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• v 6.17 hodin ráno se narodilo v Městské nemocnici Ostrava první ostravské dítě roku 2017 – Nikol Adamcová. Primátor statutárního města
Ostravy T. Macura navštívil 2. ledna Nikol a její maminku Annu v nemocnici a předal oběma drobné dárky
• k významným změnám došlo v městské hromadné dopravě. Nejdůležitější z nich spočívala v nahrazení dosavadních čtyř zón, na které bylo
doposud rozděleno město, zónou jedinou. V této souvislosti byly upraveny ceny jízdenek. Měsíční kupon obyčejného jízdného ke kartě ODISka
pro všechny čtyři městské zóny, který stál do konce roku 2016 495 Kč,
nahradil od 1. ledna měsíční kupon na celoměstskou zónu v ceně 499 Kč.
Za roční jízdenku na stejnou oblast mohl cestující ušetřit až 703 Kč (sleva
z 4702 Kč v roce 2016 na 3999 Kč v roce 2017). U 60minutových jízdenek se obyčejné jízdné zvýšilo z 28 Kč na 30 Kč. Novinkou bylo také zavedení třídenní jízdenky za 220 Kč, resp. 110 Kč ve zlevněné verzi
• pracovníci Ostravského informačního servisu, s. r. o., připravili na vyhlídkové věži Nové radnice výklad o novoročních zvycích na Ostravsku. Návštěvníci si mohli rovněž vyrobit vlastní PF a opatřit jej speciálním razítkem
• Klub českých turistů zorganizoval tradiční novoroční výstup na haldu
Emu, jehož účastníci si mohli také zakoupit odznak Halda Ema – Ostravský Mount Everest

Primátor T. Macura
s A. a N. Adamcovými
(2. ledna)
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1. ledna
• nejvíce lidí přivítalo příchod nového roku jako tradičně na Stodolní ulici
a v jejím okolí. Dalšími místy oslavy se staly také Masarykovo a Prokešovo náměstí v Moravské Ostravě

LE D E N

• na kruhovém objezdu v Hrabůvce na ulici Dr. Martínka se večer uskutečnil novoroční ohňostroj pořádaný městským obvodem Ostrava-Jih,
jehož část se nesla v duchu baroka. Na místě byly rozmístěny kopie různých historických artefaktů s pyrotechnickými prvky
• Česká televize uvedla premiéru pořadu Televizního studia Ostrava scenáristy a režiséra M. Najbrta a dramaturga A. Jurdy Televise, která měla
nebýt, mapující počátky televizního vysílání v Ostravě
• novým vydavatelem internetového kulturního deníku Ostravan.cz, vycházejícího od roku 2013, se stal pro tento účel založený Spolek pro kulturní
deník Ostravan.cz
1.–15. ledna
• v rámci 17. ročníku Tříkrálové sbírky, pořádané ve městě Charitou
Ostrava a Charitou sv. Alexandra, bylo vybráno přes 1 700 000 Kč, což
bylo o 40 000 Kč více než v roce 2016. Finanční prostředky byly určeny
např. na podporu mobilního hospice, ošetřovatelské služby, obnovu vybavení chráněných dílen či pomoc lidem ohroženým sociálním vyloučením.
5. ledna přijal koledníky na Nové radnici primátor T. Macura
3. ledna
• hokejisté HC Vítkovice Ridera nastoupili do utkání s HC Škoda Plzeň
v replikách historických dresů. Připomínku 80. výročí prvního ligového
zápasu v Československu však zkalila prohra 2:4

Dobrovolníci Tříkrálové sbírky v čele s ředitelem Charity Ostrava M. Pražákem
(první zleva) (5. ledna)
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M. Cisovský
a A. Čuba v inscenaci Komorní scény
Aréna Obraz
(7. ledna)

Interiér rekonstruované pobočky Ostravského informačního servisu, s. r. o.,
na Jurečkově ulici
v Moravské Ostravě
(9. ledna)

7. ledna
• soubor Komorní scény Aréna uvedl premiéru komedie francouzské
autorky Y. Rezy Obraz. V režii V. Štěpánka vystoupili M. Cisovský, A. Čuba
a J. Kaluža
8. ledna
• vzhledem k inverznímu charakteru počasí byla na Ostravsku, Karvinsku a Frýdecko-Místecku vyhlášena první smogová situace v roce 2017.
K tomuto opatření bylo přistoupeno do konce února ještě několikrát
9. ledna
• na Jurečkově ulici v Moravské Ostravě byla pro veřejnost otevřena
rekonstruovaná pobočka Ostravského informačního servisu, s. r. o. Upravená dispozice interiéru, podlahové topení a modernizace zázemí zvýšily
komfort pro klienty i zaměstnance

