. s., 
v rámci Světových dnů vody 

Držitelé ocenění Sportovec roku 2015 s představiteli města (5. dubna)
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• město spustilo internetové stránky www.shakespeare2016.cz, které 
jsou součástí projektu Shakespeare Ostrava 2016. Na tomto portálu 
jsou přístupné informace jak o projektu samotném, tak program institucí, 
které jsou do něj zapojeny

5. dubna 
• primátor T. Macura jednal s velvyslankyní Norského království v ČR  
S. E. Sletner o využití Norských fondů v regionu a spolupráci vysokých škol

• za účasti primátora T. Macury, náměstka primátora Z. Pražáka, J. Gro-
chola, pověřeného řízením nemocnice, a dalších hostů byly v Městské 
nemocnici Ostrava uvedeny do provozu tři nové radiologické přístroje 
v hodnotě 55 mil. Kč

• pozoruhodná výstava Leopold a Paul Kupelwieser: Umění – průmysl – 
architektura byla zahájena v Domě umění GVUO. První část expozice je 
věnována malíři L. Kupelwieserovi a prezentuje nejen práce jeho, ale také 
umělců, kteří jím byli ve své tvorbě ovlivněni. Druhá část představuje pro-
střednictvím plánů, maket, vyobrazení a interaktivních obrazovek aktivity 
jeho syna, ředitele Vítkovických železáren a iniciátora stavby Nových Vít-
kovic P. Kupelwiesera

• v pasáži KMO u mostu Miloše Sýkory proběhla vernisáž putovní výsta-
vy plakátů divadelních inscenací her W. Shakespeara, která je součástí 
projektu Shakespeare Ostrava 2016

• v Nové radnici byly vyhlášeny výsledky ankety Sportovec roku 2015 
v Ostravě. Nejlepším jednotlivcem se stala plavkyně B. Závadová. První 
místo v kategorii sportovní kolektiv získalo družstvo žen Klubu plavec-
kých sportů Ostrava. Nejvyšší ocenění mezi hendikepovanými sportov-
ci bylo uděleno stolní tenistce M. Horváthové. Vítězství mezi juniory 
slavila golfistka H. Ryšková a sportovní osobností in memoriam určila 
porota volejbalistu a trenéra J. Tomáše. Cenu za něj převzala manželka 
Svatava

• expozice Eduard Ovčáček/Grafika je dar III., jež tvoří autorovy grafické 
listy inspirované partiturou opery L. Janáčka Z mrtvého domu, byla zahá-
jena v Domě umění GVUO 

5. dubna–21. srpna 
• v Domě umění GVUO, Výstavní síni Sokolská 26, Industrial Gallery, 
antikvariátu a galerii Fiducia a dalších galeriích, muzeích a vědeckých 
institucích v regionu, ale také v Polsku a Německu se uskutečnil festival 
Archikultura, jehož součástí byly např. výstavy McCullough Mulvin Archi-



28

D
U

B
E

N tects: Laboratoř přírody; Fernández de Córdova & Roda. Casas; David 
Vávra: Nejen tři cesty za architekturou; Anna Szprynger: Na hraně geomet- 
rie; Čeští architekti…, a začátky turismu na chorvatském Jadranu; a také 
přednášky, setkání se skotským umělcem a pedagogem I. Pattersonem 
a křest publikace Out West

6. dubna 
• v NDM se konala premiéra hry M. von Mayenburga Mučedník. V režii  
J. Klimszy vystoupili v hlavních rolích R. Finta, L. Končoková a P. Lo- 
rencová
 
• na Autorském koncertu JKGO zazněla díla studentů, absolventů a peda-
gogů školy, například T. Malinové, R. Skláře, D. Skály, M. Janošíka, a pre-
miéra opery L. Juřici Landecká Venuše

7. dubna  
• inscenaci A. Jarryho Král Ubu uvedl činoherní soubor NDM. V režijním 
nastudování J. Friče se představili D. Viktora, L. Bělašková, V. Polák,  
I. Dejmal, A. Cónová a další

7.–8. dubna 
• Smart Cities: Cesta k udržitelnému rozvoji měst byl název expertního 
kulatého stolu a konference zemí Visegrádské skupiny, na nichž vystou-
pili náměstci ministrů pro místní rozvoj, životního prostředí a průmys- 
lu a obchodu, hejtman Moravskoslezského kraje M. Novák, primátor  
T. Macura a další 

8. dubna 
• 26. ročníku mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka, která 
je nejstarší soutěží tohoto druhu v Evropské unii, se na Ostravské uni-
verzitě zúčastnilo 154 studentů z 35 vysokých škol. Ve svých katego- 
riích zvítězili D. Klyujev z Petrohradské státní univerzity a M. Vodička 
z Univerzity Komenského v Bratislavě

8.–10. dubna   
• z 24 týmů z České republiky a Slovenska si na mezinárodním turna-
ji v minihokeji hráčů ročníku 2007 nazvaném Ostraváček nejlépe vedli 
hráči HC Uherské Hradiště, kteří ve finále porazili družstvo HC Kometa 
Brno

9. dubna 
• uskutečnila se Velká jarní (cyklo)jízda Ostravou, organizovaná spolkem 
Ostravounakole, z. s., jejíž start byl na Masarykově náměstí a cíl v Troj-
halí na Karolině, kde byly připraveny přednášky, diskuze, výstavy, exhibice 
historických kol a jízdy zručnosti   
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• v Centru volného času na Vietnamské ulici v Porubě se konal křest 
Porubského kalendária 2015, jehož autorkou byla kronikářka Poruby  
J. Končítková a kmotrem lékař R. Doleček 

12. dubna  
• koncert mexického kytarového dua Rodrigo y Gabriela, kteří sklidili 
ovace na festivalu Colours of Ostrava 2015, proběhl v Multifunkční aule 
Gong 

12.–16. dubna 
• k nejzajímavějším akcím 5. ročníku festivalu židovsko-křesťanského dia-
logu Templfest patřily vystoupení klavíristy a skladatele A. Ereva, pěvec-
kého souboru Noach, Erik Rothenstein Bandu, přednáška cestovatele  
D. Haslingera, beseda s velvyslancem Státu Izrael v ČR G. Korenem 
a předsedou české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanec-
tví Jeruzalém M. Kallusem či výstava fotografií izraelských autorů Papež 
František ve Svaté zemi. V rámci filmové sekce byly promítány v Minikině 
snímky Láhev v moři a Saulův syn

13. dubna 
• na 16. zasedání Zastupitelstva města Ostravy vzali jeho členové 
na vědomí zprávy o veřejném pořádku a bezpečnosti, přednesené ředi-
teli Městského ředitelství Policie ČR a Městské policie Ostrava, schválili 
příspěvek na péči o uprchlíky ve výši 300 000 Kč pro partnerské město 
Gaziantep, vyhodnocení soutěže Ostravský dům roku 2015, transformaci 
Galerie města Ostravy PLATO na novou příspěvkovou organizaci města, 
společné memorandum o spolupráci mezi městem Katovice a Ostravou 
uzavřené u příležitosti 20. výročí obnovení partnerské smlouvy a jmeno-
vali jednatelku Domu kultury Akord, s. r. o., D. Daňkovou také do funkce 
jednatelky porubského Domu kultury Poklad, s. r. o. 

14. dubna 
• v obchodním a zábavním centru Forum Nová Karolina byla zahájena 
výstava automobilů, motorek, kol, skútrů, tříkolek na elektrický pohon 
a příslušenství, které prezentovaly firmy BMW, Nissan, Tesla a také  
VŠB – TUO

• na mistrovství České republiky v ultramaratonu veteránů v Mníšku pod 
Brdy vybojoval mistrovský titul v kategorii M 50–59 P. Škrabánek z Mara-
ton klubu Seitl Ostrava časem 3:46:43 hod

16. dubna  
• workshopu Plánovací dílna o veřejných prostranstvích v centru Ostravy, 
jehož organizátorem byl antikvariát a galerie Fiducia ve spolupráci s pri-
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mátorem T. Macurou, se zúčastnila řada odborníků, architektů a zástup-
ců ostravské kulturní sféry a samosprávy, mj. T. Macura, starostka měst-
ského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz P. Bernfeldová, hlavní architekt 
města Ostravy C. Vltavský, historik umění M. Strakoš či vysokoškolský 
pedagog V. Šiler. Z 21 lokalit, které potřebují intervenci, bylo na prvním 
místě označeno Kostelní náměstí v Moravské Ostravě

• Dopravní podnik Ostrava, a. s., připravil v rámci Dne památek a sídel pro-
jížďku historickými trolejbusy a autobusy z hlavního nádraží v Přívoze k Dolu 
Michal v Michálkovicích, kde probíhaly prohlídky za zlevněné vstupné 

• vítězem hlavního běhu, který byl součástí nočních závodů Night Run 
Ostrava, se stal V. Ryška z VSK Univerzita Brno v čase 0:36:33 min

16. a 27. dubna 
• na ulici Dr. Martínka v Hrabůvce a na Nádražní ulici v Moravské Ost-
ravě byly otevřeny kavárny Mňaucaffe a Čauky mňauky cafe, ve kterých 
dělají hostům společnost volně pobíhající kočky

17. dubna 
• florbalistky a florbalisté 1. SC Vítkovice OXDOG zakončili v superfinále 
v Praze úspěšně prvoligovou sezonu 2015/2016. Tým žen vyhrál nad Fat 
Pipe Florbal Chodov 4:3 a získal titul mistra republiky, muži prohráli se 
stejným mužstvem 4:5 a skončili na druhém místě 

Děti při jedné z her na Dni Země v Komenského sadech v Moravské Ostravě 
(22. dubna)
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• junioři volejbalového týmu VK Ostrava se po 30 letech stali mistry 
extraligy, když ve finálovém zápase porazili ČZU Praha 3:2

19. dubna 
• Městská organizace Svazu důchodců ČR ve spolupráci s Knihovnou 
města Ostravy a Obchodní akademií, Ostrava-Poruba, p. o., zorganizovaly 
v Komunitním centru Archa taneční a vědomostní soutěž Zasmějme se 
spolu. V zábavných disciplínách se utkala čtyři družstva, z nichž každé 
bylo složeno ze seniorů a studentů

• beseda a autogramiáda s publicistou J. Petránkem k jeho knize Na co 
jsem si ještě vzpomněl proběhly v Knihcentru.cz, s. r. o., na Smetanově 
náměstí v Moravské Ostravě

19.–22. dubna 
• na oslavách Dne Země se podílely instituce, podniky a organizace 
zabývající se ekologickou problematikou. Program na Hlavní třídě v Poru-
bě nabídl např. prezentace Kabaret vědy a techniky, Společně na jedné 
planetě, Zábavná přírodověda, Kdo žije v podzemí, kdo létá v noci a Kon-
tejnerová relaxace s OZO a odbor životního prostředí MMO představil 
náplň činnosti útulku pro psy v Třebovicích. Na Svazácké ulici v Zábře-
hu se konaly soutěže s environmentální tematikou, ekodílny či módní 
přehlídka ošacení z netradičních přírodních materiálů. KMO připravila 
ve svých pobočkách kvízy, testy, tvůrčí dílny, výstavy a Ostravská univer-
zita v Komenského sadech tematické stánky Živly jsou krásné i děsivé, 
Orangutani a levné cukrovinky, Hořká chuť čokolády, Kompostované bio-
plasty pro naše dobroty nebo Příroda v ohrožení

20. dubna 
• klub Parník si připomněl 20. výročí svého působení koncertem sloven-
ského jazzového zpěváka P. Lipy, který jako první interpret v roce 1996 
na tamním pódiu vystoupil

21. dubna 
• v Národním divadle moravskoslezském se uskutečnila za účasti auto-
ra literární předlohy C. Kubyho světová premiéra operního muzikálu  
J. Duška, O. Smeykala a M. Buzziho L2: Brána života! V hudebním nastu-
dování M. Prášila a režii J. Nekvasila vystoupili v rolích uvaděče J. Dušek, 
psychologa P. Svetlík a dvojroli Clemense Kubyho J. Čiernik a J. Vlas

22. dubna 
• skvělý úspěch zaznamenaly volejbalistky TJ Ostrava, když po vítěství nad 
PVK Olymp Praha 3:1 získaly třetí místo v prvoligové sezoně 2015/2016 
a vybojovaly historicky první medaile pro ostravský volejbalový tým v nej-
vyšší republikové soutěži
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22.–23. dubna 
• činohra NDM uvedla v Oslu dvě představení inscenace norského dra-
matika J. Halleho Lesík, kterou s ostravským souborem nastudovala nor-
ská režisérka V. Meirik a jejíž realizace byla finančně podpořena z fondů 
EEA Grants, poskytovaných Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem

23. dubna  
• v centru Ostravy proběhly demonstrace 200 příznivců a přibližně stej-
ného počtu odpůrců imigrace, které se obešly bez vážnějšího incidentu

• pochodem, jehož trasa vedla městským obvodem Ostrava-Jih, vyslovilo 
přibližně sto jeho účastníků nesouhlas se sloučením škol na Mitušově 
ulici č. o. 8 a č. o. 16 

23. dubna–1. května 
• vítězem tenisového turnaje Prosperita Open 2016 se na kurtech SC Ost- 
rava v Komenského sadech stal Francouz C. Lestienne, který ve finále 
porazil Z. Koláře 2:1 na sety. Čtyřhru vyhrála stejným výsledkem dvojice 
S. Arends–T.-S. Weissborn nad L. Dlouhým a H. Podlipnikem-Castillem

25. dubna   
• za účasti hejtmana Moravskoslezského kraje M. Nováka, primátora  
T. Macury, ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského 
kraje Z. Nytry a dalších hostů bylo na Kaminského ulici v Nové Bělé slav-

J. Čiernik, J. Vlas, M. Gurbaľ, P. Svetlík a M. Šnytová v operním muzikálu L2: 
Brána života (21. dubna)  
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Budova Integrovaného výjezdového centra Ostrava-Jih (25. dubna)

nostně otevřeno Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih HZS MSK, 
které poskytuje zázemí hasičům, strážníkům městské policie i zdravot-
níkům a jehož součástí jsou kancelářské a výukové prostory, výcvikové 
plochy a zázemí pro kynologii a hipologii

25.–26. dubna 
• zástupci odboru strategického rozvoje MMO prezentovali Ostravu 
v Berlíně společnostem Schneider Electric, Knut Höller-IWO, Německo-
-české obchodní komoře a dalším firmám, které mají zkušenosti v oblasti 
projektů tzv. smart city

27. dubna 
• velvyslankyně Peruánské republiky v ČR L. De Olarte de Torres-Muga 
jednala s primátorem T. Macurou především o kulturní výměně a spolu-
práci škol s výukou španělštiny, poté se setkala s pedagogy VŠB – TUO

• ve Slezskoostravské galerii v budově radnice městského obvodu Slez-
ská Ostrava byla zahájena výstava abstraktních obrazů M. Cieslara Na- 
de mnou 

28. dubna 
• vernisáž expozice plastik Š. Mikeskové nazvaná Aleluja proběhla v Ga- 
lerii města Ostravy PLATO
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na, které vyhořelo v roce 1976, byly v jeho prvním patře prezentovány 
historické fotografie dokumentující stav po požáru i průběh rekonstrukce 
budovy

• ve zcela zaplněném kostele sv. Františka a Viktora v Hrušově se konal 
benefiční koncert V. Neckáře a skupiny Bacily

29. dubna 
• Divadlo loutek Ostrava se zapojilo do projektu Shakespeare Ostra-
va 2016 loutkářsko-činoherním ztvárněním inscenace W. Shakespeara 
Bouře. V režii V. Klemense se představili R. Liberda, K. Růžička, I. Feller 
a další
 
• taneční průvod od obchodního a zábavního centra Forum Nová Karoli-
na na Jiráskovo náměstí, výuka tance na veřejných prostranstvích, ukázky 
moderních choreografií a promítání filmů s taneční tematikou v Kulturním 
centru Cooltour byly součástí Mezinárodního dne tance

29.–30. dubna 
• oslavy 71. výročí osvobození Ostravy a konce 2. světové války byly 
zahájeny Koncertem svobody v Divadle Antonína Dvořáka, který uved-
li primátor T. Macura a ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava  
J. Hrabec a na němž vystoupila Ústřední hudba Armády ČR se sólisty.  
30. dubna proběhl u památníku Rudé armády v Komenského sadech 
pietní akt za účasti zástupců vedení města, městských obvodů, Armá-
dy ČR, organizací válečných veteránů, politických stran a společenských 
organizací

30. dubna 
• prohra 2:0 s FC Viktoria Plzeň definitivně rozhodla o tom, že FC Baník 
Ostrava sestoupil po 49 letech z nejvyšší fotbalové ligy. Plzeňský tým si 
naopak tímto vítězstvím zajistil mistrovský titul v ročníku 2015/2016

30. dubna–1. května 
• absolutními vítězi 23. ročníku Velké ceny Ostravy v plavání se v kry-
tém bazénu Sareza v Porubě, v konkurenci závodníků z ČR, Maďarska, 
Rakouska a Polska, stali J. Šefl a P. Chocová 

30. dubna–8. května   
• v Domě kultury města Ostravy i na prostranství před ním se konal  
23. ročník mezinárodního šachového festivalu Ostravský koník, jehož 
součástí bylo několik turnajů v různých kategoriích. Vítězem mistrov-
ství ČR se stal V. Plát. Doprovodný program nabídl promítání filmu Oběť 
pěšce, besedu s předsedou Šachového svazu ČR J. Lamserem či před-
nášku slovenského velmistra I. Štohla
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• prvomájového průvodu České strany sociálně demokratické, jehož 
trasa vedla z Dolní oblasti Vítkovice k památníku 1. československé 
samostatné tankové brigády v SSSR ve Slezské Ostravě, se zúčastnili 
ministr zahraničních věcí L. Zaorálek a další představitelé sociální demo-
kracie

• Komunistická strana Čech a Moravy oslavila Svátek práce u zámku 
v Porubě. Hlavní projev přednesl volební lídr do Zastupitelstva Moravsko-
slezského kraje J. Babka

• na Hlavní třídě v Porubě byla otevřena druhá samoobslužná prádelna 
v Ostravě – Quickwash. Kromě vyprání prádla si mohou klienti prádlo také 
sami vyžehlit nebo si nechat všechny služby zajistit obsluhou 

1.–31. května 
• 426 cyklistů a chodců ze 136 týmů bylo v Ostravě přihlášeno do  
4. ročníku soutěže Do práce na kole, organizované spolkem Ostravouna-
kole, z. s. Vylosovaným vítězem v kategorii, jejímž kritériem byla pravidel-
nost dojíždění do práce, se stal tým Obrobna 2, cyklozaměstnavatelem 
byla vyhlášena firma Tieto Czech, s. r. o.

3.–27. května 
• 22. ročník festivalu Dny umění nevidomých na Moravě, zahájený  
v Knihovně města Ostravy, nabídl výstavu obrazů německé nevidomé 
výtvarnice S. Korn, koncerty žáků základních škol, zrakově hendikepo-
vaných umělců a tvůrčí dílny

4. května 
• na majálesu v Dolní oblasti Vítkovice, pořádaném Stavovskou unií stu-
dentů Ostrava, z. s., vystoupili na pěti pódiích mj. skupiny Slza, Vypsaná 
fiXa a Skyline. Jeden z koncertů byl věnován vítězi ostravského kola sou-
těže University Band Contest

Scéna z baletu  
F. Mendelssohna-
-Bartholdyho Sen 
noci svatojánské 
(5. května) 
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• v NDM se konala premiéra baletu na hudbu F. Mendelssohna-Barthol-
dyho Sen noci svatojánské. V choreografii Y. Vámose a hudebním nastu-
dování O. Vrabce se v hlavních rolích představili S. Pietragalla, O. Bori- 
sová-Pračiková a G. Bozza. Scénu navrhl P. Andraško a autorem kostýmů 
byla A. Kontek

• výstava knižních ilustrací K. Lhotáka byla zahájena ve Výtvarném cen-
tru Chagall

6.–8. května  
• veletrh Konopex, který měl zvýšit povědomí lidí o možnostech využití 
technického konopí, proběhl na Černé louce. V jeho průběhu řešila Policie 
ČR 31 přestupků a dva případy s podezřením na spáchání trestného činu 

7. května  
• 20. ročníku poháru města Ostravy ve sportovní gymnastice v hale 
Sareza v Přívoze se zúčastnilo 100 závodnic z 16 klubů České republiky, 
Polska a Ukrajiny. Na prvním místě v hlavní kategorii skončila A. Kozová 
z klubu moderní gymnastiky SSK Vítkovice 

7.–8. května  
• návrháři O. de la Renta, B. Rajská, K. Markiewiczová, P. Kalouda a další 
prezentovali svou tvorbu na Ostrava Fashion Weekendu v Trojhalí na Karo-
lině. Součástí dvoudenní módní přehlídky byla soutěž Tres Chic Fashion 
Designer 2016, jejíž vítězkou se stala M. Dębowska

• deset medailí získali členové Klubu plaveckých sportů Ostrava na mis-
trovství republiky v plavání v Pardubicích. Tituly vybojovaly B. Závadová 
v polohovém závodu na 400 m a ve štafetě, T. Závadová na tratích 400, 
800 a 1500 m volným stylem a tým žen ve štafetě na 4 × 200 m volným 
stylem

9. května  
• titulem Ostravský dům roku 2015 byl oceněn v Nové radnici klub Heli-
gonka, rekonstruovaný z bývalých koupelen Dolu Hlubina. Cenu od náměst-
ka primátora B. Rigera převzal J. Michálek, předseda předsednictva Dolní 
oblasti Vítkovice, z. s., jež byla investorem přestavby 

• v antikvariátu a galerii Fiducia se uskutečnila beseda s diplomatem, 
překladatelem a ředitelem Knihovny Václava Havla M. Žantovským

• členky Českého červeného kříže, místní skupiny Martinov, V. Lyčková 
a Z. Ludvíková převzaly ve Valdštejnském paláci v Praze u příležitosti Svě-
tového dne Červeného kříže a Červeného půlměsíce vyznamenání za dlou-
holetou činnost v ČČK   
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gonka v rekonst- 
ruovaném objektu, 
oceněného titulem 
Ostravský dům 
roku 2015 
(9. května)

Slavnostní zahájení 
provozu ekologic-
kých zařízení ve 
firmě ArcelorMittal 
Ostrava, a. s. 
(10. května) 

10. května  
• ministři životního prostředí R. Brabec a průmyslu a obchodu J. Mládek 
slavnostně zahájili provoz 13 ekologických zařízení ve firmě ArcelorMittal 
Ostrava, a. s. R. Brabec také jednal s primátorem T. Macurou a před-
staviteli měst v regionu mj. o ekologických dopadech dopravních staveb  
a tzv. kotlíkových dotacích

• Cenu Společnosti pro vědy a umění za propagaci české kultury v zahra-
ničí obdržel v budově Senátu Parlamentu ČR ředitel Národního divadla 
moravskoslezského a režisér J. Nekvasil

10. a 14. května  
• k 10. výročí zahájení vysílání TV Noe uvedla tato stanice deset pořadů 
ze svého archivu a dokumenty o provozu televize. 14. května proběhly 
diskuze zaměstnanců a tvůrců s veřejností v prostorách studia na Kostel-
ním náměstí v Moravské Ostravě
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Část Golf Parku Lhotka určená především pro dětské golfisty (13. května)

13. května  
• Galerie výtvarného umění v Ostravě si připomněla 90. výročí otevře-
ní svého sídla – Domu umění – komentovanými prohlídkami, výtvarnými 
dílnami a koncertem skupiny Les Gars D’en Bas. Po rekonstrukci byla 
zpřístupněna rovněž kavárna Art & Cofee 

• premiéra hry M. Rouabhiho Fligny, koks a fachmani se konala v DPB. 
V režii E. Kudláče vystoupili L. Melník, M. Cimerák, V. Říha a další

• představením opery G. Donizettiho Roberto Devereaux se rozloučil se 
svým působením v Národním divadle moravskoslezském dlouholetý diri-
gent jeho operního souboru J. Šrubař

• ve Lhotce na ulici Kamínky byl otevřen Golf Park Lhotka s golfovou drá-
hou s 34 odpalovacími místy, jejíž část s méně náročnými překážkami je 
určena dětským golfistům

• vítězi obou věkových kategorií okresního kola Dopravní soutěže mla-
dých cyklistů pro žáky základních škol okresu Ostrava-město se v areálu 
ZŠ a MŠ Alberta Kučery v Hrabůvce stali žáci pořádající školy

14. května 
• na programu Honění krále ve Lhotce byly krojovaný průvod, vystoupe-
ní mažoretek Krokodýl Ostrava, skupiny historického šermu Keltik nebo 
hudebního uskupení Elvis Presley Revival Band
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Rodiče s nejmenšími dětmi v běhu na závodech Čokoládová tretra (17. května)

14.–15. května 
• hlavním bodem Hradních slavností na Slezskoostravském hradě byl 
příjezd družiny císaře Karla IV., dále jarmark, soutěže pro děti, předsta-
vení komediantů, kejklířů, ukázky středověkých tanců, rytířských soubojů 
nebo práce mistra popravčího 

17. května 
• závodu Čokoládová tretra na Městském stadionu ve Vítkovicích se zú- 
častnilo více než 800 dětí. V jeho úvodu byla prezentována kniha M. Vlčka 
Já jsem Zlatá tretra 
 
19. května 
• v rámci slibu nových strážníků a předání ocenění za dlouholetou služ-
bu převzala Městská policie Ostrava dva služební vozy Mercedes-Benz 
Sprinter 
 
• vítězi dopravně znalostní soutěže Aktivu BESIP L. Dydyška, N. Hadaš-
čoková, B. Šimková, M. Ďuriš, P. Dluhošová obdrželi v Nové radnici ceny 
od člena rady města L. Semeráka 

• v Galerii města Ostravy PLATO byla zahájena výstava obrazů P. Pepper- 
štejna Memory is over
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Běh na 400 m překážek žen (20. května) 

Jamajský sprinter U. Bolt při zahajovacím ceremoniálu atletického mítinku 
Zlatá tretra (20. května)
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19.–20. května 
• na Městském stadionu ve Vítkovicích se konal vyprodaný 55. ročník 
atletického mítinku Zlatá tretra. První den proběhl z bezpečnostních důvo-
dů jen závod v hodu kladivem, ve kterém zvítězili polští reprezentanti  
A. Włodarczyk hodem dlouhým 78,54 m a P. Fajdek (80,66 m). Česká 
kladivářka K. Šafránková vytvořila český rekord (72,34 m) a skončila 
na pátém místě. Nejlepší výkony druhého dne podali hvězda mítinku, 
jamajský sprinter U. Bolt v běhu na 100 m (9,98 s), F. Sasínek v běhu 
na 1500 m (3:36,32 min), J. Ptáčníková ve skoku o tyči (460 cm), 
Francouz R. Lavillenie ve stejné disciplíně (583 cm), skokan do dálky  
R. Juška (792 cm), Brit J. Ellington v běhu na 200 m (20,35 s), J. Eaton 
z USA v běhu na 110 m překážek (13,25 s), Polka J. Linkiewicz v běhu 
na 400 metrů překážek (55,40 s), B. Oljira z Etiopie v běhu na 3000 m  
(8:38,55 min). Hod oštěpem Němce T. Röhlera do vzdálenosti 87,37 m 
byl vyhlášen nejlepším výkonem mítinku. Skvělým finišem si doběhl 
pro vítězství v závodě na 400 m překážek mužů Jihoafričan L. J. van Zyl 
(48,67 s). Jasnou favoritku měl běh na 100 m překážek žen. Byla jí ka- 
nadská vícebojařka B. Theisen-Eaton, která získala první místo v čase 
13,20 s