9

LE D E N

• první akcí programu oslav 750. výročí nejstarší písemné zmínky o Moravské Ostravě byla vernisáž putovní výstavy Od Petřkovické venuše
k Dolní oblasti, kterou v petřkovickém kulturním domě zahájili náměstek
primátora M. Mariánek, starosta Petřkovic I. Mikulica a ředitelka Archivu
města Ostravy B. Przybylová. Expozice, která byla postupně instalována
ve všech 23 městských obvodech, prezentovala na pěti panelech základní historická fakta vážící se k celé Ostravě a historické milníky příslušného obvodu
10. ledna
• Novoroční koncert na Janáčkově konzervatoři v Ostravě nabídl koncert pro klavír a orchestr č. 2 F. Chopina a symfonii č. 2. Bohatýrskou
A. P. Borodina v provedení symfonického orchestru školy řízeného P. Šumníkem a klavíristy M. Kozáka
11. ledna
• klavírní virtuos L. Vondráček, vítěz prestižní světové hudební soutěže královny Alžběty v Bruselu, byl hvězdou slavnostního koncertu k životnímu jubileu profesora R. Bernatíka, uskutečněného v Domě kultury města Ostravy
12. ledna
• klempíř M. Mynář otevřel na faře v Polance nad Odrou za přítomnosti
faráře Z. Pluhaře a starosty městského obvodu P. Bochnii zinkový tubus
objevený při rekonstrukci tamějšího kostela sv. Anny, který obsahoval
písemné dokumenty a noviny
13. ledna
• kantáta C. Orffa Carmina Burana zazněla v Domě kultury města Ostravy na Novoročním koncertu Janáčkovy filharmonie Ostrava pod taktovkou
jejího šéfdirigenta H. M. Förstera. Spoluúčinkovali sólisté K. Kněžíková,
J. Březina, F. Bandžak, Pražský filharmonický sbor a Janáčkův filharmonický sbor mladých
13. a 17. ledna
• v Zoologické zahradě Ostrava se narodila dvě mláďata komb ušatých,
které patří mezi poloopice a jsou příbuznými lemurů
15. ledna
• konala se druhá akce Nech auto doma!, připravená v rámci projektu
Zdravě po Ostravě, propagující alternativní a městskou hromadnou dopravu. Do ulic města byly opět vyslány tři dvoučlenné skupiny hostesek,
které rozdávaly informační letáky a drobné dárky
17. ledna
• v Domě umění Galerie výtvarného umění v Ostravě byly zahájeny dvě
výstavy: nová stálá expozice Tradice v proudu modernity a druhá, nazva-
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• mládě zoborožce kaferského se vylíhlo v ostravské zoo, v níž se doposud podařilo odchovat devět jedinců tohoto mohutného afrického ptáka
s nápadně velkým zobákem
• pohár České pojišťovny ve florbalu získal ženský tým 1. SC Tempish Vítkovice, který ve finálovém utkání ve Zlíně porazil FbŠ E. P. Bohemians 5:1.
Vítkovické družstvo mužů naopak prohrálo s Technology Florbal Mladá
Boleslav 1:3
18. ledna
• Fakulta stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
si připomněla 20. výročí svého založení slavnostním zasedáním vědecké
rady a výstavou, zahájenou ve Velkém světě techniky v Dolní oblasti Vítkovice
19. ledna
• Ostrava získala první místo za nejlepší internetovou prezentaci města
o životním prostředí v 6. ročníku soutěže Zelená informacím. Výsledky
byly slavnostně vyhlášeny v reprezentačních prostorách Informačního
centra OSN v Praze
• Národní divadlo moravskoslezské uvedlo inscenaci španělského autora P. Riery Hodina před svatbou. Režie se ujal J. Klimsza a v hlavních
rolích se představili J. Fišar, P. Lorencová, I. Dejmal, F. Strnad, P. Kafková
a A. Cónová
21. ledna
• popáté se čeští i zahraniční běžci na lyžích zúčastnili v Dolní oblasti
Vítkovice exhibičního závodu City Cross Sprint, jehož nečekaným vítězem
se v mužské kategorii stal Australan P. Bellingham. Nejlepší z žen byla
T. Tvarůžková. Následující týden byla trať zdarma přístupná veřejnosti
24. ledna
• za přítomnosti anglické kurátorky J. Neal proběhla v Domě umění GVUO
vernisáž výstavy Narušená imaginace / Disruptive Imagination. Making
Windows Where There Were Once Walls, prezentující díla ze sbírky obrazů
R. Runtáka, jejíž součástí jsou např. obrazy R. Baiese, J. Burgerta, M. Kunzeho a G. Shawa
25. ledna
• Zastupitelstvo města Ostravy na svém 23. zasedání projednalo
a schválilo Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na léta
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ná Album 76, představující grafiky a kresby sedmdesáti českých a slovenských výtvarníků, kteří tvořili mimo hlavní umělecký proud na konci
70. a zejména v 80. letech 20. století

2017–2023, poskytnutí dotací na pořádání Dnů NATO v Ostravě a Dnů
Vzdušných sil Armády České republiky 2017, na projekty v oblastech
sociální péče a protidrogové prevence na rok 2017 a vyhlásilo architektonickou soutěž na rekonstrukci historické budovy bývalých jatek pro účely
galerie PLATO Ostrava, p. o.
25.–29. ledna
• Ostrava byla poprvé v historii dějištěm mistrovství Evropy v krasobruslení. V Ostravar Aréně se za mimořádně vysoké návštěvnosti i výjimečné
atmosféry představilo bezmála 170 závodníků ze 41 zemí. Vítězem se
v mužské kategorii stal J. Fernández ze Španělska, mezi ženami dominovala Ruska J. Medveděva, první místo ve sportovních dvojicích získal
ruský pár J. Tarasovova a V. Morozov a zlaté medaile v tancích na ledě
vybojovali G. Papadakis a G. Cizeron z Francie. Pro příznivce tohoto sportu byla na Masarykově náměstí připravena fanzóna s velkoplošnou obrazovkou a kluzištěm. Při jejím otevření vystoupili členové Bruslařského
klubu Ostrava s maskotem mistrovství – koníkem Axelem

Koník Axel – maskot
mistrovství Evropy
v krasobruslení
(25. ledna)
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Slavnostní zahájení mistrovství Evropy v krasobruslení v Ostravar Aréně
(25. ledna)

Vítězné páry v kategorii sportovních dvojic (26. ledna)

26. ledna
• NDM uvedlo premiéru dramatu polského autora A. Nowaczyńského Car
samozvanec, nastudovaného režisérem A. Celińským. Ústřední postavu
ztvárnil D. Janošek a v dalších rolích vystoupili např. L. Bělašková, P. Cisovský a V. Roleček
• vernisáž výstavy fotografií J. Malíka Křížová cesta (Emila Navrátila) –
vzpomínka na dědu se uskutečnila v antikvariátu a galerii Fiducia
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Scéna z inscenace
Divadla loutek Ostrava
Dášeňka (27. ledna)

27. ledna
• u památníku v místě bývalého židovského hřbitova v sadu Dr. Milady
Horákové se konala za účasti náměstka primátora M. Mariánka vzpomínka na oběti holocaustu, kterou u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu uspořádal Městský výbor Českého svazu bojovníků
za svobodu gen. Mikuláše Končického Ostrava
• Divadlo Petra Bezruče připravilo autorskou inscenaci režiséra L. Brutovského a dramaturga M. Dacha PS: …odepiš!, inspirovanou vzkazy na pohlednicích, které byly posílány z nebo do Ostravy. Osm herců,
mj. K. Krejčí, P. Gajdošíková, O. Brett a M. Sedláček, ztvárnilo bezmála
90 různých postav
• především dětským divákům bylo určeno představení Divadla loutek
Ostrava Dášeňka podle stejnojmenné knihy K. Čapka. Jejím režisérem,
scénografem a autorem kostýmů a loutek byl M. Zákostelecký
27.–28. ledna
• prefekt vatikánského Sekretariátu pro komunikaci Mons. D. Viganò si
v rámci návštěvy Ostravy prohlédl prostory Televize Noe, setkal se s jejími pracovníky a byl hostem živého televizního vysílání. V sobotu sloužil s biskupem ostravsko-opavské diecéze F. V. Lobkowiczem ranní mši
v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě
29. ledna
• poté, co veterináři odhalili ohnisko nákazy ptačí chřipky ve Svinově,
bylo v jednom z tamních chovů zlikvidováno 20 slepic
30. ledna–4. března
• byla realizována rekonstrukce výtahu vedoucího do vyhlídkové věže Nové
radnice. Dvakrát větší kabina, určená přibližně pro osm osob, je vybavena
novými dveřmi, řídicí jednotkou, zvukovým hlásičem a tlačítky s Braillovým
písmem
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• v pořadu NDM Operní sirény, konaném v den celostátní zkoušky sirén,
připadající na první středu v měsíci, diskutovali v Knihovně města Ostravy
režiséři P. Gábor, I. Krejčí, R. Lipus a dramaturgyně E. Mikulášková o problematice ztvárnění oper činoherními režiséry
• v restauraci Chacharkovo doupě na Hulváckém kopci proběhla premiéra muzikálu M. Jaroška Pivařky.cz aneb Muži, pivo, zpěv
1. února–31. března
• velkoformátové fotografie unikátních zvířat chovaných v ostravské zoo
byly instalovány v prostorách nádraží Ostrava-Svinov. Putovní výstava se
poté přesunula do dalších železničních stanic v Moravskoslezském kraji
2. února
• vynikající klavírista I. Kahánek a JFO řízená H. M. Försterem provedli
náročný klavírní koncert č. 2. G dur B. Bartóka. Na večeru zazněla také
díla J. Suka a J. Brahmse
• prezentace knihy A. Borovcové Kulturní dědictví Severní státní dráhy
spojená s přednáškou autorky proběhla v budově Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště Ostrava, na ulici Odboje
v Moravské Ostravě
6. února
• v rámci oslav 750. výročí první písemné zmínky o Moravské Ostravě
spustilo město na adrese http://ostrava750.cz/ internetové stránky, na
kterých byly zveřejňovány pozvánky na akce, stručná historie Ostravy,
vzpomínky pamětníků a galerie fotografií
7. února–31. března
• na programu ostravské části 16. ročníku festivalu ProTibet byly výstava fotografií Dalajlama, přednáška předního slovenského sinologa a tibetologa M. Slobodníka, projekce australského dokumentárního filmu Tibet
volá po svobodě, veřejné čtení tibetských pohádek nebo beseda s buddhistickým mnichem P. Samdupem
7. února
• ostravská pobočka Armády spásy v České republice, z. s., otevřela v Kunčičkách rekonstruovanou budovu Domova Přístav, určenou pro 40 sociálně
potřebných seniorů
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1. února
• společnost RPG Byty, s. r. o., která v Moravskoslezském kraji vlastnila
více než 43 000 bývalých bytů OKD, změnila v souvislosti s prodejem
firmy v roce 2015 název na Residomo, s. r. o.