20.–21. května 
• na Bambifestu U Koliby v Bělském lese prezentovalo své aktivity  
60 dětských sdružení, středisek volného času a dalších subjektů. Děti 
obdržely u stánků jednotlivých organizací za splnění úkolů razítka do  
BAMBIpasu, po jehož předložení u pokladen partnerů akce, mj. Ostrav-
ských výstav, a. s., a DinoParku Ostrava, získaly zvýhodněné vstupné

20. května–9. června  
• proběhl 41. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj. 
Na zahajovacím večeru zazněla v podání Drážďanské filharmonie říze-
né M. Sanderlingem díla L. Janáčka, L. van Beethovena a S. Prokofjeva, 
v jehož houslovém koncertu se jako sólista představil I. Ženatý. Z dal-
ších ostravských koncertů zaujala vystoupení houslistů G. Braunsteina 
se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, operní pěvkyně  
D. Peckové, klavíristky J. Avdějevy, která nahradila L. Vondráčka, trumpetis-
ty N. Grigoriadise, Tria Martinů, Janáčkovy filharmonie Ostrava, Filharmo-
nie Brno či Českého filharmonického sboru Brno. Součástí programu byl 
také tradiční jazzový večer v Landek Parku. Na závěrečném koncertu uved-
la Komorní filharmonie Pardubice řízená P. Feranecem 5. klavírní koncert  
L. van Beethovena, jehož sólový part přednesl L. Williams, a symfonii Jupi-
ter W. A. Mozarta. Mezi doprovodné akce patřily např. muzikologická konfe-
rence Janáčkiana či výstava obrazů K. Lhotáka ve Výtvarném centru Chagall

21. května 
• výtěžek ze zápisného 2. ročníku Rainbow běhu v Dolní oblasti Vítkovice, 
v jehož průběhu byli závodníci zasypáni prachovými duhovými barvami, byl 
věnován oddělení dětské hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava 
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• slovenská zpěvačka D. Rolins a folklorní soubor Hradišťan byly hlav-
ními hvězdami Dne Slezské na Slezskoostravském hradě, jehož pro-
gramem provázel herec V. Polák. Pro děti byla připravena vystoupení 
klaunů, hasičská cesta s maskotem Soptíkem, kolotoč, skákací hrad 
a vláček 

22. května 
• ArcelorMittal Ostrava, a. s., uspořádala u příležitosti 65. výročí zalo-
žení společnosti den otevřených dveří pro zaměstnance a jejich rodiny, 
kteří se mohli rovněž setkat s novým předsedou představenstva firmy  
V. Mahadevanem

23. května 
• sochu K. Nepraše Jogín a konstruktivistickou plastiku R. Valenty v sadu 
Milady Horákové v Moravské Ostravě očistili členové a příznivci Okrašlo-
vacího spolku Za krásnou Ostravu, kteří také v jejich blízkosti umístili 
naučné cedulky o sympoziích i těchto dvou dílech spolu s mapkou soch 
v areálu sadu

• vítězným týmem vědomostní soutěže pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií 
Ostrava – město divadel, pořádané ZŠ Ľudovíta Štúra v Porubě, se stali 
studenti Matičního gymnázia v Moravské Ostravě. Ocenění nejlepším pře-
dal v Nové radnici náměstek primátora M. Štěpánek 

Houslista I. Ženatý v doprovodu Drážďanské filharmonie při zahajovacím kon-
certu Janáčkova máje (20. května) 
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• zastupitelé města schválili na 17. zasedání ZMO udělení čestného 
občanství města Ostravy lékaři R. Dolečkovi a Cen města Ostravy skla-
dateli a pedagogovi M. Báchorkovi, řediteli Janáčkova máje, o. p. s.,  
J. Javůrkovi, běžci a trenérovi O. Jurákovi a in memoriam literárnímu vědci 
a spisovateli V. Macurovi, za nějž převzala ocenění jeho žena N. Macuro-
vá. Zastupitelstvo dále odsouhlasilo zřizovací listinu příspěvkové organi-
zace města PLATO Ostrava, vyhlášení veřejných zakázek na dodávky elek-
trické energie a zemního plynu, neinvestiční účelové dotace pro oblast 
kultury a změnu majetkové účasti města v OZO Ostrava, s. r. o. 

25.–26. května 
• tématem 4. ročníku mezinárodního filmového festivalu T-film v Dolní 
oblasti Vítkovice byl svět rostlin. Hlavní cenu Grand Prix v konkurenci  
52 snímků z celého světa získal film s názvem 56, který vznikl spoluprací 
autorů z Madagaskaru, Španělska a Norska

25.–29. května 
• k nejzajímavějším představením 3. ročníku festivalu současného 
tance, fyzického divadla a nového cirkusu Move fest Ostrava patři-
la vystoupení souborů Cirkus La Putyka, 420PEOPLE s D. Prachařem 
v hlavní roli, Losers Cirque Company nebo [PLAY]boyz. Nejočekávanější 
inscenace Luxury Memories, která měla mít premiéru v objektu bývalého 
módního domu Ostravica-Textilia, se nemohla z bezpečnostních důvodů 
uskutečnit

27.–28. května  
• vítězi 22. ročníku mistrovství České republiky ve stolním tenise vozíč-
kářů ve sportovním areálu Varenská se v individuálních kategoriích stali 
členové SKV Ostrava M. Zvolánek a B. Mentznerová

28. května 
• první místo v Českém běhu žen, pořádaném atletickým klubem SSK 
Vítkovice, jehož start i cíl byly na Karolině, vybojovala v hlavní kategorii 
na 10 km J. Kunčická z Ostravy v čase 42,52 min

• na ulici Zdeňka Chalabaly v Bělském lese byla otevřena modulární 
pumptracková dráha pro jízdu na kole, bruslích a koloběžce, jedna ze tří 
největších v České republice, a také workoutové hřiště. Sportoviště jsou 
bezplatně přístupná

• přehlídka bojových umění Odkaz starých mistrů proběhla na Slez-
skoostravském hradě. Divákům se představil také R. Bustillo, žák 
legendy kung-fu B. Leeho. Součástí akce byla výstava čínské kultury 
a bonsají
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M. Báchorek, J. Javůrek, R. Doleček, primátor T. Macura, N. Macurová  
a O. Jurák po udělení čestného občanství a Cen města Ostravy (25. května)

Slavnostní koncert JFO, sólistů a Českého filharmonického sboru Brno  
k 20. výročí založení ostravsko-opavské diecéze konaný v rámci Janáčkova 
máje (7. června)
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29. května  
• ratingová agentura Moody’s potvrdila Ostravě stávající hodnocení na 
úrovni A2, se zlepšeným výhledem ze stupně stabilní na stupeň pozitivní, 
který odrážel výsledky hospodaření, dostatečnou tvorbu rezerv, přiměře-
nost kapitálových výdajů a snižování zadluženosti města

30. května 
• na ulici Heřmanické ve Slezské Ostravě byl otevřen komunitní dům 
pro seniory. Slavnostního uvedení do provozu se zúčastnili mj. hejtman  
M. Novák, náměstci primátora Z. Pražák a R. Babinec a starostka měst-
ského obvodu Slezská Ostrava B. Jelonková. Dva spojené činžovní objek-
ty se 17 byty byly během osmi měsíců rekonstruovány celkovými náklady 
ve výši 21 mil. Kč

• odbor strategického rozvoje MMO uspořádal v Kulturním centru Cool-
tour besedu T. Macury s občany ke tvorbě Strategického plánu rozvoje 
města fajnOVA káva s panem primátorem

30.–31. května  
• na Městském stadionu ve Vítkovicích se uskutečnilo finále fotbalového 
turnaje McDonald’s Cup, určeného žákům a žákyním 1. stupně základních 
škol. Vítězem se stal tým ZŠ Marjánka z Prahy, který ve finále porazil  
ZŠ Terezie Brzkové z Plzně 4:3

31. května  
• antikvariát a klub Fiducia spolu s Okrašlovacím spolkem Za krásnou 
Ostravu připravily na Masarykově náměstí happening Zaostřeno na cen- 
trum, jehož účastníci vytipovali lokality ve středu Moravské Ostravy, které 
považují za zanedbané nebo problematické 

31. května–1. června  
• Středisko volného času v Zábřehu připravilo 31. května ke Dni dětí sou-
těže v duchu indiánských tradic. Oslavy na Masarykově náměstí o den poz-
ději byly inspirovány životem a dílem císaře Karla IV. V Zoologické zahradě 
Ostrava probíhal program, jímž provázeli víla Amálka, Červená karkulka, 
brouk Pytlík a další pohádkové postavičky. Ve Fakultní nemocnici Ostrava 
vystoupila zpěvačka V. Vrublová a děti rozveselili zdravotní klauni 

31. května–5. června  
• 8. ročník divadelního festivalu Dream factory, odehrávajícího se 
v DK města Ostravy, Dole Hlubina, Staré Aréně, Divadle Petra Bezruče 
a na dalších místech, byl zaměřen na inscenace, jejichž režisérem byl  
J. Frič. Z nich byly na přehlídce uvedeny Hubte trampy, serou v lese; Pří-
zraky; Mlčení bobříků; Válka a Král Ubu. K dalším zajímavým představe-
ním patřily Zimní pohádka, Haprdáns a Hamleti  
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• u příležitosti Mezinárodního dne dětí předali v DLO náměstek primá-
tora M. Štěpánek a předseda komise pro vzdělání, vědu a výzkum Rady 
města Ostravy J. Veřmiřovský ocenění 26 žákům a 6 žákovským kolekti-
vům. Akci pořádal odbor školství a sportu MMO

4. června  
• Mezinárodní den dětí se slavil také na vyhlídkové věži Nové radnice. Pro 
děti byly připraveny různé úkoly a hry. Průvodci vyprávěli pohádky a pověsti 
z Ostravy a okolí. Děti se seznámily s permoníky, vodníky či Bílou paní 
a dozvěděly se, jak se dostal do znaku Ostravy stříbrný kůň

• v Ostravě vystoupil se svou basketbalovou show americký tým Harlem 
Globetrotters 

5.–12. června  
• bohoslužbou na Masarykově náměstí celebrovanou olomouckým arci-
biskupem J. Graubnerem byly zahájeny Dny víry, jimiž si ostravsko-opav-
ská diecéze připomněla 20. výročí svého založení. Do oslav se zapojila 
řada farností, jejich součástí byla rovněž Noc kostelů a vrcholem festival 
Slezská lilie, na kterém vystoupili slovenská zpěvačka S. Martausová, 
irská kapela Iona či zpěváci R. Dragoun a P. Helan

7. června 
• Magistrát města Ostravy se stal v soutěži Ministerstva vnitra České 
republiky, jejíž vítězi byli vyhlášeni v Benešově, druhým nejpřívětivějším 
úřadem Moravskoslezského kraje za městem Karviná

Bohoslužba na Masarykově náměstí zahajující Dny víry a oslavy 20. výročí 
založení ostravsko-opavské diecéze (5. června)
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• v Clarion Congress Hotelu se konalo Euroasijské byznys fórum zamě-
řené na podporu vzájemné obchodní spolupráce českých firem a institucí 
s členy Euroasijského ekonomického svazu Ruska, Kazachstánu, Bělo-
ruska, Arménie a Kyrgyzstánu

8.–11. června 
• 2800 tanečníků z 21 evropských zemí soutěžilo v RT Torax Aréně (bý- 
valý zimní stadion Sareza v Porubě) o tituly na evropském šampionátu 
ve stylech hip-hop, breakdance a electric boogie, který se v České repub-
lice uskutečnil poprvé

9. června  
• v galerii Architectural Association School of Architecture v Londýně pro-
běhla vernisáž výstavy fotografií V. Koláře Ostravské příběhy – od indus-
trializace ke kultuře 

• poslední operní premiérou sezony 2015/2016 v Národním divadle 
moravskoslezském bylo dílo B. Smetany Braniboři v Čechách. V hudeb-
ním nastudování J. Kleckera a režii J. Nekvasila vystoupili v hlavních 
rolích F. Zahradníček, J. M. Procházka a L. Mastro

• Archiv města Ostravy připravil u příležitosti Mezinárodního dne archivů 
výstavu a přednášku Paláce hojnosti – ostravské obchodní domy. Návštěv-
níci se seznámili prostřednictvím reklamních plakátů, historických foto-
grafií, dobových účtenek anebo stavebních plánů s historií obchodních 
domů Ostravica-Textilia, Brouk a Babka, Borger nebo Bachner
 
• v Ostravar Aréně se uskutečnil koncert slovenského zpěváka P. Habe-
ry a skupiny Team v rámci „33“ Tour 2016

10. června  
• Noc kostelů nabídla v 30 ostravských kostelech a modlitebnách boho-
služby, komentované prohlídky, koncerty, debaty, výstavy, videoprojekce. 
Např. v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě se konala mod-
litba za Ostravu, vystoupení pěveckého sboru – scholy, koncert chrámové 
hudby 19. století, hra o Karlu IV., děti si mohly sestavit model katedrály, 
zájemci si prohlédli jindy nepřístupné prostory a na závěr zazněl varhanní 
recitál J. Krátkého

10.–11. června 
• publiku mezinárodního festivalu Jazz Open Ostrava se na nádvoří Slez-
skoostravského hradu a na scéně u Pjetka music clubu na Havlíčkově 
nábřeží v Moravské Ostravě představili např. americký bubeník B. Cobham, 
polská basová kytaristka K. Glyk, pražsko-ostravská skupina Rhythm 
Desperados, legenda českého jazzového vokálu J. Koubková a tenorsa-
xofonista O. Štveráček
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10.–12. června 
• na mezinárodním festivalu nového cirkusu a pouličního divadla Cirku-
lum na Hlavní třídě v Porubě, která se po dobu jeho trvání přeměnila 
na legendární umělecký bulvár La Rambla v Barceloně, vystoupilo na čty-
řech scénách 72 účinkujících z osmi zemí. Největší zájem vzbudila show 
světového rekordmana v provazochodectví D. Menšíka 

• florbalového turnaje Ostrava Cup!!! se v Trojhalí na Karolině zúčastnilo 
140 týmů. Vítězem mužské kategorie se stalo družstvo Bulldogs Brno, 
které porazilo ve finále družstvo Přemožitelé 1:4. První místo mezi žena-
mi patřilo 1. SC Vítkovice, jež zvítězil nad Citrus Ladies Teamem 7:3

11. června 
• na osmé Ostravské muzejní noci se prezentovalo 33 organizací. Ta 
byla za přítomnosti primátora T. Macury a představitelů zúčastněných 
institucí zahájena před budovou Nové radnice vypouštěním bublin. Hlav-
ní organizátor, Ostravské muzeum, připravilo komentované prohlídky, 
vyhlídky z věže Staré radnice, přednášky o železničním nádraží v Havířo-
vě, volně byly zpřístupněny expozice Galerie výtvarného umění v Ostravě, 
kde se konaly také workshopy a baletní a hudební vystoupení, v Nové 
radnici proběhly prohlídky kanceláře primátora a dalších prostor, zájem-
ci mohli nahlédnout do zázemí budovy Českého rozhlasu Ostrava, který 

Zahájení Ostravské muzejní 
noci na Prokešově  
náměstí, při kterém byly  
vypouštěny bubliny 
(11. června)
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Sokolská 26, Galerii města Ostravy PLATO, Výtvarném centru Chagall, 
Slezskoostravské galerii, Dolní oblasti Vítkovice, Dole Michal, galeriích 
Magna a Mlejn, Miniuni, Železničním muzeu moravskoslezském, Landek 
Parku aj. V Hasičském muzeu města Ostravy byly k vidění ukázky hašení 
požáru historickou technikou; v antikvariátu a galerii Fiducia si mohli lidé 
vytvořit mávátka s motivy dominant centra města; Národní památkový 
ústav, územní odborné pracoviště Ostrava připravilo komentované pro-
hlídky a přednášky o rekonstruovaném objektu svého sídla; v Knihovně 
města Ostravy se uskutečnila divadelní představení amatérských soubo-
rů a hudební vystoupení; v Moravskoslezské vědecké knihovně proběhla 
soutěž Hádej, kdo jsem! a Janáčkova filharmonie Ostrava nabídla hudeb-
ní workshopy a prohlídky zázemí orchestru

• panelové diskuze Case Ostrava / kulturní politika pro scénická umění 
se v prostorách Impact Hubu Ostrava na Sokolské ulici 24 zúčastni-
li náměstek primátora Z. Pražák, O. Slach z katedry sociální geografie 
a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty OU a A. Harmečko, ředitel 
Kulturního centra Cooltour. Na Dole Hlubina následovala debata Město 
a festival / vztah lokálních komunit a festivalů scénických umění, na níž 
vystoupili mj. D. Mírek, koordinátor projektu Hlásím se k továrně, z. s., 
J. Legon, ředitel Mezinárodního divadelního festivalu Bez hranic, a P. Hra-
dilová, ředitelka Czech Music Crossroads

14.–16. června 
• hlavním lákadlem mezinárodního veletrhu drážní techniky Czech Raildays 
2016 na nákladovém nádraží v Ostravě, který je jedinou akcí svého druhu 
v České republice, byl rekonstruovaný motorový vůz řady M 260.0, známý 
jako Stříbrný šíp. Společnost CZ LOKO, a. s., představila lokomotivu belgické 
provenience Class 12, České dráhy, a. s., prezentovaly elektrickou jednot-
ku řady 660 Interpanter, Vítkovice Doprava, a. s., lokomotivu na CNG řady 
714.8 s kontejnerem MEGC 5200 a Vítkovice Gearworks, a. s., nabízela 
kované železniční nápravy. Z kategorie nákladních vozů byly k vidění vozy řady 
Tads a montážní vůz MV-PK 17000 společnosti Legios Loco, a. s. Součástí 
veletrhu byla konference Současné pojetí moderní české železnice

15. června 
• Cenu českých knihovníků, kterou uděluje Svaz knihovníků a informač-
ních pracovníků za mimořádný přínos českému knihovnictví a dlouholetou 
vynikající činnost v oboru, převzala na slavnostním večeru v Hradci Králo-
vé ředitelka Knihovny města Ostravy M. Sabelová 

16. června 
• Janáčkova filharmonie Ostrava řízená Ł. Borowiczem uvedla operní 
galakoncert, na kterém bulharská sopranistka S. Yoncheva a polský 
tenorista P. Beczała přednesli skladby Ch. Gounoda, J. Masseneta,  
G. Bizeta a dalších
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Veselé paničky windsorské, jež byla součástí projektu Shakespeare Ost-
rava 2016. V režii P. Gábora se představili v hlavních rolích J. Sedláček,  
S. Krupanská a L. Bělašková

• výstava obrazů D. Balabána Nejasná poselství byla zahájena v Domě 
umění GVUO 

• na Večeru s osobností ve Slezskoostravské galerii besedoval J. Pavli-
ca, primáš cimbálové muziky Hradišťan 

17. června 
• za přítomnosti náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje I. Stra-
choně, náměstka primátora M. Štěpánka, starostky městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz P. Bernfeldové a tiskové mluvčí Olympijského 
parku Ostrava V. Říčkové bylo na Masarykově náměstí otevřeno v rámci 
projektu Písek v centru beachvolejbalové hřiště, které bylo do konce 
prázdnin zdarma přístupné veřejnosti

17.–18. června 
• stovku pivních značek ochutnalo 10 500 návštěvníků Beerfestu Ost-
rava v Dolní oblasti Vítkovice, na němž vystoupily mj. skupiny Olympic, 
Čechomor, Divokej Bill, Mňága a Žďorp, Wohnout a 5Angels

18. června 
• Policie ČR si připomněla 25 let svého trvání Dnem policie na Slezsko-
ostravském hradě. Na slavnostním zahájení předali policejní prezident 
T. Tuhý a ředitel Krajského ředitelství Policie ČR T. Kužel medaile třem 
desítkám policistů. Jednotky Integrovaného záchranného systému poté 
předvedly ukázky zásahů a zájemci si mohli prohlédnout policejní vrtulník 
či vybavení pyrotechnické služby 

• poslední premiérou sezony 2015/2016 v Komorní scéně Aréna nazva-
né Rok něčím tragikomický byla inscenace L. Klímy Lidská tragikomedie. 
Jejím režisérem byl I. Krejčí, který stejný titul nastudoval v KSA v roce 
2003 a po 13 letech vystoupili v téže hře opět M. Cisovský a M. Čapka

• Michalfest na Dole Michal nabídl koncerty skupin No Name, Zrní, Abra-
xas, Boris Band Combination, Morčata na útěku a dalších

• vítězi závodu série WorldInline Cup na Hlavní třídě v Porubě na 33,5 km 
se stali němečtí reprezentanti F. Rijhnen (48:26,45 min) a K. Rumpus 
(1:01,36 hod). O den dříve se na stejném okruhu uskutečnila Večerní 
jízda, které se zúčastnilo několik stovek amatérských in-line bruslařů, již 
se mohli přihlásit také do hlavního závodu
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19. června  
• ke Dni otců se na Masarykově náměstí konal TátaFest, pořádaný Rodin-
ným a komunitním centrem Chaloupka, na němž vystoupili mj. D. Stypka 
a skupiny Bandjeez, Víščo a Banda del Caffe

22. června  
• v úvodu 18. zasedání ZMO složila slib zastupitele Z. Ožanová z hnutí 
ANO 2011, která v zastupitelstvu nahradila D. Pflegera. Nejbouřlivější 
diskuzi vyvolal bod týkající se odkupu bývalých městských jatek a objek-
tu prodejny Bauhaus v Moravské Ostravě. Opozice kritizovala především 
cenu (80 mil. Kč), za kterou mělo město budovy nabýt. Návrh byl o jediný 
hlas schválen. Poté, co se snížil počet zúčastněných koaličních zastupi- 

J. Kaluža, Š. Krupa, 
M. Cisovský  
a M. Čapka  
v inscenaci Lidská 
tragikomedie  
(18. června)

Účastníci závodu 
série WorldInline 
Cup v Porubě 
(18. června) 
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bodech. Až po dohodě předsedů politických klubů byla hlasování bez při-
jetí usnesení revokována. Zastupitelé dále schválili zprávu o hospodaře-
ní města za rok 2015, kandidaturu Ostravy do soutěže European Green 
Capital, založení Řemeslného inkubátoru Ostrava, z. s., poskytnutí dota-
ce Ostravskému informačnímu servisu, s. r. o., na rekonstrukci pobočky 
Elektra, strategii protidrogové politiky na léta 2016–2020, zřízení Fondu 
pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava, p. o., vyhlášku stanovující závaz-
né podmínky pro pořádání sportovních a kulturních podniků konaných 
ve venkovních prostorách v rozsahu nezbytném pro zachování veřejné-
ho pořádku a uzavření smlouvy o kompenzaci za plnění tarifních závazků 
při zabezpečení přepravy osob starších 65 let mezi městem a Dopravním 
podnikem Ostrava, a. s.