ÚNOR
Družstvo českých tenistek při losování 1. kola Fed Cupu (10. února)

9. února
• ve Výstavní síni Sokolská 26 byla zahájena výstava obrazů V. Rodka
nazvaná 712 – 217
10.–12. února
• v prvním kole tenisového Fed Cupu porazily ve vyprodané Ostravar
Aréně reprezentantky České republiky Španělsko 3:2. V rozhodujícím
utkání zvítězila B. Strýcová nad L. Arruabarrenou 2:0 na sety
11. února
• netradičním valentýnským dárkem mohli lidé obdarovat své partnery,
pokud navštívili ostravskou zoologickou zahradu. Každý pár zaplatil vstup
pouze za jednu osobu a připraveny byly speciální komentované prohlídky
zaměřené na partnerské soužití, namlouvací praktiky a sexuální chování
zvířat
14. února
• vrcholem atletického mítinku Czech Indoor Gala v Atletické hale Vítkovice byl běh na 300 m, ve kterém zvítězil B. Taplin z Grenady v čase 31,97 s
před českým reprezentantem P. Maslákem, jenž zdolal trať za 32,19 s.
Mezi další výborné výkony patřily vítězství Z. Hejnové v běhu na 400 m
(51,98 s) a první příčka M. Hrubé v závodě ve skoku do výšky (190 cm)
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• v Zoologické zahradě Ostrava se narodilo mládě velblouda dvouhrbého.
Stádo tohoto druhu chované v zoo se tímto rozrostlo na jedenáct jedinců
16. února
• na vynikajícím představení opery B. Brittena Zneuctění Lukrécie se
v NDM podíleli dirigent O. Vrabec, režisér J. Nekvasil a představitelé hlavních rolí J. Vuletic, M. Gurbaľ a L. Bařák
18.–19. února
• u příležitosti Dne dětské onkologie 2017 byla věž Nové radnice nasvícena v nočních hodinách zlatě
• atletické mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek se
konalo v Atletické hale Vítkovice

J. Vuletic, E. Dřízgová-Jirušová, V. Holbová a M. Cukrová v opeře B. Brittena
Zneuctění Lukrécie (16. února)
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15. února
• za přítomnosti primátora T. Macury proběhla v Knihcentru na Smetanově náměstí v Moravské Ostravě jedna z prezentací publikace Almanach
Aréna. Komorní scéna Aréna 2005–2015. 20 let v dobré společnosti.
Více než 300 stran textu a fotografií nabízí přehled všech inscenací, které
divadlo ve zmíněném období uvedlo, a také analýzu divadelního kritika
a teoretika V. Justa