• Ostravská univerzita zorganizovala na Masarykově náměstí 2. ročník 
happeningu Jsme Ostravská! Program zahájil koncert skupiny The Black 
Tubes, poté proběhly soutěže pro středoškoláky, prezentace aktivit školy 
a program vyvrcholil vystoupením kapel Dva a L. A. Sunday

• vítězem Olympijského běhu 2016 na 10 km se startem i cílem na sta-
dionu Arrows v Porubě se stali K. Ketner z atletického oddílu Slavia 
Havířov časem 36:54 min a P. Pastorová z Maraton klubu Seitl Ostrava 
(39:54 min)

22.–23. června 
• soubor Komorní scény Aréna se prezentoval v Berlíně na festivalu součas-
ných českých her Ein Stück: Tschechien 2016 / Kus: Česka 2016 s insce- 
nací Slyšení

23. června 
• primátor T. Macura jednal s ministrem dopravy D. Ťokem o dokončení 
komunikace Prodloužená Rudná, rekonstrukci budovy hlavního nádraží 
v Přívoze a připravované konferenci o čisté mobilitě v Ostravě. D. Ťok 
také navštívil Národní dopravní informační centrum a v klubu Atlantik 
besedoval s občany

• na 9. ročníku akce Lidé lidem, organizované odborem sociálních vě- 
cí a zdravotnictví MMO ve spolupráci se sdružením Eko-info centrum, 
představily své aktivity organizace a instituce poskytující sociální služ-
by. V kulturním programu vystoupila např. skupina Mentallika ze spolku 
Prapos

23.–30. června 
• Karolinská pouť u obchodního a zábavního centra Forum Nová Karoli-
na nabídla kromě atrakcí show bubeníků, kouzelníků, klaunů, workshopy, 
diskotéku. Akci zakončil ohňostroj
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23. června–17. září 
• proběhl Letní festival kultury Domu kultury Akord v Zábřehu. Zatímco 
děti se mohly těšit na loutkové pohádky a kouzelníka, příznivcům hudby 
se představili písničkáři M. Kalus, A. Lukášová nebo kapela Ajdontker.  
27. srpna se uskutečnil celodenní program Akord plný her a festival uza-
vřela 17. září akce Zažít Ostravu jinak aneb Sousedská slavnost, jejímž 
hlavním bodem v letní zahradě DK Akord byla žonglérská show J. Hlavsy 
Cirkus LeVitare 

24.–26. června 
• hvězdami Slavností pivovaru Ostravar, poprvé třídenních, které navští-
vilo 11 000 fanoušků, byly skupiny Kryštof, Horkýže Slíže, Pipes and Pints, 
Buty, Vypsaná fiXa, Nebe, Plexis a zpěvačka M. Rottrová. Na čepu byly 
Ostravar Premium, Ostravar Mustang a tmavé pivo Černá Barbora

25. června 
• hlavními body 2. ročníku Rozmarných slavností řeky Ostravice byla sou-
těž netradičních plavidel, koncerty a výtvarné workshopy. V okolí řeky byly 
stánky s rybími specialitami, zabijačkovými pokrmy i jídlem pro vegany. 
Slavnosti vyvrcholily světelnou show na mostě Miloše Sýkory

• na 2. ročníku festivalu Oldies v Dolní oblasti Vítkovice vystoupili zpěvač-
ky a zpěváci Loona, P. Kotvald, DJ Bobo, dua Captain Jack a 2unlimited 
a skupiny Vengaboys a Fun Factory

• součástí Petropavlovské pouti ve Vítkovicích byl závod Běh Vítkovice-
mi, jehož vítězi se stali O. Dobiáš z Kopřivnice v čase 17:23 min a P. Pas-
torová z Maraton klubu Seitl Ostrava (19:49 min)

26. června 
• internetová stránka s pocitovou mapou města, jež je součástí Strategic-
kého plánu města na léta 2017–2023, byla spuštěna na adrese www.faj- 
nova.cz/pocitova-mapa. Na ní lidé vyznačili místa, ve kterých se cítí dobře, 
která by doporučili návštěvníkům odjinud, která by se měla rozvíjet, a také 
ta, kde se lidé necítí dobře. Nejlépe byly hodnoceny parky, klidové zóny, 
sportoviště nebo kulturní centra. Naopak nejhůře dopadly některé oblasti 
v Přívoze, Muglinově a Hrušově

27. června  
• u příležitosti Dne památky obětí komunistického režimu umístili čle-
nové a příznivci Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu před domem 
na náměstí Družby č. p. 1211 v Porubě pamětní desku E. Vláhové, dlou-
holeté předsedkyni občanského sdružení Dcery 50. let a laureátce Ceny 
Jaromíra Šavrdy. Večer následovala Zahradní slavnost v Komenského 
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sadech v Moravské Ostravě, v jejímž rámci bylo prezentováno další číslo 
bulletinu Krásná Ostrava a okrášlena byla část podchodu pod mostem 
Pionýrů, kde byl umístěn citát z díla J. A. Komenského

27.–30. června  
• festival NODO New Opera Days / Dny nové opery Ostrava, jediný svého 
druhu v ČR, nabídl v Divadle Antonína Dvořáka, Divadle Jiřího Myrona, 
Kulturním centru Cooltour a ve starých koupelnách Dolu Hlubina pět 
inscenací. Na programu byly světové premiéry oper P. Kotíka William 
William, P. Cíglera Táhlý zvlněný pohyb podélného předmětu a I. Samimi 
Mofakham At the Waters of Lethe. Jedním z festivalových vrcholů byla 
opera I. Xenakise Oresteia. Na přehlídce zazněla rovněž díla G. Ligetiho 
a R. Ayrese

28. června  
• v Nové radnici předal primátor T. Macura ocenění nejúspěšnějším 
žákům a školám, které se zapojily do soutěže Nakresli, kolážuj, vyšij, 
vytvoř, vyhlášené v rámci projektu fajnOVA

• na Českých akademických hrách v Pardubicích zvítězil v běhu na 100 m 
V. Kolarčík z VŠB – TUO časem 10,86 s

29. června  
• konference Šance a možnosti rozvoje hospodářské spolupráce Vise-
grádské skupiny, které se v Nové radnici zúčastnili mj. vládní zmocněnec 
pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj J. Cieńciała, velvyslanci 
ČR v Polsku J. Karfík, Polské republiky v ČR G. Bernatowicz a Sloven-
ské republiky v ČR P. Weiss, byla věnována otázkám investiční politiky, 
pracovního trhu, vytváření společných projektů podporovaných z fondů 
EU a podmínek mezinárodní hospodářské a obchodní spolupráce firem 
v rámci zemí V4

• v areálu výstaviště Černá louka bylo otevřeno hřiště pro děti od tří let. 
Areál za 2 mil. Kč, vzniklý za finanční podpory společnosti OZO Ostra- 
va, s. r. o., nabízí balanční prvky, houpadla a věžové sestavy. Jeho sou-
částí je pískoviště, ovál pro jízdu např. na in-line bruslích, cvičební stroje 
a socha Porubské mládí, jejímž autorem je sochař M. Rybička

30. června 
• Úřad práce v Ostravě evidoval k tomuto dni 19 627 uchazečů o zaměst-
nání, což bylo o 812 méně než k 31. březnu. Podíl nezaměstnaných osob 
činil 9,5 %

30. června–2. července  
• počtvrté se v Dolní oblasti Vítkovice konal festival taneční hudby Beats 
for Love, mezi jehož hvězdy patřili Sigma, Beardyman, Angerfist, Vladi-
mír518, Majk Spirit, K. Výtisková nebo Lucca
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• na Prokešově náměstí odstartoval primátor T. Macura závod Okolo 
Ostravy napříč handicapy, který byl sportovně-benefiční akcí na podporu 
integrace tělesně hendikepovaných

• Dopravní podnik Ostrava, a. s., zavedl na svých linkách možnost uhra-
zení jízdného bezkontaktní platební kartou. Ostrava se tak stala po Lon-
dýně druhým městem v Evropě, které provozuje tuto službu v městské 
hromadné dopravě

• primátor T. Macura a náměstek primátora M. Štěpánek otevřeli pláž 
u loděnice u Ostravice nabízející relaxaci, opalování na lehátkách a osvě-
žení exotickými drinky v Rio baru

• do funkce ředitele PLATO Ostrava, p. o., která je nástupnickou orga-
nizací dlouhodobého grantového projektu Galerie města Ostravy PLATO, 
nastoupil M. Pokorný

1. července–4. srpna  
• na 17. ročníku Měsíce autorského čtení v Ostravě vystoupili čeští, slo-
venští, polští a španělští literáti, kteří byli také hlavními hosty přehlídky. 
K nejznámějším z nich patřili F. Arrabal, I. Vidal-Folch, a E. Pérez Zúñiga. 
Z českých autorů se představili např. P. Soukupová, J. H. Krchovský, I. Pe- 
kárková a T. Vůjtek 

2. července  
• hlavní hvězdou festivalu Slezskoostravský Rock-Fest byl bývalý zpěvák 
kapely Iron Maiden B. Bayley, z dalších 18 hudebních uskupení, která se 
vystřídala na třech pódiích, lze jmenovat kapelu Žlutý pes či slovenskou 
formaci Desmod 

8. července  
• prvních 48 absolventů Lékařské fakulty Ostravské univerzity ukončilo 
slavnostní promocí v Domě kultury města Ostravy své studium 

• ve věku 82 let zemřel historik a vysokoškolský pedagog M. Myška, 
dlouholetý vedoucí katedry historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity

8.–9. července 
• na několika scénách se konal Festival v ulicích, na kterém lidé zdarma 
vyslechli a zhlédli vystoupení více než 60 hudebníků a divadelníků a mohli 
se zúčastnit výtvarných nebo sportovních aktivit. K největším hudebním 
hvězdám patřily skupiny Astronautalis z USA či Djmawi Africa z Alžírska. 
Z tuzemských interpretů lze jmenovat skladatele a zpěváka J. Uhlíře 
nebo skupinu Slza. Novinkou byla soutěž pro hudební skupiny Jump into 
Colours, jejíž vítěz se prezentoval na Colours of Ostrava
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• v rámci Festivalu letního ostravského kina připravilo Minikino speciální 
projekci snímku J. Menzela Rozmarné léto, který byl promítán z moravské 
strany břehu Ostravice na plátno umístěné ve vzdálenosti 45 m na straně 
slezské 

• vítězem městského běhu Karvinou, který byl zároveň 12. ročníkem 
mistrovství České republiky veteránů v silničním běhu na 10 km, se stal 
A. Miko z SSK Vítkovice v čase 34:41 min

9.–10. července
• 8. ročník mezinárodních motocyklových závodů Okruh Františka Bar- 
toše musel být po tragické havárii, při níž zahynul český jezdec O. Hanák, 
předčasně ukončen

11. července 
• v pobočce Českého hydrometeorologického ústavu v Porubě bylo na- 
měřeno 34,1 °C. Překonán tak byl teplotní rekord pro tento den z roku 
1984 (33,4 °C) 

12. července  
• výstava Seznamte se: William Shakespeare, zahájená v Ostravském 
muzeu, prezentovala staré i novější tisky jeho her a inscenací Shakespea-
rových současníků, kterými se velký anglický dramatik inspiroval. K nej-
vzácnějším patřila renesanční vydání děl R. Greena, J. Lylyho a T. Lodgeho. 
Českou divadelní historii zastupovaly např. první shakespearovské překla-
dy z konce 18. století. Návštěvníci mohli také zhlédnout filmové zpracová-
ní Kupce benátského

12.–13. července  
• potřetí se do Ostravy sjeli zahraniční a domácí hudební agenti, publi-
cisté a pořadatelé festivalů na akci Czech Music Crossroads, zaměřenou 
v roce 2016 na world music, akustickou hudbu, folk a jazz. Kromě disku-
zí, prezentací a workshopů se konaly pro veřejnost také koncerty skupin 
z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska 

12.–17. července 
• v areálu Dolu Hlubina v Ostravě bylo zahájeno mezinárodní diskuzní 
fórum Meltingpot, které bylo od 14. července součástí hudebního fes-
tivalu Colours of Ostrava. Návštěvníci měli možnost diskutovat se 150 
hosty nejen z ČR, ale i zahraničí, např. s fyzikem a nositelem Nobelovy 
ceny za chemii D. Shechtmanem, životopiscem V. Putina S. Lee Myersem, 
historiky A. B. Zubovem a T. Snyderem, statistikem a ekonomem B. Lom-
borgem, spoluzakladatelem německé Strany zelených C. Kubym a spiso-
vatelem R. Fulghumem
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14. července 
• v Galerii Lauby proběhla vernisáž instalace K. Gebauera Vyhnání z ráje III., 
jež je alegorií na imigrační krizi v Evropě

14.–15. července 
• na jednání Komory statutárních měst Svazu měst a obcí ČR, jehož se 
zúčastnilo 16 zástupců velkých měst ČR, např. primátorky Prahy A. Krná-
čová a Ústí nad Labem V. Nechybová, primátoři Ostravy T. Macura, Čes-
kých Budějovic J. Svoboda, Liberce T. Batthyány a jako host ministryně 
pro místní rozvoj K. Šlechtová, bylo schváleno zahájení projektu Lepší 
města. Jeho cílem je řešit ve spolupráci se zástupci akademické obce 
a podnikatelské sféry problémy měst. Představitelé samospráv si také 
prohlédli Ostravu z vyhlídkové terasy Nové radnice a byli hosty festivalu 
Colours of Ostrava

14.–17. července 
• na rekordních 20 scénách 15. ročníku festivalu Colours of Ostrava 
vystoupilo přibližně 1600 účinkujících v 350 bodech programu. K hlav-
ním hudebním hvězdám patřila legenda taneční hudby Underworld a brit-
ský písničkář Passenger. I přes občasné průtrže mračen si návštěvní-
ci nenechali ujít koncerty skupin Tame Impala, Of Monsters and Men,  
De Staat, Kodaline, Navarone, 2Cellos, Monkey Business, Ivan Hlas Tria, 
Už jsme doma, zpěvaček Aurory, C. Emerald, zpěváků Fismolla, P. Lipy či  
A. B. Ezry doprovázeného saxofonistou M. Žáčkem. Novinkou bylo diskuz-
ní fórum Meltingpot, zahájené již 14. července. V rámci festivalu proběh-
la také filmová a divadelní představení, komentované prohlídky výstav, 
workshopy a dětem byl určen Family park. Česká televize nabídla ze své 
scény živé vstupy do vysílání 

Účastníci a poslu-
chači diskuzního 
fóra Meltingpot 
v sále areálu Dolu 
Hlubina 
(17. července)
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Plocha před jedním z festivalových pódií Colours of Ostrava po průtrži mračen 
(14. července) 

Chorvatské duo 2Cellos v doprovodu hráče na bicí na festivalu Colours of Ost-
rava (17. července)
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• věž Nové radnice byla na znamení solidarity s oběťmi teroristického 
útoku provedeného 14. července v Nice nasvícena v barvách francouz-
ské trikolory

17. července 
• ve věku nedožitých 93 let zemřel plukovník v. v. K. Šerák, čestný občan 
města Ostravy a jeden z jeho osvoboditelů v roce 1945

17. července–18. srpna  
• Divadlo loutek Ostrava připravilo na dobu prázdnin Léto s pimprlaty, 
jehož součástí byly interaktivní výstava loutek a dekorací z pohádek a neděl-
ní představení v amfiteátru, na kterých vystoupily slovenské divadlo PIKI, 
Divadlo Kordula z Liberce a pražské Divadlo Bořivoj. Nově byly zařazeny 
krátké dopolední pohádky, které mohli diváci zhlédnout od pondělí do čtvrt-
ka vždy v 11.00

20. července–9. srpna 
• 9. ročník Letních shakespearovských slavností Ostrava, pořádaný spo-
lečností PaS de Theatre, s. r. o., nabídl šest inscenací, z toho dvě pre-
miéry: Hamlet v hlavních rolích s M. Etzlerem, T. Savkou a P. Gajdošíko-
vou a Večer tříkrálový, ve kterém vystoupili mj. T. Měcháček, M. Timková  
a O. Rychlý. Dále byly uvedeny reprízy představení z minulých ročníků 
Romeo a Julie, Mnoho povyku pro nic a Jak se vám líbí. Festival uzavřela 
hra ze slovenské produkce Dvaja páni z Verony s L. Vaculíkem. Jedno 
představení muselo být vzhledem k nepříznivému počasí zrušeno a další 
bylo po průtrži mračen předčasně ukončeno

22. července 
• v Zoologické zahradě Ostrava byl otevřen pavilon Noční Tanganika, 
představující návštěvníkům zvířata žijící v Africe, která jsou aktivní v no- 
ci, např. damana stromového, osináka afrického, ježka bělobřichého nebo 
krajtu písmenkovou. Během noci je pavilon nasvícen jako ve dne a naopak 
ve dne jsou navozovány světelné podmínky noci

24. července 
• součástí projektu Písek v centru byla akce Masarykáč žije. Lidé si mohli 
vyzkoušet jumping, jógu v písku, pétanque, beachvolejbal, vyslechnout kon-
certy zpěvačky Elis, skupin Banda del Caffe, Neo Chess Sunny Band nebo 
zhlédnout divadelní představení spolku KALRS a barmanskou show 

25. července 
• příslušníci Policie ČR J. Závodný, K. Balogová a K. Zeman převzali 
z rukou policejního prezidenta T. Tuhého Medaile za statečnost, které 
jim byly uděleny za zásah proti ozbrojenému útočníkovi v Hrušově, který 
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postřelil dvě osoby při výkonu exekuce a byl policisty zneškodněn. Oce-
něným poděkoval rovněž primátor T. Macura

27. července  
• na Smetanově náměstí v Moravské Ostravě byl za přítomnosti primáto-
ra T. Macury otevřen Kampus Palace, adaptovaný z bývalého hotelu Pala-
ce. Investorem a majitelem stavby, ve které je vysokoškolským studentům 
k dispozici 111 pokojů s 208 lůžky, je firma Sedm stromů, a. s. Součástí 
objektu je rovněž posilovna, společenská místnost, dvorana s minikinem 
a kolárna

29. července   
• čínská delegace v čele s prezidentkou Čínské obchodní komory Jia  
Jianping a náměstkyní primátora města Qiqihar Qu Xiuli jednala s náměst-
kem primátora M. Štěpánkem o zkušenostech s organizováním sportov-
ních akcí. Hosté si poté prohlédli Městský stadion ve Vítkovicích, novou 
Atletickou halu a hovořili s vedením hokejového klubu HC Vítkovice Steel

• za účasti náměstkyně primátora K. Šebestové byla v Zoologické zahra-
dě Ostrava otevřena expozice pro želvy ostruhaté, jedny z největších 
suchozemských želv žijících původně na savanách a polopouštích na již-
ním okraji Sahary

30. července 
• na ulici Ludvíka Podéště v Porubě bylo na místě nevyužívané betonové 
plochy zpřístupněno nové workoutové hřiště

Kampus Palace, adaptovaný na studentské koleje z bývalého hotelu Palace 
(27. července)
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• do funkce ředitele Městské nemocnice Ostrava nastoupil dosavadní 
primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení novojičínské nemocnice 
P. Uhlig, který nahradil J. Grochola, pověřeného řízením Městské nemoc-
nice Ostrava

2.–4. srpna 
• cyklistický tým Ostrava!!!, jehož členy byli primátor T. Macura, náměstci 
primátora K. Šebestová a M. Štěpánek, hendikepovaný cyklista T. Kráča-
lík, R. Muroň, T. Grasser, P. Šebesta a T. Grygier, se vydali z Prahy na trať 
Metrostav Handy Cyklo Maratonu napříč Českou a Slovenskou republi-
kou. Po nehodě T. Kráčalíka v Bratislavě však tým Ostrava!!! ze závodu 
odstoupil 

5.–21. srpna 
• u příležitosti 31. olympijských her v Rio de Janeiru byl otevřen na Masa-
rykově náměstí, Černé louce a u loděnice u Ostravice olympijský park, 
jehož součástí byla sportoviště pro 38 sportovních disciplín a fanzóna 
s Rio barem, ve které bylo možno sledovat televizní přenosy z olympiá-
dy. Zahajovací ceremoniál za účasti hejtmana Moravskoslezského kraje  
M. Nováka, náměstka hejtmana J. Babky, náměstků primátora M. Ště-
pánka, Z. Pražáka, olympioniků K. Jeriové-Peckové, V. Máchy, A. Tačové 
a dalších nabídl karnevalový průvod na Černou louku, kde se představili 
hudební skupina No Name, zpěvačka Elis, zpěvák a tanečník D. Neko-
nečný. Večer uzavřela diskotéka a ohňostroj. V doprovodném programu 
v následujících dnech vystoupilo 40 hudebních skupin a sólistů, ve Vel-
kém světě techniky v Dolní oblasti Vítkovice se konala výstava Síň slávy 
olympioniků Moravskoslezského kraje, prezentující mj. zlaté olympijské 
medaile manželů D. a E. Zátopkových, V. Máchy, R. Změlíka, J. Netoličky 
a D. Moravce. 13. srpna byli manželé D. a E. Zátopkovi uvedeni do spor-

Jedno ze sportovišť 
Olympijského parku 
Ostrava 
(7. srpna)
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tovní Síně slávy Moravskoslezského kraje a 16. srpna byl hostem olympij-
ského parku bronzový medailista z olympiády v Rio de Janeiru O. Synek. 
Celkově navštívilo park téměř 150 000 zájemců

6. srpna 
• největší hvězdou 3. ročníku festivalu Ostrava v plamenech byla v Dolní 
oblasti Vítkovice nizozemská rocková skupina Within. K dalším účinkují-
cím patřily kapely Doga, Citron nebo Vader

7.–20. srpna  
• na Mezinárodním sochařském sympoziu Plesná 2016 vytvářelo z ka- 
mene díla osm výtvarníků z České republiky, Slovenska, Polska a Maďar-
ska. Vernisáž prací proběhla 20. srpna u zastávky Nová Plesná. Následně 
byly plastiky instalovány u Úřadu městského obvodu Plesná a na dalších 
veřejných prostranstvích v Ostravě

12. srpna  
• v Zábřehu na Petruškově ulici byla předána do užívání hřiště a sporto-
viště pro míčové hry. Především dětem jsou určeny dvě pískoviště, kolo-
toč, houpačky, lezecké stěny, trampolíny, stanová síť a skluzavka

• studenti JAMU, DAMU, Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia Ostrava 
a amatérští herci uvedli v nastudování A. Klimešové a P. Gejguše premi-
éru inscenace Lesní panna aneb Cesta do Ameriky, inspirovanou dílem  

Areál olympijského parku Ostrava – Loděnice – na řece Ostravici s písečnou 
pláží Copa Ostravica (14. srpna)
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ována do řeky Ostravice. Do hry byli jako komparz zapojeni rovněž diváci

12.–14. srpna 
• delegace vedená primátorem T. Macurou a náměstkyní primátora  
K. Šebestovou jednala v Drážďanech s náměstkem primátora Drážďan 
P. Lamesem a dalšími představiteli partnerského města o programu 
oslav 20. výročí podpisu česko-německé deklarace, zkušenostech Dráž-
ďan s projektem sdílení městských kol, tzv. bikesharingem, a řešením 
problematiky sociálně vyloučených lokalit

14.–21. srpna 
• Ostrava se stala místem konání mistrovství světa v požárním spor-
tu poté, co bylo zrušeno v Turecku vzhledem k pokusu o státní převrat. 
Na Městském stadionu ve Vítkovicích a v areálu výstaviště Černá louka 
se utkalo 428 závodníků 37 družstev z 16 zemí. Nejúspěšnější byli v sou-
čtu všech věkových kategorií reprezentanti Ruska (se ziskem 36 medailí)
před Běloruskem (26 medailí) a Českou republikou (16 medailí). Na šam-
pionátu padlo sedm světových rekordů

15.–19. srpna 
• na festivalu Folklor bez hranic Ostrava 2016 vystoupily na různých 
místech Ostravy soubory z České republiky, Slovenska, Indonésie, Itá-
lie a Polska. Přehlídku zakončil průvod z Husova sadu přes Masarykovo 
náměstí na Slezskoostravský hrad, kde se uskutečnil závěrečný koncert. 
Ve foyer Nové radnice byla instalována výstava fotografií z předešlého 
festivalového ročníku

• vítězi mistrovství ČR v tenise na kurtech SC Ostrava v Komenského 
sadech se stali v singlech P. Michnev, který ve finále porazil M. Michaličku 
2:0 na sety, a P. Mendesová, jež stejným poměrem zdolala K. Stuchlou. 

Závěrečná scéna 
inscenace Lesní 
panna aneb Cesta 
do Ameriky 
(12. srpna)
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Daman pralesní, blízký 
příbuzný slonů 
(28. srpna)

Ve čtyřhře triumfovali D. Vala a D. Rola nad dvojící M. Bíško a S. Nebojsa 2:1  
a L. Kunčíková s K. Stuchlou nad G. A. Knutsonovou a N. Tomanovou 2:0

17.–19. srpna 
• v rámci pracovní návštěvy Ostravy jednal velvyslanec Islámské repub-
liky Pákistán v České republice T. Altaf Chughtai s vedením Vítkovice 
Machinery Group a s primátorem T. Macurou

25. srpna  
• výstava koláží a uměleckých instalací J. Kovandy byla zahájena ve Výs- 
tavní síni Sokolská 26

26.–27. srpna 
• Strašidelnou nocí na speciálně nasvíceném a nazdobeném Slezsko-
ostravském hradě provázely tajemné bytosti. Program doplnily jarmark, 
malování na obličej, promítání pohádek a vyhlášení vítězů prázdninové 
soutěže Víte, kde spí v létě čerti a které kytky mají rádi?

27. srpna 
• strážníci Městské policie Ostrava, z nichž celkové prvenství vybojoval  
T. Novák na koni Solo Pandora, byli nejúspěšnějšími účastníky Meziná-
rodního setkání jízdních policií v Komenského sadech

28. srpna  
• v Zoologické zahradě Ostrava, jako jediné v Evropě, byl zahájen chov 
vzácného damana pralesního, savce, který je blízkým příbuzným slonů

30. srpna  
• výtěžek ze startovného charitativního běhu v ostravské zoo, do něhož 
se přihlásilo 800 účastníků, byl určen na program záchrany outloňů na 
Sumatře a na některé projekty v této zoo
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• město převzalo do svého majetku historická městská jatka a bývalý 
hobbymarket Bauhaus na Janáčkově ulici v Moravské Ostravě. V obou 
budovách bude umístěna galerie PLATO Ostrava, p. o.

• v Hulvákách na Matrosovově ulici byla otevřena Základní škola Monte, 
jejíž výukový program navazuje na Mateřskou školu s pedagogikou Montes- 
sori. Školáci si sami vytváří některé výukové materiály a od první třídy se 
učí anglický jazyk

• Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě byla přejmenována opět 
na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě vzhledem k tomu, že studijní náplň 
gymnázia byla na této škole ukončena

• protesty provázely otevření tzv. zastupitelského centra Doněcké lidové 
republiky v Ostravě. Podle ministerstva zahraničí nelze centrum považo-
vat za diplomatické zastoupení, neboť Česká republika existenci Doněc-
ké lidové republiky neuznává

1.–3. září  
• vítězi mezinárodního krasobruslařského závodu Junior Grand Prix – 
Czech Skate 2016 se v Ostravar Aréně stali v kategoriích taneční páry 
Američané L. McNamara – Q. Carpenter, sportovní dvojice Češi A. Duško-
vá – M. Bidař, nejlepší juniorkou byla Ruska A. Gubanova a mezi juniory 
dominoval její krajan D. Aliev

1.–28. září 
• rekordních 6850 posluchačů v rámci celého Moravskoslezského kraje, 
z toho 3360 v Ostravě, vyslechlo koncerty 13. ročníku Svatováclavské-
ho hudebního festivalu. Zahájení v katedrále Božského Spasitele patřilo  
PKF – Prague Philharmonia, Českému filharmonickému sboru Brno a sólis-
tům řízeným R. Kluttigem, kteří uvedli Missu solemnis L. van Beethovena. 
V Ostravě dále zaujala vystoupení trumpetisty S. Nakarjakova, violoncellis-
ty G. Lipkinda, souborů Cappella Mariana, Capella Cracoviensis, Ensemble 
Inégal, Česká sinfonietta s vynikajícím hráčem na lesní roh R. Baborákem, 
Musica florea a Collegium 1704. Na programu závěrečného večera bylo 
oratorium A. Dvořáka Svatá Ludmila, uvedené Filharmonií Brno, Pražským 
filharmonickým sborem a sólisty s dirigentem O. Vrabcem

2. září 
• činohra NDM připravila scénické čtení, ve kterém herci postupně 
od Slezskoostravského hradu po foyer Divadla Antonína Dvořáka před-
nesli hru polského dramatika J. Źurka Fortinbras (Po Hamletovi). Pod 
režijním vedením J. Kačmarčíka a v dramaturgii S. Rubenové se předsta-
vili R. Klemensová, F. Strnad a další
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• před Kulturním centrem Cooltour a na tržnici na Černé louce se usku-
tečnila inscenace Titus 2: Pomsta padlých. V netypickém divadelním pro-
storu ji režijně nastudoval P. Gejguš a v hlavních rolích vystoupili T. Jirman,  
O. Malý a J. Krupica

• novým majoritním vlastníkem HC Vítkovice Steel, který se přejmenoval 
na HC Vítkovice Ridera, se stal viceprezident Českého svazu ledního hoke-
je a prezident Asociace profesionálních klubů ledního hokeje A. Pavlík 

2.–15. září  
• na nádraží Ostrava-Svinov bylo přistaveno legionářské muzeum na kole-
jích – Legiovlak –, které vzniklo v rámci projektu Československé obce legi-
onářské. Věrnou repliku vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiř-

Zahájení insce-
nace Titus 2: 
Pomsta padlých 
na schodišti 
Kulturního centra 
Cooltour  
(2. září)

Průvodci v replikách uniforem příslušníků československých legií před Legio-
vlakem na nádraží Ostrava-Svinov (2. září)
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tvoří třináct zrekonstruovaných vagonů. V jednom z nich byl umístěn kino-
sál Osvětového odboru odbočky Československé národní rady na Rusi, 
ve kterém byly promítány dobové dokumenty a filmy

3. září 
• v autobusových garážích a v tramvajové vozovně Dopravního podniku 
Ostrava, a. s., v Porubě se uskutečnil u příležitosti 115 let provozu elek-
trické tramvaje a 90 let trati v údolí Porubky den otevřených dveří, jehož 
součástí byly projížďky historickými autobusy a tramvajemi 