ÚNOR

21. února
• v Centru PANT na ulici Čs. legií v Moravské Ostravě se uskutečnila debata Odkaz obětí lágru Hanke, věnovaná poválečné perzekuci německého
obyvatelstva v Moravské Ostravě, s historičkou N. Pavelčíkovou, hercem
a členem ZMO V. Polákem, režisérem R. Lipusem a publicistou I. Motýlem
23. února
• asi 300 občanů manifestovalo za lepší kvalitu ovzduší v regionu na
akci Ticho smog nevyřeší. Po pochodu od obchodního a zábavního centra
Nová Karolina na Prokešovo náměstí předali účastníci demonstrace petici primátorovi T. Macurovi
• Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu připravil na ulicích Gorkého,
Dostojevského a Tolstého další z kulturních happeningů nazvaných Poetický atentát, tentokrát zaměřený na ruskou literaturu. Literární teoretik P. Hruška nastínil dílo a život autorů, po nichž jsou nazvány zmíněné
ulice, a poté členové spolku předvedli zinscenované ukázky z vybraných děl
24. února
• 3. ročník Ostravské klubové noci PENDL nabídl mj. ve Staré Aréně, Kulturním centru Cooltour a klubu Marley vystoupení skupin Tata Bojs, Fast
Food Orchestra, Circus Brothers, zpěváka M. Haricha a dalších. Součástí
festivalu byla také moderovaná diskuze Úhly kultury
25. února
• masopust na Slezskoostravském hradě přilákal za slunečného počasí rekordních 3000 návštěvníků, kteří vyslechli vystoupení hudebního
uskupení Klapeto, flašinetáře, zhlédli symbolické souzení kozla, průvod
maškar nebo ochutnali výrobky domácí kuchyně
27. února
• v Zoologické zahradě Ostrava se vylíhlo po téměř 50 letech mládě kondora královského
28. února
• městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz a Ostravské muzeum byly
pořadateli akce Masopustní radovánky doby barokní! na Masarykově
náměstí. V kulturním programu se představily Společnost herců a šermířů Keltik Ostrava, Dětský soubor Heleny Salichové, soubory Hlubinka,
Malá Ondřejnica, Muzikanti z Polanky, Bílé divadlo Ostrava, z. s., a další.
Jarmark nabídl stánky s domácí zabijačkou, sladkými a slanými pochutinami, nápoji a řemeslnými výrobky
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• ve foyer Nové radnice byla zahájena výstava Zdravě po Ostravě s podtitulem Jak cestovat rychle, levně a bezpečně, prezentující na deseti velkoplošných panelech principy stejnojmenné informační kampaně, kterou se
město snaží motivovat své občany a návštěvníky k využívání alternativní
a hromadné dopravy. Výstavu navštívil 10. března také ministr životního
prostředí R. Brabec
• mládě orlosupa bradatého se vylíhlo v Zoologické zahradě Ostrava.
Odchovem tohoto druhu se zoo zapojila do mezinárodního projektu Návrat
orlosupa bradatého do Alp
2. března
• firma A123 Systems, s. r. o., zaměřená na výrobu pokročilých lithiovo-iontových baterií, otevřela výrobní halu v průmyslové zóně Hrabová.
V nových provozech má být zaměstnáno 150 především vysoce kvalifikovaných techniků a inženýrů
• výstava Socialistický realismus, zahájená ve Výtvarném centru Chagall,
prezentovala díla představitelů tohoto oficiálního uměleckého směru
období komunistického režimu. Zhlédnout bylo možno obrazy a grafiky
O. Holase, V. Wünscheho, M. Zezuly a dalších
3. března
• ve Slezskoostravské galerii v budově radnice městského obvodu Slezská
Ostrava proběhla vernisáž výstavy obrazů M. Sabeva Portrét/akt/objekt
3.–5. března
• návštěvníci 7. ostravského knižního veletrhu na výstavišti Černá louka
se mohli seznámit s produkcí některých českých nakladatelství a aktivitami knihoven a dalších institucí. Největším lákadlem doprovodného programu byl koncert J. Nohavici Básníkům české země v klubu Heligonka
v areálu Dolu Hlubina
4. března
• Divadlo Odvaz, jako jediné v České republice zaměřené pouze na improvizaci, bylo otevřeno v prostorách bývalé restaurace Sofia na ulici 28. října
č. p. 572 v Moravské Ostravě
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1. března
• na 24. zasedání ZMO bylo projednáno a schváleno založení městské
společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s. r. o., poskytnutí dotací v oblastech volného času, školství, kultury, tělovýchovy a sportu. Zastupitelé také odsouhlasili Akční plán Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017–2023 a Strategický plán města Ostravy pro sport na období 2017–2025. K žádosti Spolku Lungta o vyvěšení
tibetské vlajky na Nové radnici nebylo po obsáhlé diskuzi přijato usnesení
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5. března
• výstava Korunovační klenoty v dějinách světa, kterou zhlédlo rekordních 24 368 návštěvníků, byla zakončena v Ostravském muzeu
9. března
• v NDM mělo premiéru muzikálové drama Rebecca autorské dvojice libretisty M. Kunzeho a skladatele S. Levaye, jenž byl představení přítomen.
V režii G. Petrákové a hudebním nastudování M. Prášila vystoupili M. Šnytová, T. Novotný, T. Savka a další
10. března
• na radnici městského obvodu Ostrava-Jih jednal ministr životního prostředí R. Brabec mj. se starostou Ostravy-Jihu M. Bednářem a náměstkem primátorky Havířova J. Bělicou o kvalitě ovzduší v Moravskoslezském
kraji
10. března–3. dubna
• u příležitosti 5. výročí otevření obchodního a zábavního centra Forum
Nová Karolina byla v jeho prostorách instalována interaktivní expozice
figurín hrdinů filmů, her a komiksů z dílen studií Marvel a Disney nazvaná
Avangers
13. a 15. března
• dvě mláďata kočkodanů Dianiných se narodila v ostravské zoo. Chovná
skupina těchto vzácných primátů se tak rozrostla na 16 členů
14. března
• vzpomínkovou akcí k 78. výročí obsazení Ostravy německými vojsky
před budovou Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje na
ulici 30. dubna zorganizovaly Český svaz bojovníků za svobodu a Česká
obec sokolská. Hlavní projev přednesl předseda Městského výboru
Českého svazu bojovníků za svobodu gen. Mikuláše Končického Ostrava
J. Francírek
14.–17. března
• investiční příležitosti představila ve společné expozici Czech Cities
na 28. ročníku veletrhu MIPIM v Cannes tři největší česká města – Praha,
Brno a Ostrava. Té byla vzhledem ke zkušenostem, které má s prezentací
na této a podobných akcích, zadána příprava veletržního stánku. Město
nabízelo investorům lokality na Černé louce, u Nové Karoliny nebo proluky v centru
15. března
• vernisáží výstavy Přípravný portrét Mladé dívky byla otevřena Kancelář
pro umění v Moravské Ostravě na Českobratrské ulici č. p. 1888, která
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• v antikvariátu a galerii Fiducia se uskutečnil koncert francouzského
multiinstrumentalisty T. Bonvaleta a frontmana skupiny Květy M. E. Kyšperského
• ve věku 72 let zemřel M. Borák, významný historik, vysokoškolský pedagog, publicista a držitel Ceny města Ostravy
16.–19. března
• u příležitosti dne sv. Patrika, patrona Irska, byla věž Nové radnice nasvícena zeleně
17. března
• v inscenaci M. McDonagha Kráska z Leenane, nastudované režisérem
J. Klimszou v Divadle Petra Bezruče, se představili K. Krejčí, M. Haroková, O. Brett a D. Urban
17.–18. března
• festival sci-fi filmů Future Gate nabídl v kině ve Velkém světě techniky
v Dolní oblasti Vítkovice pět snímků, mj. filmy Terminátor a Moonwalkers.
Sobotní program doplnila přednáška M. Vaňa na téma vliv sci-fi na počítačové hry
18. března
• modelářský klub při Základní škole a mateřské škole Ostrava-Bělský
Les, B. Dvorského 1, byl organizátorem soutěže Papír show Ostrava 2017,