• 60 let Wichterlova gymnázia si jeho absolventi a pedagogové připo-
mněli průvodem z Hlavní třídy v Porubě k budově školy a dnem otevře-
ných dveří

3.–4. září  
• poprvé v historii se v NDM uskutečnily na žádost diváků dva galave-
čery k zahájení sezony, ve kterých prezentovaly všechny čtyři umělecké 
soubory ukázky z připravovaných inscenací, např. z baletu Falling Angels 
s choreografií J. Kyliána, opery G. Rossiniho Lazebník sevillský!!! či muzi-
kálu S. Levaye a M. Kunzeho Rebecca

4. září 
• na mistrovství České republiky mužů a žen na dráze v Ústí nad Orlicí 
vybojovaly mistrovský titul dvě atletky SSK Vítkovice. V běhu na 3000 m 
zvítězila S. Vrzalová časem 9:22,88 min a v hodu oštěpem získala první 
místo N. Ogrodníková výkonem 58,18 m

5. září  
náměstek primátora Z. Pražák a ředitelka Archivu města Ostravy B. Przy-
bylová zahájili ve foyer Nové radnice výstavu Město probuzené ze spán-

Starosta městské-
ho obvodu Vítkovice 
P. Dlabal, náměstek 
primátora Z. Pražák, 
vedoucí Archivu 
Vítkovic, a. s.,  
H. Šústková  
a výtvarník M. Pra-
žák před pamětní 
deskou  
P. Kupelwieserovi 
(12. září)
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z fondů AMO ilustrovaly proměnu Ostravska v průmyslové centrum habs-
burské monarchie 

8. září 
• v Minikině proběhla předpremiéra dokumentárního filmu Televizního 
studia Ostrava Česká labuť, který vznikl ve spolupráci s NDM a pojedná-
vá o dvanácti seniorkách, jejichž koníčkem je balet a tanec

9. září   
• koncert významných osobností japonské a rakouské experimentální 
hudby T. Nakamury a B. Roisze nazvaný AVVA – ideomotoric chatroom se 
konal v antikvariátu a galerii Fiducia

• v prvním zápase hokejové extraligy v sezoně 2016/2107, ve kterém 
se střetly v Ostravar Aréně HC Vítkovice Ridera a HC Sparta Praha, se 
představil nový trenér ostravského týmu J. Petr. Domácí zvítězili 3:2 
po samostatných nájezdech

10. září  
• česká špička závodníků v timbersportu – sportovním dřevorubectví – 
se utkala na Festivalu dřeva na Slezskoostravském hradě. V doprovod-
ném programu se prezentovaly také střední školy zaměřené na obory dře-
vařství. Večer vystoupil zpěvák P. Nagy se skupinou Indigo 

• na Masarykově náměstí se 29 tanečních párů z České republiky a Pol-
ska zúčastnilo soutěže kategorie PRO-AM, při níž tančí profesionální ta- 
nečník s amatérem

11. září 
• u Trojhalí Karolina byl start a cíl 55. ročníku Ostravského maratonu, 
jehož součástí byly půlmaraton, běhy na 5 km, 10 km, závody štafet osmi-
členných týmů, rodičů s dětmi a závod v jízdě na koloběžce. Vítězem mara-
tonské trati se stal M. Merva ze Zlína, který ji zdolal za 3:06,16 hod. 
V kategorii žen zvítězila I. Fořtová z Elevenrunteamu v čase 3:40,23 hod

12. září  
• na budově radnice městského obvodu Vítkovice na Mírovém náměstí 
byly za účasti starosty obvodu P. Dlabala, náměstka primátora Z. Pražá-
ka, vedoucí Archivu Vítkovice, a. s., H. Šústkové a dalších hostů slav-
nostně odhaleny pamětní deska generálnímu řediteli Vítkovických železá-
ren v letech 1876–1893 P. Kupelwieserovi, jejímž autorem je ostravský 
výtvarník M. Pražák, a znak městského obvodu

14. září  
• v úvodu 19. zasedání ZMO uctili přítomní minutou ticha památku plu-
kovníka v. v. K. Šeráka, čestného občana města Ostravy a jednoho z jeho 
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té projednalo a schválilo poskytnutí dotací České hasičské sportovní fede-
raci, o. s., na uspořádání mistrovství světa v požárním sportu v kategorii 
dorostu a dospělých, finančních prostředků na zachování a obnovu kulturní 
památky pro rok 2016 a na rekonstrukci fasády a oken na Nové radnici. 
Do funkce předsedy představenstva Dopravního podniku Ostrava, a. s.,  
byl zvolen D. Morys, který nahradil R. Kadlučku

• tématem 20. ročníku konference Transport v Clarion Congress Hote-
lu Ostrava za účasti odborníků, zástupců státní správy a dalších institu-
cí z ČR, Slovenska a Polska byly priority rozvoje dopravní infrastruktury 
Moravskoslezského kraje, příhraniční spolupráce a mezinárodní strategic-
ké projekty v této oblasti

• Janáčkova filharmonie Ostrava řízená F. Leleuxem nabídla výjimečný 
koncert, na kterém se představila gruzínská houslistka L. Batiashvili jako 
sólistka v Čajkovského koncertu pro housle a orchestr D dur 

• utkání 2. fotbalové ligy mezi FC Baník Ostrava a SFC Opava na Měst-
ském stadionu ve Vítkovicích doprovázely výtržnosti fanoušků, při nichž 
byli zraněni tři policisté. Zápas musel být na několik minut přerušen. Ost-
ravský tým nakonec zvítězil 3:0  

14. září–11. října 
• problematiku chudoby a sociálního vyloučení připomenul 11. ročník Dnů 
proti chudobě, pořádaných Armádou spásy a Charitou Ostrava. Na progra-
mu byly výstava fotografií J. Štreita, ekumenické setkání a diskuze lidí 
ohrožených chudobou a sociálním vyloučením s pracovníky neziskových 
organizací, zástupci veřejné správy a veřejností

15. září 
• v Zoologické zahradě Ostrava se uskutečnila po zavírací době akce 
pro hendikepované děti – Noc snů. Její součástí bylo malování na obličej 
a komentovaná procházka s několika zastaveními u tzv. dotykových stolků

16. září  
• na tiskovou konferenci k vyhodnocení Olympijského parku Ostrava 
2016 v Trojhalí Karolina navazovala autogramiáda olympijského vítěze 
v judu v Rio de Janieru L. Krpálka

16.–17. září  
• audiovizuální show V jiném světle u ostravského obchodního a zábav-
ního centra Forum Nová Karolina nabídla ohňostroje z produkce firem 
z České republiky, Slovenska a Polska, promítání vzkazů obyvatelů 
Ostravy na budovu centra – tzv. videomapping – a vystoupení zpěváků  
M. Davida, M. Konvičkové, skupiny Legendy se vrací a dalších
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16.–18. září 
• na tradiční slavnosti Třebovický koláč v Třebovickém parku se usku-
tečnily např. koncerty skupin Buty, Marien, Nezmaři, zpěváků J. Uhlíře, 
V. Martinové, divadelní představení určená především dětem, jarmark, 
soutěže, jízdy na ponících, ukázky šermířského umění a výstava obrazů 
H. Salichové

17. září 
• v Husově sadu a na dalších místech v centru Moravské Ostravy byly 
na třetím evropském setkání Komunity podporovaného zemědělství v rámci 
tzv. guerilla gardeningu vysázeny jedlé i okrasné rostliny, např. salát humil, 
pšenice katarka a astry

• za deštivého počasí proběhla další ze sousedských slavností Zažít Ost-
ravu jinak, jejímž hlavním organizátorem bylo Kulturní centrum Cooltour. 
Na programu byly jarmark, prezentace řemesel, divadelní vystoupení, sou-
těže a příchozí si mohli rovněž vyzkoušet různé sportovní disciplíny. Okolí 
kostela sv. Václava v Moravské Ostravě se proměnilo v Malou Kodaň, kde 
byla vytvořena za účasti přítomných replika domu podle návrhu sochaře 
J. Šnébergera. Dalšími místy konání byla prostranství u Duhy v Porubě, 
za kinem Luna a v areálu DK Akord v Zábřehu

17.–18. září 
• 130 000 návštěvníků Dnů NATO a Dnů Vzdušných sil Armády České 
republiky na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově zhlédlo 150 ku- 
sů pozemní techniky a více než 100 letadel armád 21 zemí. Největ-
ší pozornost vzbudily americké bombardéry B-1 a B-52, bojové letouny 
Eurofighter Typhoon, stíhačka Panavia Tornado ECR či tank Bundeswehru 

Olympijský vítěz 
v judu L. Krpálek 
(16. září)
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naposled byl k vidění víceúčelový vrtulník Bo-105, který německá armáda 
vyřadila po 43 letech z výzbroje. Vystoupily rovněž dvě letecké akrobatic-
ké skupiny: italská Frecce Tricolori s letouny M-346 a Patrouille Suisse 
se stíhačkami F-5. Podruhé se v simulaci bojového zásahu představila 
ženská jednotka speciálních sil z Jordánska 

18. září  
• Absintový klub Les připravil na tržišti na Černé louce další neobvyk-
lou inscenaci. Pod vedením dramaturga, scenáristy a režiséra T. Vůjt-
ka vystoupili v inscenaci Arlecchino Magnifico aneb Šťastná Isabella 
na motivy komedie dell’arte v hlavních rolích P. Bureš, Š. Krupa, J. Kaluža 
a P. Dostálová

20. září 
• předvolební debaty kandidátů do Zastupitelstva Moravskoslezského 
kraje na téma kvalita ovzduší na Ostravsku se v Komorní scéně Aréna 
zúčastnili I. Vondrák (hnutí ANO 2011), J. Unucka (ODS), L. Curylo (Křes-
ťanská a demokratická unie-Československá strana lidová), P. Jančík (hnutí 
Starostové a nezávislí), P. Brady (koalice PRO-region) a H. Pavera (TOP 09) 

21. září 
• náměstkyně primátora K. Šebestová tiskovou konferencí zahájila kam-
paň Zdravě po Ostravě, jejímž cílem je propagace ekologičtějších způsobů 
přepravy, jako jsou městská hromadná doprava, jízda na kole nebo chůze

21.–22. září  
• zástupci 12 evropských zemí diskutovali v netradičních lokalitách 
o regionálních inovačních strategiích. První mezinárodní workshop tohoto 
typu se konal v Dolní oblasti Vítkovice, v Impact Hubu Ostrava na Sokol-
ské ulici v Moravské Ostravě a na VŠB – TUO

22. září 
• v jednacím sále ZMO proběhl za účasti 120 zástupců odborů MMO, 
obchodních a příspěvkových organizací města a městských obvodů  
7. ročník konference o sdružených nákupech Projekt SSN pokračuje. 
Úvodní slovo pronesl primátor T. Macura a námětek primátora R. Babinec 
ve svém referátu zhodnotil dosavadní etapu projektu

• první premiérou sezony 2016/2017 v Divadle Petra Bezruče byl horor 
L. Fukse Spalovač mrtvol. Režisér J. Nvota zvolil pro hlavní roli pana 
Kopfrkingla N. Lichého

22.–24. září 
• na programu setkání zástupců Ostravy a partnerských měst Katovic, 
Košic, Miškovce bylo přijetí zahraničních delegací náměstkem primátora 
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cích a prohlídka Dolní oblasti Vítkovice

22. září–16. října 
• ostravská část 14. ročníku mezinárodního festivalu outdoorových filmů 
nabídla projekce 100 snímků v DK města Ostravy, Komorním klubu Kul-
turních zařízení Ostrava-Jih a Knihcentru.cz. Součástí přehlídky byla výsta-
va fotografií K. Übelauera Lofoty

23. září 
• z Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově byl vypraven první let 
do Dubaje ve Spojených arabských emirátech. Linku provozuje na strojích 
Boeing 737 společnost SmartWings

• socha Pocta hornictví, umístěná do února na kruhovém objezdu před 
Novou radnicí, byla nově instalována před budovu hlavního nádraží Ost-
rava-Přívoz

• přiblížit život a dílo W. Shakespeara inscenacemi, v nichž vystoupili 
profesionální i amatérští herci, tzv. videomappingem a filmovými před-
staveními bylo cílem akce Shakespeare v parku aneb Sen noci ostravské 
v Komenského sadech 

23.–29. září  
• sedmdesát hraných, dokumentárních i krátkometrážních snímků 8. roč- 
níku mezinárodního filmového festivalu Ostrava Kamera Oko zhlédli divá-

M. Čapková, V. Říha, N. Lichý, P. Gajdošíková, S. Haváčová v hororu Spalovač 
mrtvol (22. září)
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ci v pěti ostravských kinosálech, mj. ve Velkém světě techniky v Dolní 
oblasti Vítkovice, Cineportu na Dole Hlubina a Clubu Dock na Havlíčkově 
nábřeží. Vítězem hlavní soutěžní sekce Oficiální výběr se stal kameraman 
J. Ricquebourg za svoji spolupráci s režisérem A. Serrou na francouz-
ském filmu Smrt Ludvíka XIV.

24. září 
• společnost OZO Ostrava, s. r. o., zpřístupnila veřejnosti u příležitosti 
dne otevřených dveří poprvé městskou skládku v Hrušově. Návštěvníci si 
mohli prohlédnout také kompostárnu, kde končí veškerý rostlinný odpad 
ze sběrných dvorů, z údržby veřejných ploch, ale i z nově zavedených bio 
popelnic, které se v Ostravě zdarma rozvážejí

25. září 
• vítězi maratonu konaného v rámci Craft Run Festu a pořádaného  
MK Seitl Ostrava se stal B. Kebede Kekeba v čase 2:23,32 hod, mezi 
ženami dominovala P. Pastorová z MK Seitl Ostrava (2:53,33 hod)

• na mistrovství České republiky v silničním běhu mužů, žen, juniorů a ju- 
niorek na 10 km Běchovice – Praha vybojovala mistrovský titul v kategorii 
žen S. Vrzalová z SSK Vítkovice časem 34:20 min

27. září  
• na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice byl sta-
rostou zvolen J. Jureček, který v této funkci vystřídal J. Klučku
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Baletní vystoupení v rámci akce Shakespeare v parku aneb Sen noci ostravské  
(23. září)
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Návštěvníci 
dne otevřených 
dveří v areálu 
OZO Ostrava, 
s. r. o., při pro-
hlídce techniky 
(24. září)

• v Domě umění GVUO byla zahájena výstava V novém světě / Podmín-
ky modernity 1917–1927, prezentující na 250 prací 55 autorů z oblasti 
architektury, sochařství, malířství a fotografie, mj. J. Čapka, F. Drtiko-
la, K. Dvořáka, Toyen, F. Duši a B. Bartoše. Expozice byla třetím a také 
posledním z řady významných projektů galerie z předchozích let, jakými 
byly Sváry zření / Fazety modernity a Černá slunce / Odvrácená strana 
modernity

28. září  
• vrcholem Svatováclavského jarmarku na náměstí Svatopluka Čecha 
v Přívoze byl příjezd knížete Václava se svou družinou. Kromě zakoupe-
ní řemeslných výrobků a produktů domácí kuchyně si mohli návštěvníci 
vyzkoušet historické kostýmy nebo jedinou tureckou střelnici v České 
republice

• součástí oslav 80 let fotbalového klubu FC Odra Petřkovice bylo utkání 
FC Odra Petřkovice – FC Baník Ostrava, ve kterém Petřkovice zvítězily 1:0

30. září 
• na programu Noci vědců, tematicky zaměřené na bezpečnost, byly ve 
vědecko-výzkumných pracovištích a výukových prostorách Ostravské uni-
verzity a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava přednášky, 
workshopy, výstavy a prezentace experimentů. Partnery akce byly Měst-
ská policie Ostrava a Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

• k tomuto datu evidoval Úřad práce v Ostravě 19 305 uchazečů o za- 
městnání, což bylo o 322 méně než na konci června. Podíl nezaměstna-
ných činil 9,3 % 

30. září–1. října 
• vítězem volejbalového turnaje Ostrava Cup se v hale Sarezy v Přívoze 
stal v konkurenci čtyř mužstev tým VK Ostrava před VSC Fatra Zlín
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• Gastrofestival v Trojhalí na Karolině nabídl ochutnávky regionálních spe-
cialit, piv z místních minipivovarů, kuchařskou show, soutěže a koncert slo-
venské skupiny No Name

2. října  
• jediným bodem ostravské části 6. ročníku festivalu Dne architektury 
byla komentovaná prohlídka Dolní oblasti Vítkovice

3. října 
• předvolební debaty kandidátů do Zastupitelstva Moravskoslezského 
kraje v České televizi se zúčastnili I. Vondrák (ANO 2011), L. Curylo  
(KDU-ČSL), J. Unucka (ODS), J. Babka (KSČM), L. Černohorský (Česká 
pirátská strana), P. Jančík (Starostové a nezávislí), M. Novák (ČSSD)  
a H. Pavera (TOP 09) 

3.–6. října 
• součástí 24. ročníku Evropských dnů handicapu v Ostravě byla konfe-
rence zaměřená na problematiku autismu, mezinárodní turnaj v kopané 
mentálně postižených hráčů, výstava prací dětí a mládeže s poruchou 
autistického spektra, workshopy a jarmark, na němž své aktivity prezen-
tovaly nevládní organizace. Jedním z vrcholů akce byl slavnostní večer, 
na kterém byly uděleny ceny Křišťálový kamínek za mimořádné aktivity 
lidem s hendikepem nebo těm, kteří se postiženým věnují

• na 9. bienále Divadlo bez bariér, pořádaném Divadlem loutek Ostra-
va, se představili v 18 inscenacích např. herci S. Zindulka, O. Navrátil,  
J. Dušek, Divadlo v Řeznické, Taneční studio Light a Buchty a loutky. 
Doprovodný program nabídl vystoupení studentek JAMU v dětských 
odděleních Městské nemocnice Ostrava a Fakultní nemocnice Ostrava

3.–7. října 
• firma Vítkovice Cylinders, a. s., představila na Mezinárodním strojíren-
ském veletrhu v Brně jedinečný světový patent – nerezové láhve vyrobené 
metodou zpětného protlačování

3.–9. října 
• v rámci 20. ročníku Týdne knihoven připravila Knihovna města Ostra-
vy besedy se spisovateli, přednášky, veřejná čtení, soutěže, tvůrčí dílny, 
divadelní představení, knižní bazary a výstavy. Návštěvníkům Moravsko-
slezské vědecké knihovny byly určeny křest audioknihy N. Rywikové Dům 
číslo 6, čtenářský kvíz na téma Divadlo Járy Cimrmana, komentované 
prohlídky nebo prezentace deskových her, hlavolamů a pomůcek pro 
výuku jazyků či zaměřených na hendikepované 
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• výstava v Ostravském muzeu Osudový okamžik připomněla 130 let 
od zřícení řetězového mostu přes řeku Ostravici. Součástí expozice byly 
fotografie, zprávy z dobového tisku, plány, model mostu a také jiných sta-
veb tohoto druhu na území České republiky. Současně proběhla vernisáž 
výstavy Ostravské proměny z muzejního fotoarchivu, prezentující snímky 
srovnávající Moravskou a Slezskou Ostravu z počátku 20. století s jejich 
dnešní podobou. V několika vitrínách byly také představeny fotografie vy- 
tvořené dírkovou komorou na ostravských workshopech vedených V. Gřon- 
dělovou a J. Hrdinou

4.–6. října 
• na prestižním veletrhu EXPO – Real v Mnichově nabízela Ostrava inves-
tiční možnosti v Národním superpočítačovém centru IT4Innovations, 
na revitalizovaném území Karoliny, v Dolní oblasti Vítkovice a další nemo-
vitosti

5. října 
• součástí vzpomínkových akcí u příležitosti nedožitých 80 let prezidenta 
ČR, dramatika, spisovatele a signatáře Charty 77 V. Havla, zorganizova-
ných Okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu, antikvariátem a galerií 
Fiducia ve spolupráci s Věznicí Heřmanice a spolkem PANT, bylo pásmo 
audio záznamů Třicet minut s Václavem Havlem v antikvariátu a klubu Fidu- 
cia, slavnostní odhalení lavičky Ferdinanda Vaňka před Věznicí Heřma-
nice, jehož součástí byla četba úryvků z Dopisů Olze, jejichž část Havel 

Stánek Ostravy na veletrhu EXPO – Real v Mnichově (5. října)
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napsal právě v této věznici. Na lavičce byla symbolicky zavěšena igelitová 
taška s věcmi, které V. Havlovi do vězení zasílala jeho žena. Závěr patřil 
literárnímu pořadu Paseka v Absintovém klubu Les 

• v Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti Ostra-
va se uskutečnila mezinárodní vědecká konference Mongolská expanze 
a její vliv na vývoj v euroasijské oblasti ve 13. a 14. století, která byla 
jedním z projektů vzešlých ze spolupráce Filozofické fakulty Ostravské 
univerzity a univerzit zapojených do Euroasijského akademického fóra

• ukázkami hry Skladatel aneb Trýzeň za Karla IV. bylo v bývalém kině 
Mír ve Vítkovicích otevřeno Divadlo Mír. Inscenaci připravili herec Š. Kru- 
pa a studenti Ostravské univerzity

6. října 
• v NDM proběhla premiéra opery W. A. Mozarta La clemenza di Tito. 
V hudebním nastudování J. Kleckera a pod režijním vedením dvojice 
Skutr vystoupili v hlavních rolích J. Garza, K. Kněžíková, B. Řeřichová  
a S. Runje. Autorem scény byl J. Kopecký

• na 19. ročníku festivalu sportovních filmů Sportfilm Liberec získal 
hlavní cenu v kategorii Sportovní osobnosti dokument P. Všelichové Alpy 
patří Čechům, produkovaný Televizním studiem Ostrava

7.–8. října 
• konaly se volby do zastupitelstev krajů a do Senátu. V krajských vol-
bách zvítězilo v okrese Ostrava-město hnutí ANO 2011, které obdrželo 
23 393 hlasů (28,61 %), před ČSSD (11 840, 14,48 %), KSČM (9317, 

P. Hruška u lavičky Ferdinanda Vaňka před Věznicí Heřmanice (5. října)
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kola senátních voleb postoupili L. Janáčková z hnutí Nezávislí s 5777 hla- 
sy (19,53 %) a bezpartijní Z. Nytra (4569, 15,44 %)

8. října 
• vítězkou 8. ročníku ankety o Nej sestřičku roku 2016 se v konkurenci 
511 zdravotních sester a bratrů stala M. Murasová, vrchní sestra neuro- 
chirurgického oddělení Městské nemocnice Ostrava. 20. října ji přijali 
na Nové radnici primátor T. Macura a náměstek primátora M. Mariánek

10. října 
• v Českém rozhlase Ostrava proběhla debata kandidátů postupujících 
do 2. kola Senátu L. Janáčkové z hnutí Nezávislí a Z. Nytry, nezávislého 
kandidáta podporovaného ODS a TOP 09 

11. října 
• slavnostní premiéry filmu Ostravak Ostravski v kině Luna v Zábřehu, 
inspirovaného tvorbou autora publikujícího pod stejnojmenným pseudony-
mem, se zúčastnili tvůrci snímku v čele s režisérem D. Kočárem a před-
stavitelem hlavní postavy I. Chmelou 

• kvartet amerického klavíristy J. Lorbera vystoupil v klubu Parník v rámci 
cyklu koncertů Ostrava Jazz Night 

• fotbalová reprezentace ČR remizovala v utkání kvalifikace o postup 
na mistrovství světa s týmem Ázerbájdžánu na Městském stadionu ve Vít-
kovicích 0:0

K. Kněžíková, J. Garza a sbor v opeře W. A. Mozarta La clemenza di Tito  
(6. října)
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12. října 
• Ostravská literární noc jako součást projektu Shakespeare Ostrava 
2016 nabídla v NDM v prostoru nazvaném Dvanáctka na ulici Čs. legií 
12 literárně-baletní ztvárnění Shakespearových sonetů, ve foyer budovy 
Českého rozhlasu Ostrava bylo možno vyslechnout pět minutových her, 
na Ostravské univerzitě proběhla přednáška A. Olmové Bylo, je a bude – 
dílo W. Shakespeara na ostravských scénách a debata s E. Čabalovou 
o soutěži Designer Bookbinders International Bookbinding Competition 
2013, herci DPB uvedli v tramvajích vystoupení Být, nebo nebýt? Ham-
let ve zkratce! a Stará Aréna připravila program Hledá se Romeo aneb 
Shakespeare to nedomyslel

13. října 
• Městský stadion ve Vítkovicích uspěl hned dvakrát v celostátní soutě-
ži Stavba roku 2016. V kategorii Stavba roku, jež je hodnocena odbor-
nou porotou, získal druhé místo a v internetové anketě veřejnosti zvítězil 
s více než 24 000 hlasy 

• španělský velvyslanec P. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín se zúčastnil zahá-
jení Mezinárodního setkání hispanistů 2016, které pořádala Filozofická 
fakulta Ostravské univerzity, a poté jednal s primátorem T. Macurou pře-
devším o kulturních vztazích

• ve Výstavní síni Sokolská 26 byla zahájena výstava objektů, grafik 
a fotografií K. Gebauera za účasti autora 

Náměstek primátora M. Štěpánek (druhý zprava) při přebírání ceny ze soutě-
že Stavba roku 2016, v níž uspěl Městský stadion ve Vítkovicích (13. října) 
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• na ulici U Tiskárny 3 v Přívoze bylo otevřeno Rubikon Centrum, jehož 
cílem je začlenit lidi s trestní minulostí do života a snižovat recidivu 

14.–15. října 
• v druhém kole senátních voleb zvítězil Z. Nytra, nezávislý kandidát, 
s 6058 hlasy (51,81 %) před L. Janáčkovou z hnutí Nezávislých (5624, 
48,18 %). Volby charakterizovala nízká volební účast, která dosáhla 
11,90 % 

• u obchodního centra Forum Nová Karolina bylo možné v rámci Oktober-
festu ochutnat několik desítek druhů piv z portfolia regionálních pivovarů. 
V kulturním programu vystoupily skupiny Tři sestry nebo Buty, součástí 
akce byl ohňostroj a zábavný program pro děti

14.–16. října  
• na Černé louce proběhly dvě výstavy, Sport a Život bez bariér. Na první 
z nich bylo možno zhlédnout ukázky sportů nebo si pod dohledem lekto-
rů vyzkoušet některé disciplíny. Specializované firmy nabízely sportovní 
oděvy a náčiní. Na druhé, zaměřené na seniory, hendikepované a děti, se 
prezentovaly organizace poskytující sociální a asistenční služby

15. října 
• Národní divadlo moravskoslezské připomenulo 80. narozeniny herce 
a režiséra J. Kačera, který svou profesní kariéru zahájil v Ostravě, kompo-
novaným pořadem Večer pro Jana Kačera a s Janem Kačerem 

• první akcí Zkrášlovacího spolku Jihan, jehož zakladatelem je kronikář 
městského obvodu Ostrava-Jih P. Přendík, byl úklid a očištění opuštěných 
hrobů na hřbitově ve Starém Zábřehu