K. Krejčí a M. Haroková v inscenaci
Divadla Petra Bezruče Kráska z Leenane
(17. března)
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dočasně nahradila galerii PLATO Ostrava, p. o., v Multifunkční aule Gong.
Expozice představila díla patnácti českých i zahraničních umělců, například J. Morina, Z. Czebatul a R. Hietbrinka
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jíž se zúčastnili modeláři ze Slovenska, Polska a České republiky. Současně probíhalo mistrovství České republiky modelářů v kategorii velká
dopravní technika
• v Atletické hale Vítkovice se konala mezinárodní soutěž roztleskávaček NJ Cheer Open 2017. Celkovým vítězem se stala skupina FTA Fierce
z týmu FunTime Athletics Nový Jičín
20. března
• odborná porota Cen divadelní kritiky udělila Komorní scéně Aréna již
potřetí titul Divadlo roku 2016. Toto ocenění nikdy předtím nezískalo
žádné jiné ostravské, ale ani moravské či slezské divadlo
21. března
• novým rektorem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
zvolil její akademický senát děkana Fakulty elektrotechniky a informatiky
V. Snášela, který nahradil I. Vondráka, jenž se stal v listopadu 2016 hejtmanem Moravskoslezského kraje
• Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, který si v březnu 2017 připomněl 5. výročí svého působení, uspořádal komentovanou procházku centrem Moravské Ostravy sledující průběh již neexistujících hradeb, vedenou historičkou umění R. Rosovou. Na budově Sdružení Telepace byla
umístěna informační deska a prezentováno bylo jarní číslo bulletinu Krásná Ostrava
22. března–2. června
• žákům 4. a 5. tříd základních škol byla určena soutěž Hledej pramen
vody, připravená firmou Ostravské vodárny a kanalizace, a. s., v jejímž
rámci děti tvořily básně, fotografovaly, točily videa s tématem vody, vyrážely do přírody hledat skryté schránky – cache – a plnily další úkoly. Nejlepším týmem se stali Datyňáci ze Základní školy Vratimov, Datyňská 690
23. března
• další akcí, kterou si město připomnělo 750. výročí první písemné zmínky o Moravské Ostravě, byla výstava Ostrava nevídaná na cestě ke své
velikosti, zahájená v Ostravském muzeu primátorem T. Macurou a ředitelkou Ostravského muzea J. Kábrtovou. Expozice byla rozdělena do šesti
částí: Ostrava nejstarší připomíná dobu lovců mamutů, kterou reprezentují např. Petřkovická venuše a mamutí kel nalezený v řece Odře v roce
2009; Ostrava středněvěká mapovala město od jeho založení po počátky
industrializace, nejvýznamnějšími exponáty byly závěť biskupa Bruna ze
Schauenburku s nejstarší zmínkou o městě a tzv. Dražický kodex, ve kterém se poprvé hovoří o Ostravě jako o městě; Ostrava pulzující zachycovala přerod Moravské Ostravy z malého poddanského města v jedno
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• v blízkosti místa na Zeyerově ulici, kde stávala hlavní synagoga
v Moravské Ostravě, vypálená nacisty v roce 1939, byla odhalena nová
pamětní deska ostravským obětem holokaustu. Autorkou návrhu byla
E. Jančeková a realizace se ujal L. Dvorský. Modlitbu za zahynulé pronesl
vrchní zemský rabín K. Sidon
• Dřevěnou stavbou roku 2017 v kategorii malých dřevěných hřišť se
stalo broukoviště – interaktivní koutek s obřími modely vzácných brouků
v Zoologické zahradě Ostrava. Anketu posedmé vyhlásila Nadace dřevo
pro život, jejíž pracovníci předali na zámku ve Křtinách zástupcům zoo
unikátní diplom z dubového dřeva a poukaz na 10 000 Kč
• premiéra baletu skladatele J. Kučery, jenž se ujal rovněž hudebního
nastudování, a kanadského choreografa P. Chalmera Tři mušketýři se

Návštěvníci vernisáže výstavy Ostrava nevídaná na cestě ke své velikosti
v Ostravském muzeu (23. března)
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z nejvýznamnějších průmyslových center habsburské monarchie, stěžejním exponátem této části byla zvětšená kopie litografie E. W. Knippela z počátku 50. let 19. století zachycující město a okolí při pohledu z Landeku; Ostrava na soutoku řek představila unikátní nivní krajinu
Odry i jejích přítoků Opavy a Ostravice; Ostrava poetická nabídla ukázky
z výtvarných prací např. J. Sládka, F. Tilla a J. Alta; Ostrava a lidé prezentovala většinou nepublikované fotografie ze sbírek Ostravského muzea.
Od 17. do 21. května mohli návštěvníci výstavy zhlédnout vůbec poprvé
v Ostravě originál historického dokumentu – tzv. Dražický kodex –, ve kterém je první zmínka o Ostravě jako o městě, a ve dnech 6. až 11. června
byl vystaven originál Petřkovické venuše
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uskutečnila v Národním divadle moravskoslezském, na jehož objednávku
dílo vzniklo. Role mušketýrů ztvárnili K. Nishioka, R. Masatomi, S. Méndez Romero a G. Bozza
• prezentace CD spirituálů Večerní když zvony znějí, na němž se podíleli
sólista opery Národního divadla v Praze I. Hrachovec a klavíristka I. Szurmanová, proběhla ve Slezskoostravské galerii. Kmotrem alba byl recitátor a herec A. Strejček
24. března
• za přítomnosti primátora T. Macury byla v areálu Úpravny vody Ostrava-Nová Ves otevřena expozice Historie ostravského vodárenství – Babylon.
Stálá výstava je umístěna v budově bývalé odkyselovací stanice a návštěv-

Představitelé hlavních postav z baletu Tři mušketýři uvedeného v NDM
(23. března)