16. října 
• na 10. ročníku koncertu Všechny barvy duhy vystoupili v Divadle Anto-
nína Dvořáka klienti pořadatelské organizace, Čtyřlístku – centra pro 
osoby se zdravotním postižením Ostrava, studenti Lidové konzervatoře 
a Múzické školy v Ostravě a členové tanečního seskupení Bílá holubice

19. října  
• na 20. zasedání ZMO schválili zastupitelé dotace Českému atletickému 
svazu na uspořádání Kontinentálního poháru IAAF v roce 2018, v oblasti 
tělovýchovy a sportu pro období 2016–2017, spolku PANT na rekonstruk-
ci objektu na ulici Čs. legií v Moravské Ostravě, příspěvek z fondu pro 
děti ohrožené znečištěním ovzduší a stipendia vysokoškolským studen-
tům. Zastupitelstvo dále odsouhlasilo vyhlášení architektonické soutěže 
na revitalizaci náměstí Msgre Šrámka a ulice Umělecké v Moravské Ost-
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ravě, memorandum o spolupráci mezi městem a OU a VŠB – TUO, návrh 
na částečné odstoupení od kupní smlouvy na pozemky na území Karoliny. 
Diskuzi vyvolal materiál týkající se forenzního auditu vybraných společ-
ností s majetkovou účastí města a návrh změn Statutu města Ostravy, 
které byly přijaty, kromě článku Územní řízení, stavební řád, jenž byl zatím 
ponechán v původním znění 

• v KMO byl prezentován sborník Ostrava 30, příspěvky k dějinám a sou-
časnosti Ostravy a Ostravska. Tři ze 14 příspěvků představili jejich autoři 
a ukázky z nich přečetl herec A. Petrič

19. října–24. prosince  
• proběhla poslední výstava PLATO Ostrava v Multifunkční aule Gong, jíž 
byla multimediální expozice německého umělce M. Mayera Barosphere 2: 
poznámky o městě, dělníkovi a dítěti

19.–21. října 
• v DK města Ostravy se konal 20. ročník Gerontologických dnů Ostrava, 
jehož součástí byly kongres, besedy s odborníky, vyhlášení vítěze soutěže 
Domov plný života, předání cen za mimořádný přínos v oboru gerontologie 
a prodejní výstava

• tématem 10. ročníku ProtimluvFestu byly mýty a tvorba. V Domě umění 
GVUO, antikvariátu a galerii Fiducia a klubu Parník představilo svá díla 
17 autorů, mj. P. Borkovec, J. Topol, L. Engelking, V. Staviarsky a T. Noé 
Kiss. Festival vyvrcholil v klubu Parník Literárním maratonem, jenž nabídl 
kromě autorského čtení vystoupení skupin Hm… a Kazachstán

20. října  
• v rámci projektu Shakespeare Ostrava 2016 provedla Janáčkova filhar-
monie Ostrava řízená H. M. Försterem v DK města Ostravy symfonickou 
báseň B. Smetany Richard III., koncert pro klavír a orchestr č. 24 W. A. Mo- 
zarta se sólistou F. Piemontesim a světovou premiéru Symfonické suity  
č. 1 A Modern Medieval Tale australského skladatele M. J. McEnroa

21. října 
• výstava Mikrokosmos 3, prezentující díla deseti umělců z České repub-
liky, Polska a Německa, byla zahájena ve Slezskoostravské galerii

21.–22. října 
• Národní divadlo moravskoslezské připravilo mimořádný koncert Shake-
speare gala, na němž zazněly árie z oper, jejichž libreta byla inspirována 
dílem W. Shakespeara. Sólisty večera byli E. Urbanová a mexický tenoris-
ta L. Chapa, operní orchestr řídil J. Klecker
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22. října 
• v KSA proběhla premiéra inscenace H. Ibsena Divoká kachna. V režii  
D. Šiktance vystoupili J. Kaluža, M. Čapka, V. Georgiev, T. Cisovská a další

• divadlo Loutkový svět, jehož principálem je loutkoherec D. Velčovský, 
slavnostně zahájilo v Kulturním zařízení Gama na sídlišti Fifejdy svoji prv- 
ní sezonu

27. října 
• v rámci společensko-kulturní akce Vzdušné síly v Ostravě jednali zá- 
stupci Armády ČR v čele s velitelem Vzdušných sil Armády ČR J. Šebes-
tou s náměstky primátora M. Mariánkem a B. Rigerem. Delegace armády 
a města poté položily kytice k památníku československých letců padlých 
ve druhé světové válce v Parku čs. letců v Moravské Ostravě. Na závěr 
programu se v DK Akord představil Vojenský umělecký soubor Ondráš

• činohra NDM připravila inscenaci K. Poláčka a A. Goldflama Hostinec 
u kamenného stolu. Režie se ujal T. Jirman a hlavní role ztvárnili D. Vikto-
ra, L. Bělašková, P. Liška a A. Cónová

28. října 
• oslavy 98. výročí vzniku samostatného československého státu byly 
zahájeny pietním aktem u Zborovského památníku v Husově sadu. S proje-
vem vystoupil primátor T. Macura a poté k památníku položili věnce a kyti-
ce představitelé Moravskoslezského kraje, města Ostravy, zastupitelských 
úřadů, politických stran, Armády ČR, Českého svazu bojovníků za svobodu, 
Čs. obce legionářské, Konfederace politických vězňů a další občané

Delegace města v čele s primátorem T. Macurou a náměstkyní primátora  
I. Vozňákovou při pietním aktu k 98. výročí vzniku Československa (28. října) 
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• u příležitosti státního svátku proběhl na Nové radnici den otevřených 
dveří, při němž si 500 návštěvníků prohlédlo reprezentační prostory Nové 
radnice, v nichž je přivítali primátor T. Macura a náměstek primátora  
M. Mariánek. Pro zájemce byl zdarma vstup na vyhlídkovou věž. Bohatý 
program, jenž byl součástí kampaně Zdravě po Ostravě, nabídl na Pro-
kešově náměstí mj. jízdu v elektromobilu, prezentaci ekologických vozů 
MHD a imisního měřicího vozu Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. 
Novinkou byla cyklojízda z Prokešova náměstí k hlavní bráně Zoologické 
zahrady Ostrava, jejíž účastníci mohli zvířatům přivézt kaštany a žaludy

29. října 
• v Ústřední vojenské nemocnici v Praze zemřel ve věku nedožitých 93 let 
plk. B. Opočenský, účastník osvobozovacích bojů o Ostravu v roce 1945 
a čestný občan města Ostravy. B. Opočenský byl z iniciativy primátora  
T. Macury jmenován na Den veteránů 11. listopadu brigádním generálem 
in memoriam

30. října 
• z Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově vzlétlo první letadlo spo-
lečnosti Ryanair na přímé lince do italského Milána. Na letiště Bergamo 
bude z Mošnova létat dvakrát týdně

31. října–24. listopadu 
• součástí Francouzského podzimu v Ostravě byly mj. vystoupení mima 
L. Décola, koncerty operní pěvkyně A. Vrábľové, jazzového souboru Ozma, 
zpěváka B. Piata a přehlídka francouzské kinematografie

Náměstek primátora M. Mariánek hovoří s návštěvníky dne otevřených dveří 
na Nové radnici (28. října)
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• ostravská část Týdne vědy a techniky nabídla výstavu Umění vědy 
v Dolní oblasti Vítkovice, expozici Pohledy do vesmíru v Planetáriu Ost-
rava, přednášku R. Mikuláše Země – živá nebo neživá planeta? v Ústa-
vu geoniky Akademie věd. Další akce probíhaly v zoo, Moravskoslezské 
vědecké knihovně či porubské pobočce Českého hydrometeorologického 
ústavu

2. listopadu  
• prezident M. Zeman v rámci návštěvy Moravskoslezského kraje jednal 
s hejtmanem M. Novákem, radou kraje, nově zvolenými členy krajského 
zastupitelstva, starosty některých obcí, zástupci horníků a vedení OKD, 
a. s. Manželka prezidenta I. Zemanová navštívila sídlo Mobilního hos-
pice Ondrášek a prohlédla si Dolní oblast Vítkovice. Plánovanou účast 
na představení Divadla Petra Bezruče však na poslední chvíli odřekla

• vozový park Městské policie Ostrava byl rozšířen o deset automobilů 
Škoda Octavia 1,4 Combi Active na CNG. Došlo tak k obměně téměř třeti-
ny vozidel, která městská policie používá

• skupina Zapomenutá Ostrava zorganizovala v parku Milady Horákové 
v Moravské Ostravě pietní připomínku na Němce zemřelé v květnu a čer- 
vnu 1945 v internačním táboře Hanke

3. listopadu 
• náměstek primátora M. Mariánek převzal v Praze cenu za 3. místo 
v soutěži Ministerstva vnitra České republiky Nejlepší preventivní projekt 
na místní úrovni za projekt Bezpečnější Ostrava

Nové vozy Škoda Octavia 1,4 Combi Active na CNG pro Městskou policii Ost-
rava (2. listopadu)
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V titulní roli „nejhorší operní pěvkyně všech dob“ se představila A. Gas-
nárková. Dále vystoupili mj. I. Dejmal, Z. Przebindová a R. Klemensová

• ve Výtvarném centru Chagall byla zahájena výstava Česká krajina, pre-
zentující obrazy ze soukromých sbírek, např. J. Mařáka, O. Nejedlého, A. Sla- 
víčka a O. Březiny

4. listopadu  
• na konferenci, jejímž tématem byla elektronická evidence tržeb, vy- 
stoupil v Trojhalí na Karolině ministr financí A. Babiš

6.–28. listopadu 
• divadelní přehlídkou Ostrava v Praze pokračoval celoroční projekt 
Shakespeare Ostrava 2016. NDM uvedlo komedii Veselé paničky wind-
sorské, Stará Aréna inscenaci Haprdáns neboli HAmlet PRinc DÁNSký, 
Komorní scéna Aréna Něco za něco, Divadlo loutek Ostrava hru Bouře 
a závěr přehlídky patřil dramatu Richard III. v podání herců Divadla Petra 
Bezruče

7.–13. listopadu  
• na programu Týdne rané péče, konaného pod heslem Nikdy není příliš 
brzy, byly diskuze, dny otevřených dveří ve Středisku rané péče Ostrava 
na Havlíčkově nábřeží v Moravské Ostravě a pořad Hravé odpoledne pro 
celou rodinu v klubu Parník 

8. listopadu  
• vítězem 10. ročníku ankety Senior roku 2016, vyhlášené městem, se 
stal galerista, kurátor a publicista M. Weber, který se v roce 1993 zaslou-
žil o vznik Výstavní síně Sokolská 26. Titul Klub seniorů 2016 získal Klub 
seniorů Nová Bělá

8.–14. listopadu 
• na 42. ročníku festivalu Hudební současnost zazněla na sedmi kon-
certech mj. díla V. Studničky, E. Schiffauera, M. Klegy, V. Svatoše,  
J. Grossmanna, A. Pavlorka, K. Pendereckého, O. Messiaena a L. Beria. 
Součástí přehlídky byly skladatelské a interpretační kurzy, komentovaný 
recitál citeristy M. Müllera a muzikologická konference   

9. listopadu 
• primátor T. Macura a rektoři OU a VŠB – TUO J. Lata a I. Vondrák pode-
psali memorandum o spolupráci mezi městem a oběma univerzitami

• jedna z nejvýznamnějších českých operních pěvkyň, E. Urbanová, před-
nesla za doprovodu JFO řízené D. Švecem árie z oper G. Verdiho, G. Pucci-
niho, L. Janáčka a dalších
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10. listopadu 
• hejtmanem Moravskoslezského kraje byl na ustavujícím Zastupitelstvu 
Moravskoslezského kraje zvolen rektor Vysoké školy báňské – Technic-
ké univerzity Ostrava I. Vondrák z hnutí ANO 2011. Náměstky hejtma-
na se stali L. Curylo, J. Navrátil (oba z KDU-ČSL), J. Kania, J. Krkoška,  
M. Gebauer, J. Uvírová (ANO 2011), S. Folwarczny a J. Unucka (ODS). 
Neuvolněnými členy rady byli zvoleni R. Vlčková (ANO 2011) a V. Slováček 

I. Dejmal, A. Gasnárková, Z. Przebindová a J. Fišar v komedii Je úchvatná!  
(3. listopadu)

Vítězi ankety Senior roku 2016 – M. Weber (druhý zleva) a zástupci Klubu 
seniorů Nová Bělá (8. listopadu)
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14, KSČM 9, KDU-ČSL 8, po šesti zastupitelích má ODS a koalice hnutí 
Svoboda a přímá demokracie a Strana Práv Občanů 

11. listopadu  
• u Památníku Rudé armády v Komenského sadech proběhl pietní akt 
u příležitosti Dne válečných veteránů. Po projevu primátora T. Macury 
položili k památníku věnce a kytice představitelé Moravskoslezského 
kraje, města Ostravy, Českého svazu bojovníků za svobodu, generálních 
konzulátů Ruské federace a Polské republiky, Armády ČR, ostravsko-
-opavské diecéze, Československé obce legionářské, Svazu pomocných 
technických praporů a další

• za I. Vondráka, zvoleného hejtmanem Moravskoslezského kraje, který 
byl na vlastní žádost uvolněn z funkce rektora VŠB – TUO, byl pověřen 
zastupováním rektora dosavadní prorektor pro studium P. Noskievič

• v antikvariátu a klubu Fiducia se konala prezentace publikace výtvar-
níka a vysokoškolského pedagoga E. Ovčáčka Slova znova slova. Kniha 
obsahuje básně i teoretické texty doprovázené autorovými kresbami, gra-
fikou a kolážemi 

• Svatomartinské hody na Masarykově náměstí, oficiálně zahájené pří-
jezdem družiny sv. Martina, měly na programu vystoupení J. Černého 
s cimbálovkou, kejklířů a klaunů, a také lampionový průvod. Lidé mohli 
vychutnat svatomartinské speciality při posezení u 22 m dlouhých stolů

Primátor T. Macura při projevu na pietním aktu ke Dni veteránů 
(11. listopadu)
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• odbor strategického rozvoje MMO prezentoval na veletrhu Event Day 
v Brně Ostravu, jako místo vhodné pro pořádání kongresů, školení, team-
buildingu a dalších firemních akcí 

11.–12. listopadu  
• k nejzajímavějším částem programu 2. ročníku mezinárodního festivalu 
netradičního divadla Norma patřily performance I. Szostak Bagrový balet, 
kterou byla otevřena budova bývalého hobbymarketu Bauhaus, v níž je 
nově umístěna příspěvková organizace PLATO Ostrava, a dále projekty  
K. Polívkové Skugga Baldur, v němž vystoupila T. Hofová a Aesop’s fables 
no. 2. D. Gajarského, jehož jedinou protagonistkou byla L. Trenčanská

11.–13. listopadu 
• s velkým zájmem se na výstavišti Černá louka setkaly výstavy Kreativ 
Ostrava a Quilt Ostrava, které nabídly ukázky aranžování, vyšívání, háčko-
vání, keramiky, korálkování, kreseb, maleb, patchworku aj. 

12. listopadu  
• hlavním bodem akce Velocipedisté v Ostravě 2016, pořádané Klubem 
českých velocipedistů v Hrabové, byla jízda 105 českých a slovenských 
cyklistů a cyklistek na historických kolech a v dobovém oblečení centrem 
Ostravy

• vítězem 1. ročníku Memoriálu generálporučíka Mikuláše Končického, 
jehož hlavním organizátorem byla Československá obec legionářská, se 
stalo družstvo Vojenského útvaru Opava. Mezi disciplíny, které museli 
účastníci absolvovat, patřily sjezd řeky Olše z Věřňovic, střelba z pistole, 
samopalu a výstup na Lysou horu

Scéna z Bag-
rového baletu, 
uvedeného 
na festivalu 
Norma v pro-
storu bývalého 
hobbymarketu 
Bauhaus 
(11. listopadu)
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• Knihovna města Ostravy a Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovi-
ce, p. o., se zapojily do celostátní akce Dne poezie recitační soutěží, 
autorským čtením ostravských básníků, workshopy či komponovaným 
pořadem Poezie v barvách – Vášnivá Improzie

13. listopadu  
• 1016 závodníků se vydalo na 3,2 km dlouhou trať 2. ročníku běhu 
Starobělské Lurdy. První místo získal T. Maceček z klubu LightBike 
v čase 11:36 min. Mezi ženami byla nejlepší S. Vrzalová z SSK Vítkovi-
ce (12:16 min)

15. listopadu 
• v rámci Výročního akademického dne u příležitosti 25 let založení Ost-
ravské univerzity v Multifunkční aule Gong se uskutečnilo setkání absol-
ventů této vysoké školy

16. listopadu 
• v úvodu 21. zasedání Zastupitelstva města Ostravy uctili přítomní mi- 
nutou ticha památku brig. gen. B. Opočenského, osvoboditele Ostravy 
v roce 1945 a čestného občana města, který zemřel 29. října. Poté 
zastupitelé projednali a schválili účast města na programech Refill a In 
focus, dotace Sportovním a rekreačním zařízením města Ostravy, s. r. o., 
 na projekt Vánoční kluziště!!! Souhlasili se spolufinancováním města 
společně s Moravskoslezským krajem tzv. kotlíkových dotací, programem 
na podporu vzdělávání a talentmanagementu v technických a přírodních 
vědách a změnami ve Strategii integrované teritoriální investice ostrav-
ské aglomerace na období 2014–2020

• u pamětní desky obětem zla ve foyer Nové radnice města se konalo 
slavnostní setkání ke Dni boje za svobodu a demokracii, které pořáda-
la Konfederace politických vězňů ČR, pobočka Ostrava, ve spolupráci se 
spolkem PANT pod záštitou města Ostravy

17. listopadu 
• přes pět desítek lidí se zúčastnilo vzpomínkového pochodu centrem 
města u příležitosti výročí listopadových událostí v roce 1989. Program 
zakončila diskuze v Kulturním centru Cooltour s ostravskými herci, kteří 
se zúčastnili Sametové revoluce, signatářem Charty 77 T. Hradílkem 
a bývalým rektorem Ostravské univerzity V. Baarem

• baletní představení NDM Dva světy / Jeden svět tvořily tři choreogra-
fie I. Galiliho, O. Naharina a J. Kyliána na hudbu M. Ravela, S. Reicha,  
M. Gordona, ve kterých vystoupili N. Novotná, A. Salant, K. Křížová,  
G. Bozza a další 
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• v Divadle Petra Bezruče proběhla premiéra inscenace W. Shakespeara 
Richard III. V režii J. Ryšánek Schmiedtové se představili mj. L. Melník,  
D. Urban, O. Brett a I. Křehlíková

19. listopadu 
• program 4. ročníku Noci divadel nabídl např. ve Staré Aréně happening 
Nemůžu si stěžovat, promítání záznamu inscenace Pestré vrstvy v Diva-
dle Petra Bezruče, komentovanou prohlídku Divadla Jiřího Myrona nebo 
koncert skupiny Mína band v Divadle loutek Ostrava 

19.–20. listopadu 
• značný ohlas měly dva pražské koncerty Ostravského centra nové 
hudby, na kterých Janáčkova filharmonie Ostrava a Ostravská banda 
uvedly díla K. Stockhausena, J. Cage, P. Kotíka, P. Niblocka, C. Wolffa,  
A. Berga a dalších 

23. listopadu  
• v Nová Karolina Parku zahájil primátor T. Macura setkání zástupců 
firem zaměřujících se na sdílené podnikové služby. V Ostravě se nejčas-
těji využívají v oblasti informačních technologií a v personální, právní nebo 
účetní agendě 

24. listopadu 
• ministr životního prostředí R. Brabec jednal s hejtmanem I. Vondrá-
kem, primátorem T. Macurou a dalšími zástupci kraje a města mj. o prů-
běhu likvidace tzv. lagun Ostramo a v vyhlášení dalšího kola tzv. kotlíko-
vých dotací

• v Kulturním centru Cooltour zinscenovala režijní dvojice Skutr předsta-
vení na motivy Shakespearova dramatu Bouře v mezinárodním obsazení: 
C. Kassai, Ž. Maksimović, P. Kosiński a D. Rafalski

• na 5. ročníku akce Noc venku, pořádané v Ostravě Fakultou sociál-
ních studií OU a Sdružením azylových domů v ČR, mohli lidé přespat 
v odbavovací hale hlavního nádraží v Přívoze, diskutovat o problematice 
bezdomovectví nebo vyslechnout vystoupení skupin Mamalör či Empty 
Pipen 

24.–27. listopadu  
• v Domě kultury města Ostravy se uskutečnil mezinárodní hudební 
festival Musica Pura, zaměřený na folklorní hudbu, na němž se pre-
zentovali např. uskupení Ostrava Cimbalom Orchestra, Budapest Gipsy 
Kings, Bucharest Gipsy Stars či sopranistka M. Janková a klavírista  
I. Kahánek
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24.–27. listopadu 
• na Dole Hlubina se v rámci prodejní přehlídky Meat Design, zaměřené 
na výrobky ze dřeva a betonu, zahájené primátorem T. Macurou, předsta-
vili čeští, slovenští a polští designéři a firmy. Její součástí byly přednášky, 
projekce filmů a workshopy. Návštěvníci si mohli také prohlédnout prosto-
ry, ve kterých vznikne na začátku roku 2017 řemeslný inkubátor

25. listopadu 
• cílem netradičního představení M. Pivovara a R. Lipuse Nastupovat! 
Děják z rychlíku na námět K. Růžičky, jež mělo premiéru v DLO, bylo přiblí-
žit školákům humornou formou dějepisnou látku

• po téměř pětiměsíční rekonstrukci byl otevřen krytý bazén v Porubě. 
Kromě vzduchotechniky byly modernizovány vstupní prostory s pokladnami

25. listopadu–23. prosince 
• součástí tradičních vánočních trhů na Masarykově a Jiráskově náměs-
tí, které zahájila 27. listopadu starostka městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz P. Bernfeldová, byl živý betlém, velkoplošné projekce 
adventních koncertů České televize, vystoupení zpěvačky I. Csákové, 
zpěváků P. Dobeše a M. Chodúra, folklorních souborů Hlubina, Hlubinka, 
Ševčík, Ostravského smíšeného sboru, cimbálové muziky Valašský vojvo-
da, Rock & Roll Bandu Marcela Woodmana a mnoha dalších. Pro veřej-
nost bylo opět zdarma v provozu Vánoční kluziště!!! 14. prosince si lidé 
na Masarykově náměstí na akci Česko zpívá koledy s Deníkem zazpívali 
vánoční písně 

26. listopadu  
• za přítomnosti primátora T. Macury byl na Prokešově náměstí před 
Novou radnicí rozsvícen vánoční strom. V doprovodném programu se 
představily mj. folklorní soubor Hlubina, dechový kvintet Janáčkovy kon-
zervatoře Ostrava a zpěvačka Elis. Vyhlášeni byli rovněž vítězové ankety 
Dobrovolník roku, jimiž se stali V. Šimčíková, M. Kučerová, P. Vonášková, 
V. Sikora a M. Zemek. Novinkou byla Ježíškova pošta, jejímž prostřed-
nictvím zasílaly děti svá vánoční přání formou korespondenčního lístku 
do Božího Daru 

27. listopadu 
• na městské konferenci ČSSD byli z funkcí odvoláni předseda okresní-
ho výkonného výboru strany L. Palyza a dalších osm členů vedení

28. listopadu  
• vynikající izraelský klavírista B. Giltburg uvedl na svém recitálu v DK 
města Ostravy díla R. Schumanna, J. Brahmse, S. Rachmaninova a S. Pro- 
kofjeva 
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29. listopadu 
• ve Vítkovickém zámečku byli za účasti ředitelů Krajského a Městského 
ředitelství Policie ČR T. Kužela, R. Dočekala a primátora T. Macury oceně-
ni nejlepší policisté a zaměstnanci tohoto ředitelství v roce 2016

30. listopadu 
• věřitelský výbor schválil reorganizaci firmy Vítkovice Power Engineering, 
a. s., kterou poslal v srpnu Krajský soud v Ostravě do úpadku 

• inscenaci Bouře, děs…, inspirovanou dílem W. Shakespeara, uvedli 
v rámci projektu Shakespeare Ostrava 2016 členové dětského divadel-
ního studia DěS při alternativní scéně DLO. Součástí večera byla rovněž 
skeč studentů Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci Před bouří

• v přízemí bývalého obchodního domu Baťa na Masarykově náměstí byla 
otevřena nekuřácká restaurace Radegastovna s kapacitou 150 osob. 
Hlavními lákadly jsou tankové pivo Radegast a otevřená kuchyně, díky 
které mohou hosté sledovat přípravu jídel

Rozsvícení vánočního stromu před Novou radnicí (26. listopadu)
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Výzdoba vánočních trhů na Masarykově náměstí (28. listopadu)

 Vítězové ankety Dobrovolník roku s primátorem T. Macurou (26. listopadu) 
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• S. Němeček, který byl odvolán z funkce ministra zdravotnictví, se stal 
opět ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava a na tomto postu nahradil  
D. Feltla, který se vrátil na pozici přednosty Onkologické kliniky FNO

• dalším z příspěvků NDM do projektu Shakespeare Ostrava 2016 byla 
inscenace opery Z. Fibicha Bouře. V nastudování dirigenta M. Šedivého  
a režiséra J. Nekvasila se představili J. Kettner, V. Habernal, L. Mastro, 
A. Poláčková a další 

• v KMO proběhla za účasti náměstků primátora M. Mariánka a Z. Pražá-
ka prezentace dvou publikací: Paměti Ostravy, která vznikla v rámci stej-
nojmenného projektu, a almanachu klientů domovů důchodců Nezapome-
nutelná kniha aneb čtěme seniorům!