Budova expozice
Historie ostravského
vodárenství – Babylon
v Nové Vsi (24. března)
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• soubor KSA uvedl premiéru hry ruského dramatika N. Koljady Slepice.
V režii J. Ryšánek Schmiedtové vystoupili A. Sasínová-Polarczyk, T. Cisovská, Š. Krupa a další
• v Zoologické zahradě Ostrava se narodilo mládě lemura Sclaterova,
kriticky ohroženého druhu savců, žijícího na Madagaskaru
25. března
• vypnutím osvětlení vyhlídkové věže Nové radnice v době od 20.30 do
21.30 hod. se Ostrava popáté v historii zapojila do kampaně Hodina Země,
upozorňující na problematiku životního prostředí
• premiérou komedie S. Thiéryho Dva úplně nazí muži, ve které se představili V. Polák, Š. Kozub, P. Kafková a P. Gajdošíková pod režijním vedením V. Klemense, bylo otevřeno soukromé Divadlo Mír na Halasově ulici
ve Vítkovicích. Jeho majitelem je herec A. Čuba a výkonnou ředitelkou
V. Kusá
• v prostoru pod těžní věží Dolu Hlubina byla zahájena výstava Vítkovická
ocel pro obranu republiky, přibližující podíl tohoto podniku na výstavbě
československého pohraničního opevnění. Návštěvníci si mohli prohlédnout původní protitankové překážky, originální střílny i dobové fotografie.
Slavnostní otevření pro veřejnost bylo doplněno o prohlídku vedenou průvodci v dobových uniformách
26. března
• ve věku 65 let zemřela zpěvačka V. Špinarová. Stovky lidí si ji připomněly zapálením svíček a položením kytic u mariánského sloupu na Masarykově náměstí a asi 40 000 fanoušků se s ní rozloučilo 1. dubna v ostravském krematoriu
28. března
• náměstek primátora M. Štěpánek předal v Multifunkční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice u příležitosti Dne učitelů cenu Učitel roku 2017 A. Svobodové ze Základní školy Ostrava-Poruba na Dětské ul. a dalším učitelům
ocenění Výrazná pedagogická osobnost a za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost. Organizátorem akce byl odbor školství a sportu MMO
• ocenění Sestra roku 2016, organizované vydavatelstvím Mladá fronta, převzala v pražském Hudebním divadle Karlín J. Coufalová z oddělení pediatrické resuscitace a intenzivní péče Kliniky dětského lékařství
Fakultní nemocnice Ostrava
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níci se do ní dostanou podzemní štolou z historické strojovny. Kromě informačních panelů jsou k vidění rovněž historická vodárenská zařízení
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29. března
• moderátorka E. Mudrová se stala kmotrou Porubského kalendária 2016, jehož autorkou je J. Končítková. Prezentováno bylo za účasti
starosty městského obvodu Poruba P. Mihálika v Centru volného času
na Vietnamské ulici v Porubě
30. března
• v prostorách Dolu Hlubina byla za účasti primátora T. Macury, děkana
Filozofické fakulty OU A. Zářického a dalších hostů prezentována publikace Rekonstrukce regionů ostravského a katovického jako možnost česko-polské spolupráce, jejíž vydání bylo podpořeno Česko-polským fórem
• dvojkoncert zpěváka a bubeníka D. Kollera a slovenské zpěvačky Katarzie s doprovodnými hudebními skupinami se uskutečnil v Domě kultury
Akord, Ostrava-Zábřeh
30. března–27. května
• součástí Česko-německého kulturního jara 2017, zahájeného v Domě
kultury města Ostravy, byl Festival pro náměstí na náměstí Dr. E. Beneše, na kterém vystoupili herci T. Jirman a J. Fišar. Prezentovány byly také
ukázky architektonických prací vystavené ve vitrínách bývalého módního
domu Ostravica-Textilia. Z dalšího programu Česko-německého kulturního
jara lze jmenovat projekce filmů a besedy v klubu Atlantik, expozice obrazů R. Roye ve Výstavní síni Sokolská 26 a Industrial Gallery, přehlídku
OstravaPhoto a přihlášení zájemci se mohli vydat zdarma vlakem na pražské výstavy G. Richtera v Paláci Kinských a E. Havekosta v Rudolfinu
nebo si prohlédnout pražskou pobočku Goethe Institutu
31. března
• vítězi 27. ročníku Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka, konané na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, se v obou
kategoriích stali studenti Moscow Institute of Physics and Technology
N. Gladkov a A. Volostnov. Na programu byla také přednáška matematika
a odborníka na teorii čísel F. Lucy z Rumunska
• počet uchazečů o zaměstnání činil v Ostravě k tomuto datu 18 112 osob,
což bylo o 514 méně než k 31. prosinci 2016. Podíl nezaměstnaných
činil 8,4 %
31. března–9. dubna
• festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět nabídl
55 projekcí 40 snímků. Součástí doprovodného programu byla vystoupení ostravského improvizačního Divadla Odvaz, diskuze např. s ředitelem
Knihovny Václava Havla M. Žantovským, členem organizace Lékaři bez
hranic O. Šimetkou nebo režisérkou T. Reichovou a ukázky thajské, vietnamské, indické a estonské gastronomie
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• nositelé ptačího příjmení měli u příležitosti Mezinárodního dne ptactva
do ostravské zoo již tradičně zvýhodněné vstupné. Pro návštěvníky byly
připraveny procházka s ornitologem, komentované krmení papoušků loriů,
soutěže a další aktivity
1.–6. dubna
• 16. ročník přehlídky Divadelního spolku Kašpar Kašparův ostravský týden
nabídl v Divadle Petra Bezruče osm provedení inscenací R. Goscinného Mikulášovy patálie, I. Vyrypajeva Iluze, A. P. Čechova Višňový sad a M. O’Rowea
Terminus
3. dubna
• v antikvariátu a galerii Fiducia se konala vernisáž výstavy obrazů P. Grubera Hotel v lese
4. dubna
• na některých linkách DPO začali v problematických lokalitách působit
asistenti přepravy, doprovázení strážníky Městské policie Ostrava, kteří
kontrolují ihned při nástupu cestujícím jízdní doklady, a ti, kteří je nemají,
jsou okamžitě vyloučeni z přepravy
• expozice Tr valý odkaz budoucnosti / Alois Sprušil a sbírky v letech
1926–1946, zahájená v Domě umění GVUO, prezentovala některá umělecká díla, o která rozšířil galerijní sbírky první ředitel ostravského Domu
umění A. Sprušil za svého působení, např. obrazy, grafiky, plastiky Q. Mánesa, V. Špály, J. Zrzavého, J. Čapka či M. Švabinského, a také Sprušilovu
osobní korespondenci
5. dubna
• v úvodu 25. zasedání ZMO byl novým náměstkem primátora zvolen
V. Cigánek z Občanské demokratické strany, který v této funkci nahradil stranického kolegu M. Štěpánka. Zastupitelé dále projednali a vzali
na vědomí zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti
ve městě za rok 2016 a zprávu o činnosti Městské policie Ostrava za rok
2016, které přednesli ředitel Městského ředitelství Policie ČR R. Dočekal
a ředitel Městské policie Ostrava Z. Harazim, a schválili obecně závaznou
vyhlášku o nočním klidu a poskytnutí dotací na akce v rámci oslav 750. výročí první písemné zmínky o Moravské Ostravě
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DUBEN

1. dubna
• skončil doplňkový prodej jízdenek u řidičů ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava, a. s., vzhledem k tomu, že po zavedení nových elektronických forem jízdného, např. užití platební karty, přestal být tento způsob
zakoupení jízdenky využíván

DUBEN

Mládě vzácného
lemura mongoze
v Zoologické
zahradě Ostrava
(5. dubna)

Scéna z představení DLO Středa nám
chutná (7. dubna)

• vzácný lemur mongoz se narodil v Zoologické zahradě Ostrava. Jednalo
se o historicky první mládě tohoto druhu, které bylo odchováno nejen
v ostravské zoo, ale i v českých a slovenských zoo
5. dubna–12. května
• vypouštěním balonků byl zahájen Majálesový měsíc, jehož součástí
byly kromě majálesu 12. května večer deskových her, soutěže diskžokejů
nebo cvičení fitness. Zájemci si mohli také vyzkoušet své pěvecké dovednosti na akci Open Mic
6. dubna
• romantická komedie M. Normana, T. Stopparda a L. Halla Zamilovaný
Shakespeare na námět stejnojmenného filmu měla premiéru v Divadle
Jiřího Myrona. V režii R. Lipuse se představili v hlavních rolích V. Roleček,
I. Firlová, D. Viktora a T. Jirman
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7.–9. dubna
• na Janáčkově konzervatoři v Ostravě proběhl 15. ročník mezinárodní
soutěže ve hře na dechové, dřevěné a smyčcové nástroje a ve zpěvu, kterého se zúčastnilo 279 studentů, z toho 96 ze zahraničí. Cenu primátora
statutárního města Ostravy pro nejúspěšnějšího účastníka z Ostravy získal J. Štencel ze Základní umělecké školy Eduarda Marhuly, Ostrava-Mariánské Hory, jenž zvítězil v kategorii zpěv
10. dubna
• ve Výstavní síni Sokolská 26 a Industrial Gallery byly zahájeny dvě stejnojmenné výstavy Reinhard Roy: Rastr a prostor – obrazy, plastiky, objekty, prezentující tvorbu současného německého malíře a sochaře R. Roye
10.–12. dubna
• v Absintovém klubu LES proběhla tři provedení úspěšné inscenace
T. Vůjtka Pašije. V roli Ježíše se představil básník P. Hruška
10.–14. dubna
• velikonoční jarmark na Masarykově náměstí nabídl ochutnávky pokrmů
a ukázky lidových řemesel. Členové Cechu slovenských gajdošů předvedli
pastýřské velikonoční tradice a v kulturním programu vystoupily folklorní
soubory
11. dubna
• zástupci Městské policie Ostrava převzali od společnosti CarTec Group
dva elektromobily BMW i3 ke zkušebnímu půlročnímu provozu
• v Galerii výtvarného umění v Ostravě byl výstavami Zpřístupněná
místa / Making places Fieldoffice Architects + Huang Sheng-Yuan Aaltova příroda / Aalto’s nature zahájen 9. ročník mezinárodního festivalu
architektury, designu a umění Archikultura 2017, který pokračoval expozicemi a přednáškami v Ostravě a dalších městech v České republice,
na Slovensku, v Maďarsku a Polsku. Jeho součástí byl rovněž Festival
pro náměstí, konaný na náměstí Dr. E. Beneše, kde probíhaly workshopy,
plánovací dílny, veřejná čtení a diskuze
• na Nové radnici byla předána ocenění 10. ročníku ankety Sportovec
roku 2016. V kategorii jednotlivců zvítězila plavkyně B. Závadová, nejlepším kolektivem zvolila porota florbalový tým žen 1. SC Tempish Vítkovice,
v kategorii hendikepovaný sportovec získala první místo lukostřelkyně
M. Sidková, talentem roku byl vyhlášen sportovní střelec L. Skoumal,
sportovní legendou fotbalista F. Valošek a společensky odpovědnou firmou Ridera, a. s.
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DUBEN