1.–22. prosince 
• Ostravané, kteří během prosince odvezli do některého ze sběrných 
dvorů OZO Ostrava, s. r. o., odpad z předvánočního úklidu, dostali dárek – 
jeden z 4500 připravených třídílných setů tašek na třídění odpadu

2.–3. prosince  
• 23. ročník výstavy Středoškolák, vysokoškolák představil na výstavišti 
Černá louka nejžádanější obory na trhu práce a studijní programy střed-
ních a vysokých škol z celé republiky

3. prosince  
• na Megakoncertu pro všechny bezva lidi Radia Čas v Ostravar Aréně 
vystoupili H. Vondráčková, P. Janů, V. Patejdl, P. Nagy a další

• výstava betlémů, zahájená na Slezskoostravském hradě, prezentovala 
historické i současné betlémy profesionálních i amatérských autorů ze dřeva, 
perníku, šustí, keramiky, krajky, sena a dalších materiálů. 17. prosince zazně-
la u živého betléma reprodukovaná česká mše vánoční Hej, mistře J. J. Ryby 

5. prosince 
• do vozového parku Magistrátu města Ostravy byla zařazena dvě elekt-
roauta sloužící k jízdám na kratší vzdálenosti 

7.–11. prosince  
• 20. ročník festivalu Ost-ra-var, určeného pedagogům, kritikům, teoreti-
kům, kulturním redaktorům, divadelníkům a studentům vysokých divadel-
ních škol, nabídl přehlídku ostravských profesionálních činoher a souboru 
Staré Arény. Na programu bylo 16 inscenací, semináře a diskuze. Kritika 
nejlépe hodnotila představení Divoká kachna, Lidská tragikomedie z pro-
dukce KSA a Mučedník, uvedený Národním divadlem moravskoslezským. 
K dvaceti letům trvání festivalu byl vydán almanach 
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• oslavy 750. výročí první písemné zmínky o Moravské Ostravě, které 
připadají na rok 2017, byly zahájeny v Ostravském muzeu výstavou Koru-
novační klenoty v dějinách světa za účasti primátora T. Macury a velvy-
slance Nizozemského království v ČR E. W. V. M. Hoekse. K zhlédnutí byly 
desítky unikátních replik korunovačních klenotů Evropy, Asie, Ameriky  
a Afriky ze sbírky firmy Juwelier Abeler z Wuppertalu, např. koruna z cáš-
ské bysty Karla IV., koruna Svaté říše římské, Svatováclavská koruna  
a železná koruna Lombardie. Expozice byla doplněna fotografiemi nejzná-
mějších evropských korunovačních katedrál 

9. prosince 
• byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný druhý úsek Nádražní ulice od 
ulice 28. října po Stodolní. Součástí stavby byla modernizace kanaliza-
ce, inženýrských sítí, vozovky, chodníků, kolejiště i tramvajových zastávek 
v hodnotě 81,9 mil. Kč. Zhotoviteli byly firmy Strabag, a. s., a Staspo, 
spol. s r. o.

• městský obvod Poruba představil na vánočních trzích na Alšově náměs-
tí svůj vlastní betlém, vytvořený řezbářem J. Halouzkou 

11. prosince 
• na programu ostravské části 18. ročníku mezinárodního festivalu Sou-
znění byla slavnostní mše v chrámu Panny Marie Královny v Mariánských 
Horách, v jejímž závěru zazněly běloruské lidové písně v podání souboru 
Valachobniki z Minska

Slavnostní přestřižení pásky při otevření druhého rekonstruovaného úseku 
Nádražní ulice (9. prosince) 
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• primátor T. Macura a náměstek primátora M. Štěpánek jednali s vel-
vyslancem Francouzské republiky v ČR Ch. Malinasem mj. o česko-fran-
couzských firmách v Ostravě a také o investičních možnostech v regio-
nu. Ch. Malinas poté předal Řád akademické palmy za zásluhy v oblasti 
vzdělání, vědy a kultury jedné ze zakladatelek Alliance française Ostrava, 
M. Pavlínkové, a ředitelce Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Porubě  
Z. Průšové 

• jediný preparát slona indického v České republice byl vystaven ve Slez-
ském zemském muzeu v Opavě. Jeho kůže pochází ze sloního samce, 
který musel být utracen v říjnu roku 2015 v Zoologické zahradě Ostrava

• 10 let svého působení si Galerie Dole v antikvariátu Fiducia připomně-
la výstavou prací deseti autorů, které vybralo deset oslovených kurátorů  
a spolupracovníků galerie. Zároveň byl představen bilanční katalog Gale-
rie Dole 2006–2016 

13. prosince 
• v Divadle Jiřího Myrona byl přednáškou významného překladatele, 
režiséra a předního znalce Shakespearových děl J. Joska zakončen cyk-
lus akcí Shakespeare Ostrava 2016. V rámci večera byl promítán krátký 
dokument o tomto projektu a proběhla malá výstava fotografií z kompo-
novaného pořadu Shakespeare v parku aneb Sen noci ostravské 

14. prosince 
• hlavním bodem 22. zasedání ZMO bylo projednání a schválení roz-
počtu města, který počítá s příjmy ve výši 7 093 739 000 Kč a výdaji  
7 997 216 000 Kč. Rozdíl bude pokryt z přebytku z minulých let. Na 
investice město vydá 2 126 470 000 Kč, což je o 884 mil. Kč více než 
v roce 2016. Největší podíl na růstu výdajů, a to o 185 mil. Kč, má navý-
šení financí pro městské obvody, které činí 1,193 miliardy Kč. Mezi nej-
významnější investiční akce patří rekonstrukce tramvajových mostů na 
Plzeňské ulici, druhá etapa in-linového bruslařského okruhu, tenisové 
kurty, šatny a zázemí ve sportovním areálu U Cementárny, cyklostezka 
Proskovická–Blanická a zahájení stavby kanalizačního sběrače do Michál-
kovic a Radvanic. Zastupitelé dále schválili plán inkluze v oblasti vzdě-
lávání, dotaci na fanzónu při mistrovství Evropy v krasobruslení v roce 
2017, odkoupení nemovitostí v Přívoze pro Ostravské muzeum městské 
hromadné dopravy a obecně závaznou vyhlášku, kterou se zakazuje spa-
lování suchého rostlinného materiálu

• na akci Česko zpívá koledy s Deníkem si lidé mohli společně zazpívat 
vánoční písně, a to na Alšově náměstí v Porubě s T. Savkou a pěveckým 
sborem Bumerang ze ZŠ Bulharská, dále na Masarykově náměstí, před 
mateřskou školou na ulici Adamusově a její pobočkou na Klegově ulici  
v Hrabůvce, a také v Krásném Poli u radnice městského obvodu
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15. prosince 
• v premiéře muzikálu C. Portera, B. Spewack a S. Spewacka Kiss me, 
Kate (Kačenko, pusu!), uvedeného v NDM, vystoupili v hudebním nastu-
dování J. Žídka a režii L. Olšovského mj. M. Šnytová, J. Mach a I. Dejmal

17. prosince  
• skauti převzali na stanici Ostrava-Svinov betlémské světlo, které bylo 
rozneseno do kostelů, odkud si ho lidé mohli odnést do domovů. Po Hra-
bové rozváželi světlo členové místního Klubu českých velocipedistů, jež si 
ho vyzvedli na nádraží ve Vratimově 

• primátor T. Macura, architekt J. Pleskot, hejtman I. Vondrák, vedoucí 
odboru strategického rozvoje MMO V. Palička a další hosté prezentovali 
na tiskové konferenci v klubu Heligonka projekt ostravské lanovky, která 
by měla propojovat Dolní oblast Vítkovice se Zoologickou zahradou Ostra-
va. Stavbu podpořil písní také zpěvák J. Nohavica

• utkání mezi bývalými i současnými fotbalisty FC Baník Ostrava a AC Spar-
ta Praha se konalo v RT Torax Areně. V dresu Baníku, vedeného V. Ličkou, 
nastoupili např. M. Baroš, R. Látal a M. Jankulovski. Pražský tým s trené-
rem J. Chovancem zastupovali Z. Grygera, T. Ujfaluši, H. Siegl a další. Exhi-
biční zápas skončil remízou 8:8

Členové Klubu českých velocipedistů z Hrabové po převzetí betlémského 
světla na nádraží ve Vratimově (17. prosince)
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18. prosince 
• v rámci projektu Zdravě po Ostravě proběhla kampaň Nech auto 
doma!, během níž hostesky rozdávaly v ulicích města informační letáky 
propagující alternativní dopravu a drobné dárky

19. prosince 
• na ulici Čs. legií 22 v Moravské Ostravě bylo otevřeno kulturně vzdělá-
vací centrum spolku PANT s kavárnou, ve kterém se budou konat před-
nášky, besedy, projekce, konference a výstavy zaměřené na nejnovější 
dějiny a současnou evropskou problematiku. Součástí zahajovacího pro-
gramu, připraveného společně s antikvariátem a galerií Fiducia, byl také 
vzpomínkový večer na V. Havla u příležitosti pátého výročí jeho úmrtí, 
na kterém besedovali signatářka Charty 77 a publicistka P. Šustrová  
a tajemníci V. Havla A. Freimanová a M. Vidlák

20. prosince 
• skupina skautů předala betlémské světlo primátorovi T. Macurovi na 
Nové radnici. Ta byla také jedním z míst, odkud si jej mohli lidé odnést do 
svých domovů

• součástí komentované procházky věnované ostravským sochám, zor-
ganizované Okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu a antikvariátem  
a galerií Fiducia a zakončené na haldě Emě, byla také prezentace publikace  
M. Tomáška a J. Malury Příroda vs. industriál 

21. prosince 
• do provozu byly uvedeny zrekonstruované vyšetřovny, ambulance, kar-
totéky, čekárny pacientů a denní místnosti pro personál centrálního pří-
jmu Městské nemocnice Ostrava 

Primátor T. Macura 
přebírá od skautů 
betlémské světlo 
(20. prosince)
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Starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz P. Bernfeldová, ná- 
městkyně primátora I. Vozňáková a členka Rady městského obvodu Ostrava-Jih 
M. Langrová při podávání vánoční polévky (21. prosince)

• Armáda spásy nabízela na Masarykově náměstí vánoční polévku. 
Návštěvníkům vánočních trhů ji podávali náměstkyně primátora I. Vozňá-
ková, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz P. Bernfel-
dová a další

• vzhledem k teroristickým útokům v Berlíně, ke kterým došlo 19. pro-
since, instalovala Policie ČR ve spolupráci s Hasičským záchranným sbo-
rem Moravskoslezského kraje před obchodní a zábavní centrum Nová 
Karolina betonové zátarasy. Na místech, kde se zdržuje větší množství 
lidí, byla rovněž zvýšená policejní ochrana  

• v Domě umění GVUO byla představena monografie Daniel Balabán, při-
bližující tvorbu tohoto ostravského výtvarníka

22. prosince 
• věřitelský výbor rozhodl, že společnost Vítkovice Gearworks, a. s., na 
kterou Krajský soud v Ostravě uvalil v září konkurz, bude moci být reorga-
nizována

• v prostoru NDM – Dvanáctka – na ulici Čs. legií se odehrála premiéra 
a zároveň derniéra scénického čtení hry britského dramatika D. Kellyho 
Bohové roní slzy, inspirované dílem W. Shakespeara. V režii T. Říhové 
vystoupili J. Fišar, T. Jirman, R. Finta a další. O den později se na téže 
scéně uskutečnilo inscenované čtení s hudebním doprovodem Čechy leží 
u moře aneb Reflexe Čech v Shakespearově díle s odborným výkladem 
M. Hilského, ve kterém účinkovali T. Jirman, J. Fišar a A. Cónová 
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• pacientům dětského oddělení Městské nemocnice Ostrava, kteří v ní 
museli zůstat i v době vánočních svátků, předali dárky náměstek primáto-
ra M. Mariánek a ředitel MNO P. Uhlig

24. prosince 
• biskup F. V. Lobkowicz navštívil na Štědrý večer klienty Charitního 
domu sv. Václava v Heřmanicích a poté sloužil půlnoční mši v katedrále 
Božského Spasitele, kterou vysílala v přímém přenosu Česká televize

• lidé, kteří se vypravili na Štědrý den na vyhlídkovou věž Nové radnice, 
si mohli vyzkoušet tradiční vánoční zvyky – házení střevícem, pouštění 
skořápek, lití vosku do vody – nebo si vyrobit vánoční ozdobu 

• děti do 15 let měly do Zoologické zahrady Ostrava vstup zdarma. Při-
praveno bylo rovněž komentované krmení žralůčků a slonů

28. prosince 
• házenkářky DHC Sokol Poruba se staly vítězkami Českého poháru, 
když ve finálovém utkání v Jindřichově Hradci porazily DHK Baník Most 
32:27

29. prosince 
• po představení muzikálu Edith a Marlene v NDM bylo prezentováno 
CD Hana/Edith, obsahující písně E. Piaf v podání H. Fialové a orchestru 
souboru opereta/muzikál řízeného M. Prášilem. Jeden duet s H. Fialovou 
nahrál zpěvák M. Chodúr 

31. prosince 
• pro ty, kteří chtěli strávit odpoledne posledního dne v roce v divadle, 
uvedlo NDM operetu Ples v opeře a představení Je úchvatná! a DLO insce-
naci Ostravak Ostravski

• před radnicí městského obvodu Radvanice a Bartovice se konal již ve 
21.00 hod tradiční silvestrovský ohňostroj. K občerstvení byly připraveny 
svařené víno a koláče

• centrem silvestrovských oslav se staly jako tradičně restaurace, bary  
a kluby na Stodolní ulici a v jejím okolí

• ve věku 73 let zemřel V. Bělovský, publicista, spisovatel a nakladatel, 
který se podílel mj. na vydávání sborníku Ostrava, příspěvky k dějinám  
a současnosti Ostravy a Ostravska a Ostravského kalendária
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AMO Archiv města Ostravy

ČČK Český červený kříž

ČR Česká republika 

ČSSD Česká strana sociálně demokratická 

ČT Česká televize

ČVUT České vysoké učení technické v Praze

DAMU Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze 

DK dům kultury 

DLO Divadlo loutek Ostrava, p. o. 

DPB Divadlo Petra Bezruče

FNO Fakultní nemocnice Ostrava 

GVUO Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.

HZS MSK Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

JAMU Janáčkova akademie múzických umění v Brně 

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

MNO  Městská nemocnice Ostrava, p. o.

MŠ mateřská škola

NDM Národní divadlo moravskoslezské, p. o.

ODS Občanská demokratická strana

OU Ostravská univerzita 

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

VŠB – TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

ZMO Zastupitelstvo města Ostravy 

ZŠ základní škola

Seznam zkratek
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Jmenný rejstřík

Adam Lukáš, sólista operety  21
Aliev Dmitrij, ruský krasobruslař  65
Ambroise Thomas Charles Louis, francouz-

ský skladatel  20   
Andersen Hans Christian, dánský spisova-

tel 26
Andraško Pavol, slovenský scénograf  36
Angerfist, nizozemský hudebník  54 
Arends Sander, nizozemský tenista  32
Arrabal Fernando, španělský dramatik  

a výtvarník  55
Aurora, norská zpěvačka  57
Avdějeva Juliana, ruská klavíristka  41
Ayres Richard, britský skladatel  54

Baar Vladimír, vysokoškolský pedagog  89
Baarová Lída, herečka  8
Babinec Radim, náměstek primátora 

města Ostravy  45, 71
Babiš Andrej, ministr financí ČR  85
Babka Josef, náměstek hejtmana Morav-

skoslezského kraje  35, 75
Baborák Radek, hráč na lesní roh  65
Báchorek Milan, skladatel  43, 44
Balabán Daniel, výtvarník  50, 99
Balogová Kateřina, příslušnice Policie ČR  59
Balová Ada, harfistka  24
Baroš Milan, fotbalista  97
Bárta Dan, zpěvák  12
Bartoš Břetislav, malíř  74
Batiashvili Lisa, gruzínská houslistka  69
Batthyány Tibor, primátor Liberce  57
Bayley Blaze, britský zpěvák  55
Bazika David, scénograf  21
Beardyman, britský hudebník  54
Beczała Piotr, polský operní pěvec  49
Beethoven Ludwig van, německý skladatel  

41, 65
Becher Jan, předseda spolku Lauby  14
Bělašková Lada, herečka  28, 50, 82
Bělovský Vítězslav, publicista, spisovatel, 

nakladatel  100
Berg Alban, rakouský skladatel  90
Berio Luciano, italský skladatel  85
Bernatowicz Grażyna, velvyslankyně Polské 

republiky v ČR  14, 54
Bernfeldová Petra, starostka městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
10, 30, 50, 91, 99

Bernstein Leonard, americký skladatel  9
Bidař Martin, krasobruslař  65
Bilski Janusz, generální konzul Polské 

republiky v ČR  14
Bíško Michal, tenista  64
Bizet Georges, francouzský skladatel  49
Bloch Ernst, švýcarský skladatel  15
Bolt Usain, jamajský běžec  40, 41
Borisová-Pračiková Olga, ruská sólistka 

baletu  36
Borkovec Petr, básník  81
Born Adolf, výtvarník  20
Borowicz Łukasz, polský dirigent  49
Børsheim Torjus, norský běžec na lyžích 

14
Borsuková Valentýna, novorozeně  7
Bozza Giordano, italský sólista baletu 

36, 89
Brabec Richard, ministr životního prostředí  

9
Brabec Václav, majitel FC Baník Ostrava 

8, 37, 90 
Brady Pavla, kandidátka do Zastupitelstva 

Moravskoslezského kraje  71
Brahms Johannes, německý skladatel  91
Brauner Tomáš, dirigent 20
Braunstein Guy, izraelský houslista  41 
Brett Ondřej, herec  90
Brutovský Lukáš, slovenský režisér  12
Březina Otakar, malíř  85
Bureš Přemysl, herec  71
Burešová Hana, režisérka  22
Burian Jiří, hudebník  14
Bustillo Richard, americký mistr kung-fu 

43
Buzzi Mario, hudební skladatel  31

Cage John, americký skladatel  90
Cachová Kateřina, sedmibojařka  18
Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín Pedro, velvysla-

nec Španělského království v ČR  79
Carpenter Quinn, americký krasobruslař 

65
Cieńciała Jiří, vládní zmocněnec pro Morav-

skoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj  
54

Cieslar Milan, výtvarník  33
Cígler Petr, hudební skladatel  54
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Cimerák Milan, herec  10, 38
Cisovská Tereza, herečka  9, 82
Cisovský Marek, herec  23, 24, 50, 51
Cmorik Peter, slovenský zpěvák  21, 23
Cobham Billy, americký bubeník  47
Cónová Anna, herečka  18, 28, 82, 99
Curylo Lukáš, náměstek hejtmana Morav-

skoslezského kraje  71, 75, 86
Csáková Ilona, zpěvačka  91

Čabalová Eliška, výtvarnice, vysokoškolská 
pedagožka  79

Čajkovskij Pjotr Iljič, ruský skladatel  69
Čapek Josef, výtvarník  74
Čapka Michal, herec  50, 51, 82
Čapková Marcela, herečka  72 
Čech František Ringo, hudebník a výtvar-

ník  8
Černohorský Lukáš, kandidát do Zastupitel-

stva Moravskoslezského kraje  75
Černý Jožka, zpěvák  87
Čiernik Juraj, sólista operety  31, 32
Čoček Alois, čestný občan města Ostravy  

18, 24
Čuba Albert, herec  9

Danel David, houslista  19
Daňková Darina, jednatelka Domu kultury 

Akord, s. r. o.  29
David Michal, zpěvák a hudebník  69
Dębowska Monika, polská módní návrhář-

ka  36
Décol Laurent, francouzský mim  83
Dejmal Ivan, herec  28, 85, 86, 97
Derilova Iordanka, bulharská operní pěv-

kyně  25
Dienstbier Jiří, ministr pro lidská práva, 

rovné příležitosti a legislativu  15
Dietlová Magdalena, moderátorka  16
DJ Bobo, švýcarský zpěvák a hudebník 

53
Dlabal Petr, starosta městského obvodu 

Vítkovice  67, 68
Dlouhý Lukáš, tenista  32
Dluhošová Pavla, vítězka dopravně znalost-

ní soutěže Aktivu BESIP  39
Dobeš Pavel, zpěvák  16, 91
Dobiáš Ondřej, běžec  53
Dočekal René, ředitel Městského ředitel-

ství Policie ČR Ostrava  92
Doleček Rajko, lékař, čestný občan Ostravy  

29, 43, 44, 
Donizetti Gaetano, italský skladatel  38

Dostálová Pavla, herečka  71
Dragoun Roman, zpěvák a hudebník  46
Drtikol František, fotograf  74
Ďuriš Martin, vítěz dopravně znalostní sou-

těže Aktivu BESIP  39
Duša Ferdiš, výtvarník  74
Dušek Jaroslav, herec  31, 75
Dušková Anna, krasobruslařka  65
Dvořák Antonín, hudební skladatel  65
Dvořák Karel, sochař  74
Dydyška Ludmila, vítězka dopravně znalost-

ní soutěže Aktivu BESIP  39

Eaton Jarret, americký běžec  41
Eichmann Adolf, válečný zločinec  24
Elis, zpěvačka  59, 61, 91
Ellington James, britský běžec  41
Emerald Caro, nizozemská zpěvačka  57
Engelking Leszek, polská básník a spiso-

vatel  81
Erev Ari, izraelský klavírista  29
Etzler Miroslav, herec  59
Ezra Adam Ben, izraelský kontrabasista  

a zpěvák  57

Fajdek Paweł, polský kladivář  41
Farna Ewa, zpěvačka  16
Feller Dušan, herec  25
Feller Ivan, herec  34
Feltl David, ředitel Fakultní nemocnice 

Ostrava  94
Feranec Peter, slovenský dirigent  41
Fiala Petr, předseda Občanské demokratic-

ké strany  10
Fialová Hana, sólistka operety  9, 100
Fibich Zdeněk, hudební skladatel  94
Finta Robert, herec  28, 99
Fismoll, polský zpěvák a hudebník  57
Fišar Jan, herec  86, 99
Folwarczny Stanislav, náměstek hejtmana 

Moravskoslezského kraje  86
Förster Heiko Mathias, šéfdirigent Janáčko-

vy filharmonie Ostrava  8, 81
Fořtová Iveta, běžkyně  68
Františák Martin, režisér  13
Freimanová Anna, tajemnice V. Havla  98
Frič Jan, režisér  28, 45
Fridrich Milan, programový ředitel ČT  10
Friedrich Reinhold, německý trumpetista  15
Fuks Ladislav, spisovatel  71
Fukuhara Ryuzo, japonský tanečník  19
Fulghum Robert, americký spisovatel  56
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Gábor Peter, slovenský režisér  50, 85
Gajarský Dominik, výtvarník  88
Gajdošíková Pavla, herečka  8, 59, 72
Galili Itzik, izraelský choreograf  89
Garza Jorge, mexický operní pěvec  77, 78
Gasnárková Alexandra, herečka  85, 86
Gaura Adam, běžec  13
Gazdík Petr, herec a zpěvák  9 
Gebauer Kurt, výtvarník, vysokoškolský 

pedagog  57, 79
Gebauer Martin, náměstek hejtmana 

Moravskoslezského kraje  86
Gejguš Pavel, režisér  18, 62, 66
Georgiev Vladislav, herec  22, 82
Gershwin George, americký skladatel  9
Giltburg Boris, izraelský klavírista  91
Glyk Kinga, polská kytaristka  47
Goldflam Arnošt, dramatik a režisér  82
Gordon Michael, americký skladatel  89
Gounod Charles, francouzský skladatel  49
Grasser Tomáš, člen cyklistického týmu 

Ostrava!!!  61
Graubner Jan, olomoucký arcibiskup  46
Greene Robert, anglický prozaik a dramatik  

56
Grigoriadis Nikolaos, trumpetista  41
Grochol Josef, pověřený řízením Městské 

nemocnice Ostrava  27, 61
Grossmann Jan, hudební skladatel  85
Grygera Zdeněk, fotbalista  97
Grygier Tomáš, člen cyklistického týmu 

Ostrava!!!  61
Gřondělová Viera, fotografka  76
Gubanova Anastasija, ruská krasobruslař-

ka  65
Gurbaľ Martin, operní pěvec  20, 32

Habera Pavol, slovenský zpěvák  47
Habernal Vít, sólista opery  94
Hadáček František, ředitel Státního fondu 

rozvoje bydlení  18
Hadaščoková Nikola, vítězka dopravně 

znalostní soutěže Aktivu BESIP  39
Halle Jesper, norský dramatik  32
Halouzka Jiří, řezbář  95
Hanák Olin, motocyklový závodník  56
Harmečko Andrej, ředitel Kulturního centra 

Cooltour  49
Haslinger Daniel, cestovatel  29
Haváčová Sarah, herečka  72
Havel Václav, prezident ČR, spisovatel, 

dramatik a signatář Charty 77  
76, 77, 98

Helan Pavel, zpěvák  46
Herman Daniel, ministr kultury  24
Hilský Martin, překladatel  13, 99
Hlavsa Jan, žonglér  53
Hoeks Eduard Wilhelmus Vincent Maria, 

velvyslanec Nizozemského království 
v ČR  95

Hofová Tereza, herečka  88
Hoidekr Theodor, herec a tanečník  10
Holušová Zlata, ředitelka festivalu  Colours 

of Ostrava  21
Horváthová Marie, stolní tenistka  27
Hrabec Jaroslav, ředitel Krajského vojen-

ského velitelství Ostrava  34
Hradílek Tomáš, signatář Charty 77  89
Hradilová Petra, ředitelka Czech Music 

Crossroads  49
Hrdina Jiří, fotograf  76
Hruška Pavel, literární teoretik  77

Chapa Luis, mexický operní pěvec  81
Chmela Igor, herec  78
Chocová Petra, plavkyně  34
Chodúr Martin, zpěvák  16, 91, 100
Chovanec Josef, fotbalový trenér  97
Chughtai Altaf Tajammul, velvyslanec 

Islámské republiky Pákistán v České 
republice  64

Ibsen Henrik, norský dramatik a básník  82

Jagander Annika, velvyslankyně Švédského 
království v ČR  11

Janáček Leoš, hudební skladatel  27, 41, 
85

Janáčková Liana, starostka městského 
obvodu Mariánské Hory  78, 80

Jančík Pavel, kandidát do Zastupitelstva 
Moravskoslezského kraje  71, 75

Jandová Marta, zpěvačka  21
Janečková Patricia, operní pěvkyně  8
Janková Martina, operní pěvkyně  90
Jankulovski Marek, fotbalista  97
Janů Petra, zpěvačka  94
Janošík Michal, hudební skladatel  28
Jarry Alfred, francouzský spisovatel  

a dramatik  28
Javůrek Jaromír, ředitel Janáčkova máje, o. 

p. s.  43, 44 
Jelonková Barbora, starostka městského 

obvodu Slezská Ostrava  45
Jeriová-Pecková Květoslava, běžkyně na 

lyžích  61
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Jia Jianping, prezidentka Čínské obchodní 
komory  60

Jirman Tomáš, herec a režisér  18, 66, 
82, 99

Jirotka Zdeněk, spisovatel  8, 9
Jiroušek Martin, publicista  20
Josek Jiří, překladatel, režisér  96
Jurák Oldřich, běžec a trenér  43, 44
Jurda Aleš, dramaturg  10
Jureček Jiří, starosta městského obvodu 

Hošťálkovice  73
Juřica Leon, hudební skladatel  28
Juška Radek, skokan do dálky  41

Kačer Jan, herec a režisér  80
Kačmarčík Josef, režisér  65
Kadlučka Roman, předseda představenstva 