7. dubna
• Divadlo loutek Ostrava uvedlo hru V. Peřiny a M. Tichého Středa nám
chutná, inspirovanou knihou I. Procházkové

DUBEN
Elektromobily BMW pořízené pro Městskou policii Ostrava (11. dubna)

12. dubna
• galerie PLATO Ostrava, p. o., uspořádala v rámci projektu Přípravný
portrét Mladé dívky v bývalém hobbymarketu Bauhaus sérii performancí
umělců z ČR, Polska a Indie
• vítězem 21. ročníku ostravského závodu, jenž byl součástí celorepublikového Juniorského maratonu, určeného pro desetičlenná družstva studentů středních škol, se na Masarykově náměstí stal tým SG Ostrava ze
Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových v Ostravě-Zábřehu
• ve věku 56 let zemřel ostravský básník J. Žila
16. dubna
• biskup F. V. Lobkowicz celebroval bohoslužbu Zmrtvýchvstání Páně
v katedrále Božského Spasitele, po které udělil apoštolské požehnání
spojené s přijetím plnomocných odpustků a požehnal velikonoční pokrmy
• ve věku 77 let zemřel ostravský fotograf a grafik M. Polášek
19. dubna
• Kulturní centrum Cooltour uvedlo premiéru tanečního představení souboru MOVE Dance Company Snílci na motivy knihy G. MacDonalda. V choreografii A. Jirmanové se představili T. Cigánková, V. Hofmann, L. Kovářová a další. Během premiérového večera tanečníci předvedli také ukázku
z připravovaného baletu Carpet diem
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20. a 25. dubna
• Ostrava se zapojila do kampaně na podporu ochrany životního prostředí s názvem Den Země. Akce se konaly 20. dubna ve Středisku volného
času Ostrava-Zábřeh, 21. dubna ve Středisku volného času Ostrava-Moravská Ostrava, p. o., na Ostrčilově ulici a 25. dubna na Hlavní třídě v Porubě. Připraveny byly prezentace činnosti ekologických organizací a dalších
institucí, ukázky elektromobilů, workshopy a propagována byla cyklistická
a veřejná doprava. Na závěr proběhla velká jarní cyklojízda, kterou pořádal spolek Ostravounakole
21.–23. dubna
• na Černé louce nabídl Karneval chutí ochutnávky kávy, košty vína nebo
kuchařskou show. Návštěvníci se mohli zúčastnit soutěže Milujeme jídlo
• cílem 2. ročníku veletrhu Konopex Ostrava 2017 v Multifunkční aule
Gong bylo informovat veřejnost o významu konopí a jeho využití. Na programu byly přednášky, besedy, workshopy a soutěže
22. dubna
• obecně prospěšná společnost Renarkon, zabývající se léčbou drogových závislostí, zahájila připomínku 20 let svého trvání dnem otevřených
dveří. V průběhu roku se konaly florbalový turnaj, jehož se zúčastnila
družstva sestavená z klientů Renarkornu, koncert pro Renarkon a odborná konference

Ocenění v anketě Sportovec roku 2016 a zástupci města (11. dubna)
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DUBEN

20. dubna
• ve Staré Aréně představil sociolog a poslanec Evropského parlamentu
J. Keller svoji knihu Evropské rozpory ve světle migrace

DUBEN

Nejmenší účastníci
Dne Země na Hlavní
třídě v Porubě
(25. dubna)

• výstava Salon filmových klapek 2017, zahájená na Slezskoostravském
hradě, prezentovala výtvarné ztvárnění 141 filmových klapek, na jejichž
tvorbě se podílela řada významných umělců, mj. O. Zoubek, J. Saudek,
P. Nikl a K. Kodet
• jubilejní 10. ročník cyklistického závodu Porubajk MTB Maraton na okruzích dlouhých 3, 10, 38 a 68 km se uskutečnil na Hlavní třídě v Porubě.
Vítězem nejdelší trati se stal M. Lasák v čase 2:16:20 h
23. dubna
• druhou plánovací dílnu v Centru PANT věnovanou budoucnosti náměstí
Dr. E. Beneše vedli architekti M. Sivák, A. Wlazel, I. Vybíralová a K. Vídenová. Akce byla součástí Festivalu pro náměstí, který proběhl v rámci
Česko-německého kulturního jara
24. dubna
• odbor sociálních věcí a zdravotnictví MMO ve spolupráci s Agenturou
pro sociální začleňování uspořádal v Nové radnici za účasti zástupců
Ministerstva vnitra ČR, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Úřadu
práce v Ostravě, Městské policie Ostrava a dalších konferenci, jejímž
tématem byl asistent prevence kriminality
25. dubna
• v sále Střední školy technické a dopravní Ostrava-Vítkovice, p. o., proběhl 2. ročník přehlídky ostravských mateřských škol s názvem 330 čuníků, jíž se zúčastnilo přes 100 dětí. Organizátorem přehlídky byla Základní
umělecká škola dr. Leoše Janáčka Ostrava-Vítkovice, p. o. Akce byla tradičně ukončena společným zpěvem písně J. Nohavici Tři čuníci
26. dubna
• District 2240 Rotary International, který sdružuje rotariánské kluby
v ČR a na Slovensku, předal ocenění Paul Harris Fellow bývalému vězni
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• 2. ročníku turnaje v halové malé kopané Homeless World Cup Morava
v Trojhalí Karolina se zúčastnilo deset týmů klientů i zaměstnanců Armády spásy, Charity Ostrava a organizace Sananim
27. dubna
• v NDM se konala premiéra opery B. Smetany Tajemství. V hudebním
nastudování J. Kleckera a režii T. Studeného se představili M. Gurbaľ,
S. Sem, A. Nitrová, J. Sibera a další
• s Janáčkovou filharmonií Ostrava vystoupil italský klavírista A. Taverna.
Na koncertě v Domě kultury města Ostravy zazněly skladby L. van Beethovena a D. Šostakoviče
28.–30. dubna
• výročí 71 let od konce 2. světové války připomněl mj. Koncert svobody
v Divadle Antonína Dvořáka, lampionový průvod na mostě Miloše Sýkory
a hlavní bod oslav – pietní akt u památníku Rudé armády v Komenského
sadech, jehož součástí byl přelet dvou stíhacích letadel JAS-39 Gripen
Armády ČR. Projevy přednesli primátor T. Macura, hejtman I. Vondrák, velvyslanec Ruské federace v ČR A. V. Změjevskij a místopředseda Čs. obce
legionářské V. Kuchynka. Poté byly předány medaile Čs. obce legionářské a Českého svazu bojovníků za svobodu řediteli Krajského vojenského
velitelství Ostrava J. Hrabcovi
29. dubna
• premiéra hry britského dramatika L. Goldsteina Drahoušku, to chce drink!,
v níž vystupují pouze dvě postavy, ztvárněné Z. Przebindovou a M. Georgievovou, se uskutečnila v Divadle Mír na Halasově ul. 19 ve Vítkovicích
29.–30. dubna
• celkovými vítězi 24. ročníku Velké ceny Ostravy v plavání v krytém
bazénu v Porubě se stali maďarští reprezentanti Z. Jakabos a G. Balog
29. dubna–7. května
• v Domě kultury města Ostravy se konal šachový festival Ostravský
koník, jehož součástí bylo mistrovství České republiky. Kromě hlavních
utkání se uskutečnil mj. noční bleskový turnaj, kterého se zúčastnilo
padesát hráčů
30. dubna–1. května
• městský obvod Plesná byl pořadatelem 20. ročníku folklorního festivalu
Májová Plesná, na jehož programu byl krojovaný průvod, soutěž ve vaření
guláše, vystoupení folklorních souborů a skupiny Žalman & spol.
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koncentračních táborů, herci a režisérovi L. Eliášovi za více než dvacetiletou edukativní přednáškovou činnost o holokaustu