Dopravního podniku Ostrava, a. s. 
69

Kahánek Ivo, klavírista  90
Kallus Mojmír, předseda české pobočky 

Mezinárodního křesťanského velvysla-
nectví Jeruzalém  29

Kalouda Petr, módní návrhář  36
Kalus Miki, zpěvák  53 
Kaluža Josef, herec  51, 71, 82
Kania Jaroslav, náměstek hejtmana Morav-

skoslezského kraje  86
Kantorová Zuzana, herečka  18
Karfík Jakub, velvyslanec České republiky 

v Polsku  54
Kassai Csongor, slovenský herec  90
Kebede Kekeba Biruk, etiopský běžec  73
Kelly Dennis, britský dramatik  26, 99
Kempinsky Grzegorz, polský režisér  9
Ketner Karel, běžec  52
Kettner Jakub, sólista opery  94
Klecker Jakub, dirigent  47, 77, 81
Klega Miroslav, hudební skladatel  85
Klemens Václav, režisér  34
Klemensová Renáta, herečka  65, 85
Klíma Ladislav, spisovatel a filozof  50
Klimešová Anna, režisérka  62
Klimsza Janusz, režisér  13, 28
Klimt Gustav, rakouský malíř  11
Kelly Dennis, britský dramatik
Klučka Jaroslav, starosta městského obvo-

du Hošťálkovice  73
Kluttig Roland, dirigent  65
Klyuev Daniil, student Petrohradské státní 

univerzity  28
Kněžíková Kateřina, operní pěvkyně  77, 

78

Knížák Milan, výtvarník  12
Knutsonová Gabriela Andrea, tenistka  64
Kočan Robo, slovenský fotograf  20 
Kočár David, režisér  78
Kolarčík Vojtěch, běžec  9, 54
Kolář Viktor, fotograf  47
Kolář Zdeněk, tenista  32
Kolečko Petr, dramatik  13
Komenský Jan Amos, pedagog a filozof  54
Končítková Jana, kronikářka Poruby  29
Končoková Lucie, herečka  28
Kontek Anna, polská výtvarnice  36
Konvičková Markéta, zpěvačka  69
Kopecký Jakub, scénograf  77
Koren Gary, velvyslanec Státu Izrael v ČR   

29
Korn Silja, německá výtvarnice  35 
Korytář Radomír, trenér FC Baník Ostrava  

7
Kosiński Przemysław, polský herec  90
Kotík Petr, hudební skladatel a dirigent  8, 

54, 90
Kotvald Petr, zpěvák  53
Koubková Jana, zpěvačka  47
Kovanda Jiří, výtvarník  64
Kozová Andrea, gymnastka  36
Kozub Štěpán, herec 23, 24
Kráčalík Tomáš, cyklista  61
Krajčo Richard, zpěvák a herec  16
Král Jan, fotograf  12
Krátký Jiří, organolog a varhaník  47
Krecl Mojmír, fotograf  12
Krejčí Ivan, režisér  8, 24, 50
Krchovský Jiří Hásek, básník  55
Krkoška Jan, náměstek hejtmana Morav-

skoslezského kraje  86
Krnáčová Adriana, primátorka Prahy  57
Krpálek Lukáš, judista  69, 70
Krupa Šimon, herec  51, 71, 77
Krupanská Sylvie, herečka  50
Krupica Jiří, herec  17, 66
Křehlíková Irena, herečka  17, 90
Křížová Karolína, sólistka baletu  89
Kubenková Veronika, závodnice v chůzi   

16
Kuby Clemens, německý spisovatel  31, 

56
Kučerová Martina, držitelka ocenění  Dob-

rovolník roku  91
Kudělka Jiří, fotograf  12
Kudláč Eduard, režisér  38
Kudlička Jan, skokan o tyči  18
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Küchen Martin, švédský hudebník  19
Kunčická Jana, běžkyně  43
Kunčíková Lenka, tenistka  64
Kunertová-Mudrová Eva, televizní hlasatel-

ka  10
Kunze Michael, německý libretista  67
Kupelwieser Leopold, rakouský malíř  27
Kupelwieser Paul, ředitel Vítkovických žele-

záren  27, 67, 68
Kužel Tomáš, ředitel Krajského ředitelství 

Policie ČR  50, 92
Kylián Jiří, choreograf  67, 89

Langrová Markéta, členka Rady městského 
obvodu Ostrava-Jih  99

Lames Peter, primátor Drážďan  63
Lamser Jan, předseda Šachového sva- 

zu ČR  34
Lata Jan, rektor Ostravské univerzity  85
Látal Radoslav, fotbalista, trenér  97
Lavillenie Renaud, francouzský skokan  

o tyči  41
Lee Bruce, americký mistr kung-fu  43
Lee Myers Steven, americký novinář  56
Legon Janusz, ředitel Mezinárodního diva-

delního festivalu Bez hranic  49
Leleux François, francouzský dirigent  69
Lestienne Constant, francouzský tenista  

32
Levay Sylvester, maďarský skladatel  67
Lhoták Kamil, výtvarník  36, 41
Liberda Richard, herec  34
Lička Verner, fotbalový trenér  97
Ligeti György, maďarsko-rakouský skladatel  

54
Lichý Norbert, herec  22, 71, 72
Linkiewicz Joanna, polská běžkyně  41
Lipa Peter, zpěvák  31, 57
Lipkind Gavriel, izraelský violoncellista  65
Lipus Radovan, režisér  20, 91
Liška Pavel, herec  82
Lobkowicz František Václav, biskup ostrav-

sko-opavské diecéze  100
Lodge Thomas, anglický lékař a dramatik  

56 
Lomborg Bjørn, dánský statistik  56 
Loona, nizozemská zpěvačka  53
Lorber Jeff, americký klavírista  78
Lorencová Petra, herečka  28
Lucca, diskžokejka  54
Ludvíková Zdeňka, členka Českého červe-

ného kříže  36
Lukášová Anna, zpěvačka  53

Lyčková Věra, členka Českého červeného 
kříže  36

Lyly John, anglický prozaik a dramatik  56

Maceček Tomáš, běžec  89
Macura Tomáš, primátor města Ostravy  7, 

9, 11, 14, 18, 21, 22, 27, 28, 30, 32, 
33, 34, 37, 44, 45, 48, 52, 54, 55, 57, 
60, 61, 63, 64, 71, 78, 79, 82, 83, 85, 
87, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98

Macura Vladimír, literární vědec a spisova-
tel  43

Macurová Naděžda, manželka Vladimíra 
Macury  43, 44

Mahadevan Vijay, předseda představen-
stva ArcelorMittal Ostrava, a. s.  42

Mach Jiří, herec  97
Mácha Vítězslav, zápasník  61
Majk Spirit, slovenský zpěvák  54
Maksimović Željko, srbský herec  90
Maláčová Romana, skokanka o tyči  18
Malinová Tereza, hudební skladatelka  28
Malinas Charles, velvyslanec Francouzské 

republiky v ČR  96
Malý Ondřej, herec  66
Malura Jan, literární vědec  98
Mandlová Adina, herečka  8
Mariánek Michal, náměstek primátora 

města Ostravy  12, 15, 21, 72, 78, 82, 
83, 84, 94, 100

Markiewicz Klaudia, polská módní návrhář-
ka  36

Martausová Sima, slovenská zpěvačka  46
Martinová Věra, zpěvačka  70
Mařák Julius, malíř  85
Massenet Jules, francouzský skladatel  49
Mastro Luciano, italský operní pěvec  47, 

94
Mayenburg Marius von, německý dramatik  

28
Mayer Maix, německý výtvarník  81
McDonagh Martin, britský dramatik  26
McEnroe Mark John, australský skladatel  

81
McNamara Lorraine, americká krasobrus-

lařka  65
Měcháček Tomáš, herec  59
Meirik Victoria, norská režisérka  32
Melník Lukáš, herec  22, 38, 90
Mendelssohn-Bartholdy Felix, německý 

skladatel  35, 36
Mendesová Pernilla, tenistka  63
Menšík Danny, provazochodec  48
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Mentznerová Beáta, stolní tenistka  43
Menzel Jiří, režisér  56
Merva Milan, běžec  68
Messiaen Olivier, francouzský skladatel  85
Michálek Jiří, předseda předsednictva 

Dolní oblasti Vítkovice, z. s.  36
Michalička Marek, tenista  63
Michnev Petr, tenista  63
Mikesková Šárka, výtvarnice  33
Miko Aleš, běžec  55
Mikuláš Radek, geolog  84
Mírek David, koordinátor projektu Hlásím 

se k továrně  49
Mládek Jan, ministr průmyslu a obchodu  

37 
Mofakham Samimi Idina, íránská sklada-

telka  54
Moravec David, hokejista  61
Morys Daniel, předseda představenstva 

Dopravního podniku Ostrava, a. s.  69
Mozart Wolfgang Amadeus, rakouský skla-

datel  41, 77, 78, 81
Mrózková Heříková Marcela, členka Rady 

města Ostravy  11
Müller Michal, citerista  85  
Murasová Marcela, zdravotní sestra  78
Muroň Radim, člen cyklistického týmu Ost-

rava!!!  61
Myška Milan, historik, vysokoškolský peda-

gog  55

Nagy Peter, slovenský zpěvák  68, 94
Naharin Ohad, izraelský choreograf  89
Nakamura Toshimaru, japonský hudebník  

68
Nakarjakov Sergej, ruský trumpetista  65
Navrátil Jiří, náměstek hejtmana Moravsko-

slezského kraje  86
Navrátil Martin, vedoucí ostravského 

pracoviště Agentury pro sociální začle-
ňování  15

Navrátil Oldřich, herec  75
Nebojsa Stanislav, tenista  64
Neckář Václav, zpěvák  34
Nechybová Věra, primátorka Ústí nad 

Labem  57
Nejedlý Otakar, malíř  85
Nekonečný Dan, zpěvák a tanečník  61
Nekvasil Jiří, ředitel Národního divadla 

moravskoslezského, režisér  21, 31, 37, 
47, 94

Němeček Svatopluk, ministr zdravotnictví 
ČR, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava 
94

Nepraš Karel, sochař  42
Netolička Jaroslav, fotbalista  61
Niblock Phill, americký skladatel  90
Noé Kiss Tibor, maďarský spisovatel  81
Nohavica Jaromír, zpěvák  20, 97
Nono Luigi, italský skladatel  19
Noskievič Petr, zastupující rektor  

VŠB – TUO  87
Novák Miroslav, hejtman Moravskoslezské-

ho kraje  28, 32, 45, 61, 75, 84
Novák Tomáš, strážník Městské policie 

Ostrava  64
Novotná Nataša, sólistka baletu  89
Nvota Jakub, režisér  71
Nytra Zdeněk, ředitel Hasičského záchran-

ného sboru Moravskoslezského kraje, 
senátor  32, 78, 80

O’Rowe Mark, irský dramatik  26
Offenbach Jacques, francouzský skladatel  

8
Ogrodníková Nikola, oštěpařka  67
Oljira Belaynesh, etiopská běžkyně  41
Olmová Alice, historička umění, vysoko-

školská pedagožka  79
Olšovský Lumír, režisér  97
Opočenský Bedřich, osvoboditel Ostravy 

v roce 1945, čestný občan Ostravy  83, 
89

Ovčáček Eduard, výtvarník, vysokoškolský 
pedagog  21, 27, 87

Ožanová Zuzana, členka Zastupitelstva 
města Ostravy  51

Palička Václav, vedoucí odboru strategické-
ho rozvoje MMO  97

Palyza Lumír, předseda okresního výkonné-
ho výboru ČSSD  91  

Passenger, britský zpěvák  57
Pastorová Petra, běžkyně  52, 53, 73
Patejdl Vašo, slovenský zpěvák  94
Patterson Iain, skotský umělec a pedagog 

28
Pavera Herbert, kandidát do Zastupitelstva 

Moravskoslezského kraje  71, 75
Pavlica Jiří, hudebník a skladatel  50
Pavlík Aleš, majoritní vlastník HC Vítkovice 

Ridera  66
Pavlínková Miroslava, zakladatelka Alliance 

française Ostrava  96
Pavlorek Aleš, hudební skladatel  85
Pecková Dagmar, operní pěvkyně  41
Pekárková Iva, spisovatelka  55



108

Pencová Štěpánka, herečka a tanečnice  
10

Penderecki Krzysztof, polský skladatel  85
Pepperštejn Pavel, výtvarník  39
Pérez Zúñiga Ernesto, španělský spisova-

tel a básník  55
Petr Jakub, trenér HC Vítkovice Ridera  68
Petránek Jan, publicista  31
Petrič Aleš, herec  81
Petržela Vlastimil, trenér FC Baník Ostrava  

7
Pfleger David, člen Rady města Ostravy  

11, 51
Piaf Edith, francouzská zpěvačka  100
Piat Benjamin, francouzský zpěvák  83
Piemontesi Francesco, švýcarský klavírista  

81
Pietragalla Stefano, italský sólista baletu  

36
Pivovar Marek, dramaturg  91
Plát Vojtěch, šachista  34
Pleskot Josef, architekt  97
Plouhar Jan, herec  13
Podlipnik-Castillo Hans, chilský tenista  32
Pokorný Marek, ředitel PLATO Ostra- 

va, p. o.  55
Poláček Karel, spisovatel  82
Poláčková Alžběta, sólistka opery  94
Polák Vladimír, herec  12, 28, 42
Polívková Kamila, scénografka a režisérka  

88
Porter Cole, americký skladatel  97
Prachař David, herec  43
Prášil Marek, dirigent  31, 100
Pražák Marek, výtvarník  67, 68
Pražák Zbyněk, náměstek primátora města 

Ostravy  12, 21, 27, 45, 49, 61, 67, 
68, 94

Procházka Jiří Miroslav, operní pěvec  47
Prokofjev Sergej, ruský skladatel  25, 41, 

91
Průšová Zdeňka, ředitelka Jazykového 

gymnázia Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, 
p. o. 96

Przebindová Zdena, herečka  85, 86
Przybylová Blažena, ředitelka Archivu 

města Ostravy  67
Přendík Petr, kronikář městského obvodu 

Ostrava-Jih  80
Ptáčníková Jiřina, skokanka o tyči  41
Puccini Giacomo, italský skladatel  8, 85
Putin Vladimír, prezident Ruské federace  

56

Qu Xiuli, náměstkyně primátora města 
Qiqihar  60

Quilter Peter, britský dramatik  85

Rafalski Dawid, polský herec  90
Rachmaninov Sergej, ruský skladatel  91
Räikkönen Kimi, finský pilot formule 1  13
Rajská Beáta, módní návrhářka  36 
Rataj Jakub, hudebník  19
Ravel Maurice, francouzský skladatel  89
Reich Steve, americký skladatel  89
Renta Oscar de la, americký módní  návr-

hář  36
Rice Tim, britský textař a libretista  21
Ricquebourg Jonathan, francouzský kame-

raman  73
Riger Břetislav, náměstek primátora města 

Ostravy  36, 82
Rijhnen Felix, německý závodník na  

in-line bruslích  50
Röhler Thomas, německý oštěpař  41
Roisz Billy, rakouská hudebnice a re- 

žisérka  68 
Rola Daniel, tenista  64 
Rolins Dara, slovenská zpěvačka  42
Romanská Lydie, básnířka  20
Rossi Tomáš, herec  17
Rossini Gioacchino, italský skladatel  67
Rottrová Marie, zpěvačka  16, 53
Rouabhi Mohamed, francouzský dra- 

matik  38
Rubenová Sylvie, dramaturgyně  65
Rumpus Katarina, německá závodnice na 

in-line bruslích  50
Runje Sonja, chorvatská operní pěvkyně  

77
Růžička Karel, herec  34, 91
Ryba Jakub Jan, hudební skladatel  94
Rybička Miroslav, sochař  54
Rychlík Jan, hudební skladatel  8
Rychlý Ondřej, herec  59
Ryšánek Schmiedtová Janka, režisérka  

17, 22, 90
Ryška Vít, běžec  30
Ryšková Hana, golfistka  27
Rywiková Nela, spisovatelka  75

Řeřichová Barbora, operní pěvkyně  77
Říčková Veronika, tisková mluvčí Olympij-

ského parku Ostrava  50
Říha Vojtěch, herec  38, 72
Říhová Tereza, režisérka  99
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Sabelová Miroslava, ředitelka Knihovny 
města Ostravy  49

Salant Adi, izraelská sólistka baletu  89
Salichová Helena, malířka a spisovatelka  

70
Sanderling Michael, německý dirigent  41
Sasínek Filip, běžec  41
Sasínová-Polarczyk Alena, herečka  13, 22
Savka Tomáš, zpěvák a herec  59, 96
Sedláček Jiří, herec  50
Sedláček Michal, herec  22
Sehnal Miroslav, spisovatel  20
Semerák Lukáš, člen Rady města Ostravy  

39
Serra Albert, španělský režisér  73
Shakespeare William, anglický dramatik  

18, 20, 26, 27, 34, 50, 56, 72, 79, 81, 
90, 92, 96, 99

Shechtman Dan, izraelský fyzik a nositel 
Nobelovy ceny  56

Schiffauer Edvard, hudební skladatel  85
Schiller Friedrich, německý spisovatel  

a dramatik  10
Schreiber David, herec  18
Schumann Robert, německý skladatel 91
Sibera Jana, operní pěvkyně  20
Siegl Horst, fotbalista  97
Sikora Vincent, držitel ocenění Dobrovolník 

roku  91
Skála Daniel, hudební skladatel  28
Sklář Radim, hudební skladatel  28
Skrepl Vladimír, výtvarník  11
Skutr, režijní dvojice  80, 90
Slach Ondřej, vysokoškolský pedagog 49
Slaninová Jana, běžkyně  18
Slavíček Antonín, malíř  85
Sletner Siri Ellen, velvyslankyně Norského 

království  27
Slováček Vít, člen Rady Moravskoslezské-

ho kraje  86
Smejkalová Ilona, dramaturgyně  13
Smetana Bedřich, hudební skladatel  47, 81
Smeykal Ondřej, hudební skladatel  31
Snyder Timothy, americký historik  56
Soukupová Petra, spisovatelka a scenáris-

tka  55
Spewack Bella, americká libretistka  97
Spewack Samuel, americký libretista  97
Staviarsky Víťo, slovenský spisovatel  81
Stockhausen Karlheinz, německý skladatel  

90
Strachoň Ivan, náměstek hejtmana Morav-

skoslezského kraje 50

Strachová Nikola, skokanka do výšky  17
Strakoš Martin, historik umění  30
Strauss Johann ml., rakouský skladatel  8
Strnad František, herec  12, 65
Studnička Vladimír, hudební skladatel  85
Stuchlá Karolina, tenistka  63, 64
Stypka David, zpěvák  51
Svatoš Vladimír, hudební skladatel  85
Světlík Jan, předseda představenstva Vít-

kovice, a. s.  21
Svetlík Peter, sólista operety  31, 32
Svoboda Jiří, primátor Českých Budějovic  

57
Synek Ondřej, veslař  62
Szostak Iza, polská tanečnice a choreogra-

fka  88

Šafránková Kateřina, kladivářka  41
Šárský Stanislav, herec  10
Šebesta Jaromír, velitel Vzdušných sil 

Armády ČR  82
Šebesta Petr, člen cyklistického týmu Ost-

rava!!!  61
Šebestová Kateřina, náměstkyně primáto-

ra města Ostravy  9, 21, 60, 61, 63, 71
Šedivý Marek, dirigent  94
Šefl Jan, plavec  34
Šerák Karel, osvoboditel Ostravy v roce 

1945, čestný občan města  59, 68
Šerých Jan, výtvarník  13
Šiktanc David, režisér  82
Šiler Vladimír, vysokoškolský pedagog  30
Šimčíková Věra, držitelka ocenění Dobro-

volník roku  91
Šimková Blanka, vítězka dopravně znalost-

ní soutěže Aktivu BESIP  39
Šiřina Tomáš, ředitel Televizního studia 

Ostrava  10
Škrabánek Petr, běžec  29
Šlechtová Karla, ministryně pro místní 

rozvoj  18, 57
Šnéberger Jan, sochař  8, 70
Šnytová Martina, sólistka operety  21, 23, 

32, 97
Šonka Martin, pilot  14
Šrámek Vladimír, hudební skladatel  8
Šrámková Zuzana, fotografka  13
Šrubař Jan, dirigent  38
Štach Daniel, vysokoškolský pedagog  49
Šťastný Radovan, fotograf  12
Štěpánek Martin, náměstek primátora 

města Ostravy  21, 42, 46, 50, 55, 60, 
61, 79, 96
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Štěpánek Pavel, hispanista  20
Štěpánek Vojtěch, režisér  22
Štohl Igor, slovenský šachista  34
Štreit Jindřich, fotograf  10, 70
Štveráček Ondřej, saxofonista  47
Šústková Hana, vedoucí Archivu Vítkovice, 

a. s.  67, 68
Šustrová Petruška, publicistka, signatářka 

Charty 77  98
Švec David, dirigent  85
Švihálek Milan, publicista  10

Tačová Adolfína, gymnastka  61
Theisen-Eaton Brianne, kanadská vícebo-

jařka  41
Timková Monika, herečka  59
Tomanová Nikola, tenistka  64
Tomasi Henri Frédien, francouzský sklada-

tel  15
Tomáš Jaroslav, volejbalový trenér  27
Tomášek Martin, literární vědec  98
Tomášek Vojtěch, režisér  8
Tomášová Svatava, manželka trenéra Jaro-

slava Tomáše  27
Topol Jáchym, básník a spisovatel  81
Torres-Muga Liliana De Olarte de, velvy-

slankyně Peru v ČR  33
Toyen, malířka  74
Trenčanská Laura, slovenská výtvarnice  88
Truplová Zuzana, herečka  8, 9, 22
Tuhý Tomáš, policejní prezident  50, 59
Tvrdá Eva, spisovatelka  20
Tyc Mikoláš, režisér  10
Tyl Josef Kajetán, dramatik  63

Ťok Dan, ministr dopravy  52

Übelauer Kamil, fotograf  72
Uhlář Břetislav, publicista  12
Uhlig Petr, ředitel Městské nemocnice Ost-

rava  61, 100
Uhlíř Jaroslav, skladatel a zpěvák  55, 70
Ujfaluši Tomáš, fotbalista  97
Unucka Jakub, náměstek hejtmana  Morav-

skoslezského kraje  71, 75, 86
Urban Dušan, herec  90
Urbanová Eva, operní pěvkyně  81, 85
Uvírová Jarmila, náměstkyně hejtmana 

Moravskoslezského kraje  86

Vaculík Lukáš, herec  59
Vala Daniel, tenista  64

Valachová Kateřina, ministryně školství  13
Valenta Rudolf, sochař  42
Vámos Youri, maďarský choreograf  36
Vápeník Jan, herec  13
Večeřa František, herec  12
Velčovský David, loutkoherec  82
Verdi Giuseppe, italský skladatel  85
Veřmiřovský Jan, předseda komise RMO  

46
Vian Boris, francouzský spisovatel a dra- 

matik  22
Vidal-Folch Ignacio, španělský spisovatel  

55
Vidlák Martin, tajemník V. Havla  98
Viktora David, herec  28, 82
Vilikovský Pavel, slovenský spisovatel  

a dramatik  12
Vitázek Dušan, zpěvák  21
Vladimír518, zpěvák  54
Vláhová Eva, předsedkyně občanského 

sdružení Dcery 50. let  53
Vlas Jan, herec  10, 31, 32
Vlček Miroslav, publicista  39
Vlčková Radomíra, členka Rady Moravsko-

slezského kraje  86
Vltavský Cyril, hlavní architekt města Ost-

ravy  14, 30
Vodička Martin, student Univerzity Komen-

ského v Bratislavě  28
Vonášková Petra, držitelka ocenění Dobro-

volník roku  91
Vondráček Lukáš, klavírista  41
Vondráčková Helena, zpěvačka  94
Vondrák Ivo, rektor VŠB – TUO, hejtman 

Moravskoslezského kraje  21, 71, 75, 
85, 86, 87, 90, 97

Vozňáková Iveta, náměstkyně primátora 
města Ostravy  82, 99

Vrabec Ondřej, dirigent  36, 65
Vrábľová Agneša, slovenská operní pěvky-

ně  83
Vrublová Veronika, zpěvačka  45
Vrzalová Simona, běžkyně  67, 73, 89
Všelichová Petra, televizní publicistka  77
Vůjtek Tomáš, dramaturg  8, 24, 55, 71
Vuletic Janja, chorvatská operní pěvkyně  20
Vyskočil Ivan, dramatik a herec  18
Výtisková Klára, zpěvačka  54

Wangchen Thubten, člen parlamentu tibet-
ské exilové vlády  15

Webber Andrew Lloyd, britský skladatel  9, 
21
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Weber Milan, kurátor a galerista  85, 86
Weinhappel Thomas, rakouský operní 

pěvec  20
Weiss Peter, velvyslanec Slovenské repub-

liky v ČR  54
Weissborn Tristan-Samuel, rakouský teni-

sta  32
Widmer Urs, švýcarský dramatik  9
Willi Barbara Maria, německá cembalistka  

15
Williams Llŷr, britský klavírista  41
Wilson Jamal, bahamský skokan do výšky  

17
Włodarczyk Anita, polská kladivářka  41 
Wolff Christian, americký skladatel  90
Wykrent Jaroslav, zpěvák a textař  16

Xenakis Iannis, řecký skladatel  54

Yoncheva Sonya, bulharská operní pěvkyně  
49

Zagorová Hana, zpěvačka  16
Zahradníček František, operní pěvec  47
Zajacová Jana, herečka  17
Zaorálek Lubomír, ministr zahraničních 

věcí  35
Zátopek Emil, běžec  61

Zátopková Dana, oštěpařka  61
Závadová Barbora, plavkyně  10, 27, 36
Závadová Tereza, plavkyně  36
Záviš, zpěvák  14
Závodný Jakub, příslušník Policie ČR  59
Zeman Daniel, podnikatel  14
Zeman Kamil, příslušník Policie ČR  59
Zeman Miloš, prezident České republiky  

84 
Zemanová Ivana, manželka prezidenta 

ČR  84
Zemek Mário, držitel ocenění Dobrovolník 

roku  91
Zenkl Adam, běžec  18
Zindulka Stanislav, herec  75
Změlík Robert, vícebojař  61
Zubov Borisovič Andrej, ruský historik  56
Zvolánek Martin, stolní tenista  43
Zyl Louis Jacob van, jihoafrický běžec  41

Žáček Michal, saxofonista  57
Žák Jaroslav, spisovatel, scenárista  22
Žantovský Michael, ředitel Knihovny Václa-

va Havla  36
Ženatý Ivan, houslista  41, 42
Žídek Jakub, dirigent  21, 97
Żurek Jerzy, polský dramatik  65
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Rejstřík institucí

ABB, s. r. o.  20
Abraxas, hudební skupina  50
Absintový klub Les  8, 24, 71, 77
AC Sparta Praha, fotbalový klub  97
Acoustic Irish, hudební skupina  15
Aerea Ensemble, hudební soubor  15
Agentura pro sociální začleňování  15
Ajdontker, hudební skupina  53
Akademie věd ČR
–  Ůstav geoniky  84
Alice, hudební skupina  12
Alliance française Ostrava  96
Allianz pojišťovna, a. s.  20
ANO 2011, politické hnutí  11, 51, 71, 75, 

77, 86, 87
ArcelorMittal Ostrava, a. s.  20, 37, 42
Architectural Association School of 

Architecture  47
Archiv města Ostravy viz Magistrát města 

Ostravy
Archiv Vítkovice, a. s., viz Vítkovice 

Machinery Group
Armáda ČR  34, 82, 87
–  Vzdušné síly  82
–  Krajské vojenské velitelství Ostrava  34
–  Vojenský útvar Opava  88
–  Ústřední hudba Armády ČR  34
Armáda spásy v České republice, z. s.  69, 

99
ASC Dukla, sportovní klub  18
Asociace profesionálních klubů ledního 

hokeje  66
Astronautalis, americká hudební skupina  

55 
Atlantik, klub viz Centrum kultury a 

vzdělávání Moravská Ostrava, p. o.
Atletická hala viz Vítkovice Aréna, a. s.

Bacily, hudební skupina  34
Bakchus, hudební soubor  22
Banda del Caffe, hudební skupina  51, 59 
Bandjeez, hudební skupina  51
Barrák, klub  14
Baxters Urban Pub, klub  21
Bílá holubice, taneční uskupení  80
Bílé divadlo Ostrava  15, 25
Blondie, americká hudební skupina  21

BMW, německá automobilová firma  29
Boris Band Combination, hudební skupina  

50
Budapest Gipsy Kings, maďarský hudební 

soubor  90
Bucharest Gipsy Stars, rumunský hudební 

soubor  90
Buchty a loutky, divadelní soubor  75
Bulldogs Brno, florbalový klub  48
Bumerang, dětský pěvecký sbor  96
Bundeswehr  70
Buty, hudební skupina  16, 53, 70, 80

Capella Cracoviensis, polský hudební 
soubor  65

Cappella Mariana, hudební soubor  65
Captain Jack, německé hudební duo
Centrum kultury a vzdělávání Moravská 

Ostrava, p. o.
–  Atlantik, klub  26, 52
–  Kulturní zařízení Gama  82
–  Minikino  20, 26, 29, 56, 68
–  Parník, klub  15, 31, 78, 81, 85
–  Výstavní síň Sokolská 26  13, 21, 27, 

49, 64, 79, 85
Centrum volného času na Vietnamské ulici 

v Porubě  29
Cineport viz Vítkovice Machinery Group  
Cirkus La Putyka  43
Citron, hudební skupina  16, 62
Citrus Ladies Team, florbalový tým  48
Club Dock  73
Collegium 1704, hudební soubor  65
CZ LOKO, a. s, výrobce lokomotiv  49

Čechomor, hudební skupina  50
Červený kříž  36
Česká hasičská sportovní federace, o. s.  69
Česká pirátská strana  75
Česká sinfonietta, hudební soubor  65
Česká strana sociálně demokratická 

(ČSSD)  35, 75, 77, 87, 91
Česká televize (ČT)  10, 16, 57, 75, 91, 100
–  Televizní studio Ostrava  10, 16, 68, 77
České dráhy, a. s.  49
České vysoké učení technické v Praze
–  Fakulta architektury  10
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Československá obec legionářská  66, 82, 
87, 88

Český atletický svaz  80
Český červený kříž (ČČK)  36
Český filharmonický sbor Brno  41, 44, 65
Český hydrometeorologický ústav, pobočka 

v Ostravě-Porubě  56, 84
Český rozhlas Ostrava  48, 78, 79
Český svaz bojovníků za svobodu  82, 87
Český svaz ledního hokeje  66
Čínská obchodní komora  60
Čtyřlístek – centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava, p. o.  12, 
80

–  Domov Třebovice  12
–  Chráněné bydlení Třebovice  12
–  Stacionář Třebovice  12
ČZU Praha, volejbalový klub  31

Dcery 50. let, občanské sdružení  53
De Staat, nizozemská hudební skupina  57
DěS, dětské divadelní studio při DLO  92
Desmod, slovenská hudební skupina  55
DHC Sokol Poruba, házenkářský klub  100
DHK Baník Most, házenkářský klub  100
Divadelní fakulta Akademie múzických 

umění v Praze (DAMU)  62
Divadelní spolek Kašpar  26
Divadlo Antonína Dvořáka viz Národní 

divadlo moravskoslezské
Divadlo Bořivoj  59
Divadlo Devítka  25
Divadlo Járy Cimrmana  75
Divadlo Jiřího Myrona viz Národní divadlo 

moravskoslezské
Divadlo Kordula  59
Divadlo loutek Ostrava, p. o. (DLO)  17, 24, 

25, 34, 46, 59, 75, 85, 90, 91, 92, 100
Divadlo Mír  77
Divadlo Petra Bezruče (DPB)  10, 13, 22, 

26, 38, 45, 71, 79, 84, 85, 90
Divadlo v Řeznické  75
Divokej Bill, hudební skupina  50
Djmawi Africa, alžírská hudební skupina  

55
Doga, hudební skupina  62
Dolní oblast Vítkovice viz Vítkovice  

Machinery Group
Domov Třebovice viz Čtyřlístek – centrum 

pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, p. o.

Dopravní podnik Ostrava, a. s.  30, 52, 55, 
67, 69

Drážďanská filharmonie  41, 46
Důl Hlubina viz Vítkovice Machinery Group
Důl Michal viz Národní památkový ústav
Dům kultury Akord, s. r. o.  7, 12, 29, 53, 

70, 82
Dům kultury města Ostravy, a. s.  10, 14, 

34, 45, 55, 72, 81, 90
Dům kultury Poklad, s. r. o.  29
Dům umění viz Galerie výtvarného umění 

v Ostravě
Dva, hudební skupina  52

Eko-info centrum  52
Elevenrunteam, sportovní klub  68
Elvis Presley Revival Band, hudební 

skupina  38
Empty Pipen, hudební skupina  90
Ensemble Inégal, hudební soubor  65
Erik Rothenstein Band, slovenská hudební 

skupina  29
Euroasijské akademické fórum  77
Euroasijský ekonomický svaz  47

Fakultní nemocnice Ostrava (FNO)  11, 41, 
45, 55, 75, 77, 79, 90

–  Onkologická klinika  94
Fat Pipe Florbal Chodov, florbalový klub  

30
FC Baník Ostrava, fotbalový klub  7, 8, 34, 

69, 74, 97
FC Odra Petřkovice, fotbalový klub  74
FC Viktoria Plzeň, fotbalový klub  34 
Fiducia, antikvariát a galerie  13, 27, 29, 

36, 45, 49, 68, 76, 81, 87, 98
–  Galerie Dole  96
Filharmonie Brno  41, 65
5Angels, hudební skupina  50
420PEOPLE, taneční soubor  43
Frenštátská cimbálová muzika Radegast   

15
Fun Factory, německá hudební skupina 53

Galerie Beseda  12
Galerie Lauby  57
Galerie města Ostravy PLATO viz PLATO 

Ostrava, p. o. 
Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o. 

(GVUO)  11, 27, 38, 48, 50, 74, 81
– Dům umění  11, 27, 38
Generální konzulát Polské republiky 

v Ostravě  14, 87
Generální konzulát Ruské federace v Brně  

87



114

Golf Park Lhotka  38
Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci, 

p. o.  14, 92

Harlem Globetrotters, americký basketba-
lový klub  46

Hasičské muzeum města Ostravy  49
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezské-

ho kraje HZS MSK  32, 33, 74, 99
HC Kometa Brno, hokejový klub  28
HC Sparta Praha, hokejový klub  68
HC Uherské Hradiště, hokejový klub  28
HC Vítkovice Ridera, hokejový klub  60, 

66, 68
HC Vítkovice Steel viz HC Vítkovice Ridera
Heligonka, klub  20, 36, 37, 97
Hilt, divadlo  10
Hlásím se k továrně, z. s.  49
Hlubina, folklorní soubor  22, 91
Hlubinka, folklorní soubor  15, 91
Hm…, hudební skupina  81
Holúbek, folklorní soubor  22
Horkýže Slíže, hudební skupina  53
Hradišťan, folklorní soubor  42, 50
Hyundai Mobis, Co., Ltd., jihokorejská 

firma  17

Charita Ostrava  7, 17, 69
–  Charitní dům sv. Václava  100
Charita sv. Alexandra  7
Charta 77, občanská iniciativa  76, 89, 98
Chráněné bydlení Třebovice viz Čtyřlístek – 

centrum pro osoby se zdravotním posti-
žením Ostrava, p. o.

Impact Hub, coworkingový prostor  49, 71
Indigo, slovenská skupina  68
Industrial Gallery  27
Iona, irská hudební skupina  46
Iron Maiden, britská hudební skupina  55
Ivan Hlas Trio, hudební skupina  57

Jakovidis/Klega/Partners, advokátní kan-
celář  11

Janáčkova akademie múzických umění 
v Brně (JAMU)  62, 75

Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o. (JFO)  
8, 13, 15, 21, 41, 44, 49, 69, 81, 85, 90

Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ost-
ravě, p. o. (JKGO) viz Janáčkova konzer-
vatoř v Ostravě, p. o. 

Janáčkova konzervatoř v Ostravě, p. o.  9, 
28, 62, 65, 91

Janáčkův komorní orchestr  16
Janáčkův máj, o. p. s.  43, 44
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-

Poruba, p. o.  96
Jednota českých matematiků a fyziků  14
Juwelier Abeler, německá zlatnická firma  95

KALRS, divadelní spolek  59
Kazachstán, hudební skupina  81
Keltik, skupina historického šermu  38
Klapeto, hudební skupina  14
Klub českých turistů  7
Klub českých velocipedistů v Hrabové  88, 

97
Klub plaveckých sportů Ostrava  10, 27, 36
Klub přátel hornického muzea v Ostravě  15
Klub seniorů Nová Bělá  85, 86
Knihcentrum.cz, s. r. o.  71
Knihovna města Ostravy, p. o. (KMO)  19, 

20, 24, 27, 31, 35, 49, 75, 81, 89, 94
Knihovna Václava Havla  36
Knut Höller-IWO, německá firma  33
koalice hnutí Svoboda a přímá demokracie 

a Strana Práv Občanů  87
Kodaline, irská hudební skupina  57
Komorní filharmonie Pardubice  41
Komorní scéna Aréna, p. o. (KSA)  8, 9, 

20, 22, 24, 50, 52, 71, 82, 85, 94
Komunistická strana Čech a Moravy 

(KSČM)  35, 75, 77, 87
Komunita podporovaného zemědělství  70
Komunitní centrum Archa  31
Konfederace politických vězňů ČR, poboč-

ka Ostrava  82, 89
Koordinátor ODIS, s. r. o. 17
Krajské vojenské velitelství Ostrava viz 

Armáda ČR
Krajský soud v Ostravě  92, 99
Krokodýl Ostrava, klub mažoretek  38
Kryštof, hudební skupina  52
Křesťanská a demokratická unie-Českoslo-

venská strana lidová (KDU-ČSL)  71, 75, 
78, 86, 87

Kulturní centrum Cooltour  11, 14, 26, 34, 
45, 49, 54, 66, 70, 89, 90

Kulturní dům v Michálkovicích  25
Kulturní zařízení Gama viz Centrum kultury  

a vzdělávání Moravská Ostrava, p. o.
Kulturní zařízení Ostrava-Jih
–  Komorní klub  72

L. A. Sunday, hudební skupina  52
Landek Park viz Vítkovice Machinery Group 
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Lauby, z. s., spolek  14
Lavagance, slovenská hudební skupina  14
Led Zeppelin, britská hudební skupina  21
Legendy se vrací, hudební skupina  69
Legios Loco, a. s., výrobce železniční tech-

niky  48
Les Gars D’en Bas, hudební skupina  38
Letiště Leoše Janáčka Ostrava  70, 72, 83
Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostra-

va, p. o.  80
LightBike, sportovní klub  89
Losers Cirque Company, akrobatická sku-

pina  43
Loutkový svět, divadlo  82

Magistrát města Ostravy (MMO)  9, 15, 
46, 71, 94

– Archiv města Ostravy (AMO)  47, 67, 68
– odbor majetkový  18
– odbor sociálních věcí a zdravotnictví  52
– odbor strategického rozvoje  33, 45, 88, 

97
– odbor školství a sportu  46
– odbor životního prostředí  31
– Útvar hlavního architekta  12
Magna, galerie  49
Mamalör, hudební skupina  90
Maraton klub Seitl Ostrava  29, 52, 53, 73
Marien, hudební skupina  70
Markovička, folklorní soubor  22
Marlay, klub  14
Mateřská škola Monte  65
Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, 

Adamusova, p. o.  96
Matiční gymnázium Ostrava, p. o.  42
Mentallika, hudební skupina  52
Městská nemocnice Ostrava, p. o. (MNO)  

7, 24, 27, 52, 61, 75, 78, 98, 100
Městská policie Ostrava  29, 39, 64, 74, 84
Městský stadion viz Vítkovice Aréna, a. s. 
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví 

Jeruzalém  29
Mína band, hudební skupina  90
Minikino viz Centrum kultury a vzdělávání 

Moravská Ostrava, p. o.
Ministerstvo financí ČR  19
Ministerstvo vnitra ČR  46, 84
Ministerstvo zahraničních věcí ČR  65
Ministerstvo životního prostředí ČR  9, 28, 

37, 90
Miniuni viz Ostravské výstavy, a. s.
Minor, divadlo  24

Mlejn, galerie  49
Mňága a Žďorp, hudební skupina  50
Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s.  84
Monkey Business, hudební skupina  57
Moody’s, ratingová agentura  45
Moravskoslezská vědecká knihovna, p. o.   

11, 20, 49, 75, 84
Moravskoslezský kraj  24, 28, 32, 46, 50, 

54, 61, 62, 65, 82, 84, 87, 89
– Rada Moravskoslezského kraje  84
– Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje  

35, 71, 75, 77, 84, 86
Morčata na útěku, hudební skupina  50
Multifunkční aula Gong viz Vítkovice Machi-

nery Group
Musica florea, hudební soubor  65
Muzikanti z Polanky  15
Národní divadlo moravskoslezské (NDM)  

12, 20, 21, 25, 26, 28, 31, 32, 36, 37, 
38, 47, 65, 67, 68, 77, 79, 80, 81, 85, 
89, 94, 97, 99, 100

– Divadlo Antonína Dvořáka  13, 34, 54, 
65, 80

– Divadlo Jiřího Myrona  26, 34, 50, 54, 
90, 96

Národní divadlo v Praze  25
Národní dopravní informační centrum  52
Národní památkový ústav
–  územní odborné pracoviště Ostrava  49, 

77
–  Důl Michal  30, 49, 50
Národní superpočítačové centrum IT4Inno-

vations viz Vysoká škola báňská – Tech-
nická univerzita Ostrava

Navarone, nizozemská hudební skupina  
57

Nebe, hudební skupina  53
Německo-česká obchodní komora  33
Neo Chess Sunny Band, hudební skupina  

59
Nezávislí, politické hnutí  78, 80
Nezmaři, hudební skupina  70
Nissan, japonský výrobce automobilů  29
No Name, slovenská hudební skupina  50, 

61, 75
Noach, pěvecký soubor  29

O2 arena  15
Občanská demokratická strana (ODS)  10, 

71, 75, 78, 86, 87
Obchodní akademie Ostrava-Poruba, p. o. 

31
Obrobna 2, cyklistický tým  35
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odbor majetkový viz Magistrát města Ost-
ravy

odbor sociálních věcí a zdravotnictví viz 
Magistrát města Ostravy

odbor strategického rozvoje viz Magistrát 
města Ostravy

odbor školství a sportu viz Magistrát 
města Ostravy

odbor životního prostředí viz Magistrát 
města Ostravy

Odřivous Bílovec, amatérský divadelní 
soubor  25

Of Monsters and Men, islandská hudební 
skupina  57

OKD, a. s, těžební společnost  84
Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu  8, 

9, 42, 45, 53, 76, 98
Olomoucký kraj  24
Olympic, hudební skupina  50
Ondráš, folklorní soubor  22
Ondrášek, Mobilní hospic viz Mobilní hos-

pic Ondrášek, o. p. s.
Orchestr Borise Urbánka  16
Ostrava Aréna viz Vítkovice Aréna, a. s.
Ostrava Cimbalom Orchestra  90
Ostrava!!!, cyklistický tým  61
Ostravar Aréna viz Vítkovice Aréna, a. s.
Ostravounakole, z. s., spolek  28, 35
Ostravská banda, hudební soubor  8, 90
Ostravská univerzita (OU)  28, 31, 52, 74, 

77, 79, 81, 85, 89
–  Fakulta sociálních studií  90
–  Filozofická fakulta  77, 79
–  Lékařská fakulta  55
–  Přírodovědecká fakulta  49
Ostravské centrum nové hudby  90
Ostravské muzeum, p. o.  10, 15, 24, 48, 

56, 76, 95, 96
Ostravské vodárny a kanalizace, a. s.  26
Ostravské výstavy, a. s.  41
– výstaviště Černá louka  11, 18, 20, 36, 

54, 61, 63, 80, 88, 94
– Slezskoostravský hrad  14, 22, 39, 42, 

43, 47, 50, 63, 64, 65, 68, 94
– Miniuni  49
Ostravský informační servis, s. r. o.  17, 

52
Ostravský smíšený sbor  91
OVA!!!CLOUD.net, a. s.  17
OVANET, a. s.  17
OZO Ostrava, s. r. o.  31, 43, 54, 73, 74, 

94
Ozma, francouzská hudební skupina  83

PANT, z. s., spolek  76, 80, 89, 98
Parlament České republiky  37
– Senát  15, 37, 77, 78, 80
Parník, klub viz Centrum kultury a vzdělává-

ní Moravská Ostrava, p. o.
PaS de Theatre, s. r. o., produkční společ-

nost  59
Petrohradská státní univerzita  28
PIKI, slovenské divadlo  59
Pink Floyd, britská hudební skupina  21
Pipes and Pints, hudební skupina  53
Pivovar Ostravar viz Pivovary Staropramen, 

s. r. o.
Pivovary Staropramen, s. r. o.  15
– Pivovar Ostravar  15
Pjetka music club  47
PKF – Prague Philharmonia  65
Planetárium Ostrava viz Vysoká škola báň-

ská – Technická univerzita Ostrava
PLATO Ostrava, p. o.  11, 29, 33, 39, 43, 

49, 55, 65, 81, 88
[PLAY]boyz, divadelní a cirkusový soubor  

43
Plexis, hudební skupina  53
Policie ČR  36, 50, 59, 92, 99
–  Krajské ředitelství Policie ČR  50, 92
–  Městské ředitelství Policie ČR  29, 92
Prago Union, hudební skupina  14
Prapos, z. s.  52 
Pražský filharmonický sbor  65
PRO-region, koalice Strany zelených  

a SNK ED  71
1. SC Vítkovice OXDOG, florbalový klub  30
1. SC Vítkovice, florbalový klub  48
Přemožitelé, florbalový tým  48
PVK Olymp Praha, sportovní klub  31

R.E.M., americká hudební skupina  21
Rada města Ostravy  11, 39, 46
Rada městského obvodu Ostrava-Jih  99
Radio Čas  94
Reelandia, polský taneční soubor  21
Rekultivace Ústí na Labem, s. r. o.  19
Rhythm Desperados, hudební skupina  47
Rock & Roll Band Marcela Woodmana  91
Rodinné a komunitní centrum Chaloupka  

55
Rodrigo y Gabriela, kytarové duo  29
Rolling Stones, britská hudební skupina  

21
Royal Dutch Shell, britsko-nizozemská  

společnost  13
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Rubikon Centrum, z. s., nezisková organi-
zace  80

Ryanair, letecká společnost  83
Řemeslný inkubátor Ostrava, z. s.  52

SC Ostrava, sportovní klub  32, 63
Sdružení azylových domů v ČR  90
Sedm stromů, a. s.  60
Senát viz Parlament České republiky  
SFC Opava, fotbalový klub  69
Schneider Electric, německá firma  33
Sigma, britské hudební duo   54
Skřítek, amatérský divadelní soubor  25
Skupina 42, umělecká skupina  11
SKV Ostrava, sportovní klub  43
Skyline, hudební skupina  35
Slavia Havířov, hudební skupina  52
Slezské zemské muzeum  96
Slezskoostravská galerie  33, 49, 50, 81
Slezskoostravský hrad viz Ostravské  výsta-

vy, a. s.
Slza, hudební skupina  35, 55
SmartWings, letecká společnost  72
Spolek Lungta  17
Sportovní a rekreační zařízení města Ostra-

vy, s. r. o. (Sareza)  7, 89
–  krytý bazén v Porubě  34, 91
–  Ozdravné centrum Ještěrka  72
–  RT Torax Aréna  47, 97
–  sportovní hala v Přívoze  20, 36, 74
SSK Vítkovice, sportovní klub  16, 18, 36, 

43, 56, 67, 73, 89
Stacionář Třebovice viz Čtyřlístek – cen- 

trum pro osoby se zdravotním postiže-
ním Ostrava, p. o.

Stará Aréna, s. r. o.  14, 18, 45, 79, 85, 
90, 94

Starostové a nezávislí, politické hnutí  71, 
75

Staspo, spol. s r. o., stavební firma  95
Státní fond rozvoje bydlení  18
Stavovská unie studentů Ostrava, z. s.  35
Strabag, a. s., stavební firma  95
Strange Brew, irská hudební skupina  21
Středisko rané péče Ostrava  85
Středisko volného času Ostrava-Zábřeh, 

p. o.  45
Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovi-

ce, p. o.  89
Svaz důchodců ČR, městská organizace 

Ostrava  31
Svaz knihovníků a informačních pracovníků  

49

Svaz měst a obcí ČR  
–  Komora statutárních měst  57
Svaz pomocných technických praporů  87
Skyline, hudební skupina  35
Symfonický orchestr hlavního města Prahy 

FOK  41

Šachový svaz ČR  34
Ševčík, folklorní soubor  91
Škoda Auto, a. s.  20
Tame Impala, australská hudební skupina  

57
Taneční studio Light  75
Tatra Trucks, a. s., výrobce automobilů  20
Team, slovenská hudební skupina  47
Televizní studio Ostrava viz Česká televize
Tempo di vlak, hudební skupina  15
Tesla, výrobce elektromobilů  29
The Black Tubes, hudební skupina  52
Tieto Czech, s. r. o.  35
TJ Ostrava, sportovní klub  31
TJ TŽ Třinec, sportovní klub  13
TOP 09, politická strana  71, 75, 78
Trio Martinů, hudební soubor  41
Tři sestry, hudební skupina  80
TV Noe  37
2Cellos, chorvatské violoncellové duo  57, 

58
2unlimited, nizozemské hudební duo  53

UDG, hudební skupina  14
Underworld, britská hudební skupina  57
Univerzita Komenského v Bratislavě  28
Úřad městského obvodu Plesná  62
Úřad práce v Ostravě  54, 74
USK Praha, sportovní klub  18
Ústav geoniky Akademie věd ČR viz Akade-

mie věd ČR
Ústřední hudba Armády ČR viz Armáda ČR 
Ústřední vojenská nemocnice v Praze  83
Útvar hlavního architekta viz Magistrát 

města Ostravy
Už jsme doma, hudební skupina  57

Vader, polská hudební skupina  62
Valachobniki, běloruský folklorní soubor  

95
Valašský vojvoda, cimbálová muzika  91
Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. 

21
Velký svět techniky viz Vítkovice Machinery 

Group  
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Velvyslanectví ČR v Polské republice  14, 54
Velvyslanectví Islámské republiky Pákistán  

64
Velvyslanectví Švédského království v ČR  11
Vengaboys, nizozemská hudební skupina  

53
Vesmír, kino viz Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita Ostrava
Věznice Heřmanice  76, 77
Visegrádská skupina (V4)  28, 54
Víščo, hudební skupina  51
Vítkovice Aréna, a. s.  18
–  Atletická hala  16, 17, 60
–  Městský stadion  39, 41, 45, 59, 63, 

69, 78, 79
–  Ostrava Aréna  15
–  Ostravar Aréna  15, 16, 47, 65, 68, 94
Vítkovice Cylinders, a. s., viz Vítkovice 

Machinery Group
Vítkovice Doprava, a. s., viz Vítkovice 

Machinery Group 
Vítkovice Gearworks, a. s., viz Vítkovice 

Machinery Group 
Vítkovice Machinery Group  20, 64
–  Vítkovice, a. s.  21
–  Vítkovice Cylinders, a. s.  75
–  Vítkovice Power Engineering, a. s.  92
–  Vítkovice Doprava, a. s.  49
–  Vítkovice Gearworks, a. s.  49, 99
–  Archiv Vítkovice, a. s.  67, 68
–  Cineport  26, 73
–  Dolní oblast Vítkovice  14, 21, 35, 36, 

41, 43, 49, 50, 53, 54, 62, 71, 72, 75, 
76, 84, 97

–  Důl Hlubina  36, 45, 49, 54, 56, 57, 91
–  Landek Park  41, 49
–  Multifunkční aula Gong  8, 16, 19, 21, 

29, 81, 89
–  Velký svět techniky  10, 14, 61, 73
Vítkovice Power Engineering, a. s., viz Vít-

kovice Machinery Group
Vítkovice, a. s., viz Vítkovice Machinery 

Group
Vítkovické železárny  27, 68
VK Ostrava, volejbalový klub  31, 74
Vojenský umělecký soubor Ondráš  82
Vojenský útvar Opava viz Armáda ČR 
VSC Fatra Zlín, volejbalový klub  74
VSK Univerzita Brno, sportovní klub  30

Vypsaná fiXa, hudební skupina  35, 53
Vysoká škola báňská – Technická univerzi-

ta Ostrava (VŠB – TUO)  9, 20, 21, 24, 
29, 33, 54, 71, 74, 81, 85, 86, 87

–  Národní superpočítačové centrum 
IT4Innovations  76

–  Planetárium Ostrava  15, 84
–  Vesmír, kino  15
výstaviště Černá louka viz Ostravské výsta-

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

kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, 
p. o. 

Výtvarné centrum Chagall  8, 20, 36, 41, 
49, 85

Vzdušné síly viz Armáda ČR

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, 
p. o.  67

Within, nizozemská hudební skupina  62
Wohnout, hudební skupina  50

Základní a mateřská škola Alberta Kučery 
v Hrabůvce, p. o.  38

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 
č. p. 1532, p. o.  96

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-
-Hrabůvka, Mitušova 8, p. o.  13, 32

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-
-Hrabůvka, Mitušova 16, p. o.  13, 32

Základní škola Ľudovíta Štúra v Porubě,  
p. o.  42

Základní škola Marjánka, Praha  45
Základní škola Monte  65
Základní škola Terezie Brzkové, Plzeň  45
Zapomenutá Ostrava, internetová skupina  

84
Zastupitelstvo města Ostravy (ZMO)  11, 

17, 24, 29, 43, 51, 68, 80, 89, 96
Zastupitelstvo městského obvodu Hošťál-

kovice  73
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  8, 83
Zkrášlovací spolek Jihan  80
Zoologická zahrada Ostrava, p. o.  13, 16, 

20, 25, 45, 59, 60, 64, 69, 83, 84, 96, 
97, 100

Zrní, hudební skupina  50

Železniční muzeum moravskoslezské  48
Žlutý pes, hudební skupina  54
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Rejstřík akcí k ostravským výročím

130. výročí zřícení řetězového mostu přes řeku Ostravici  76

115. výročí zahájení provozu elektrické tramvaje v Ostravě  67

105. výročí narození spisovatele Z. Jirotky  8

95. výročí otevření Knihovny města Ostravy  19

90. výročí otevření Domu umění  11, 38

90. výročí tramvajové trati v údolí Porubky  67

80. výročí narození herce a režiséra J. Kačera  80
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