KVĚ TE N

1. května
• v rámci oslav 170. výročí příjezdu prvního vlaku do Bohumína vypravily
České dráhy, a. s., vlak vedený parní lokomotivou z Přerova do Bohumína, který zastavil rovněž v některých ostravských stanicích. Na nádražích Bohumín a Ostrava střed vystoupili také dobrovolníci v kostýmech
rakouské císařské rodiny. U příležitosti oslav byla v Železničním muzeu
moravskoslezském zahájena výstava 170 let Severní dráhy císaře Ferdinanda
• od tohoto dne mohou zájemci s jedinou vstupenkou navštívit dvě nejvyšší ostravské věže – Bolt Tower v Dolní oblasti Vítkovice a vyhlídkovou
věž Nové radnice. Ostravský informační ser vis, s. r. o., a Dolní Vítkovice, z. s., tak vytvořily nový společný turistický projekt s názvem Dvě věže
• pr vomájového průvodu České strany sociálně demokratické, jehož
trasa vedla z Dolní oblasti Vítkovice k mostu Miloše Sýkory, se zúčastnili
L. Zaorálek, M. Novák, A. Rykala a další
• Komunistická strana Čech a Moravy oslavila Svátek práce na náměstí Biskupa Bruna v Moravské Ostravě. Na akci vystoupil mj. kandidát
do parlamentu za tuto stranu L. Luzar
• Vítkovice, a. s., uspořádala den otevřených dveří. Veřejnost měla možnost seznámit se s jinak nepřístupnými provozy a výrobními zařízeními
a v Multifunkční aule Gong proběhla veřejná diskuse, jejímž tématem byl
další rozvoj Dolní oblasti Vítkovice
• novým generálním ředitelem ArcelorMittal Ostrava, a. s., se stal A. Patil,
který v této funkci vystřídal V. Mahadevana
1.–7. května
• vítězem 14. ročníku tenisového turnaje Prosperita Open v areálu SC Ostrava v Komenského sadech se stal Ital S. Travaglia, který zdolal ve finále
krajana a nasazenou osmičku M. Cecchinata 6:2, 3:6, 6:4
1. května–30. června
• součástí celoročních oslav 750. výročí první písemné zmínky o Moravské Ostravě byla také soutěž ViaOVA 750. Její účastníci museli na webovém portálu zodpovědět 30 otázek týkajících se historie Ostravy a splnit
stejný počet praktických úkolů. Finále proběhlo 30. června na Festivalu
v ulicích
3. května
• v Multifunkční aule Gong se uskutečnila za účasti státní tajemnice švýcarského ministerstva hospodářství M.-G. Ineichen-Fleisch, švýcarského
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3.–25. května
• 23. ročník festivalu Dny umění nevidomých na Moravě nabídl v KMO
mj. výstavy prací M. Linharta Kresby II, obrazů N. Šamánkové a L. Konečného, hudební vystoupení, besedu a workshopy
4. května
• ve Výtvarném centru Chagall se konala vernisáž výstavy obrazů J. Anderleho
5. května
• ministr průmyslu a obchodu J. Havlíček jednal s hejtmanem Moravskoslezského kraje I. Vondrákem, primátorem T. Macurou a prohlédl si areál
státního podniku DIAMO ve Vítkovicích a lokalitu bývalého dolu a koksovny Trojice ve Slezské Ostravě
6. května
• v Nové Vsi proběhlo svěcení praporů 17 hasičských sborů a zahájení
putovní výstavy Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti
8. května
• ČT uvedla televizní zpracování hry T. Vůjtka Slyšení nastudované souborem Komorní scény Aréna
• za účasti 89 účastníků se uskutečnil 38. ročník Běhu osvobození Ostravy.
Jeho vítězi se stali T. Svoboda, jenž zdolal trať za 51:06 min, a N. Peterková
s časem 58:51 min
9. května
• Ostravou prošel Nesmrtelný pluk – spolek, jehož členové si připomínají
padlé sovětské vojáky v době 2. světové války. S jejich zástupci krátce
diskutoval také primátor T. Macura
10. května
• na 26. ZMO byla předána Cena města Ostravy in memoriam zpěvačce
V. Špinarové. Ocenění převzal její syn A. Pavlík. Zastupitelé dále souhlasili s prodejem rozestavěného železobetonového skeletu na ul. 28. října
naproti Domu kultury města Ostravy, schválili finanční dar pro Policii ČR
na plnění úkolů v oblasti prevence kriminality a potvrdili výsledek výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce hasičské zbrojnice v Michálkovicích
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KVĚ TE N

velvyslance v ČR M.-A. Antoniettiho, hejtmana Moravskoslezského kraje
I. Vondráka, primátora T. Macury a dalších hostů konference, jejímž tématem byl ukončený Program švýcarsko-české spolupráce, v rámci něhož
bylo v letech 2007–2017 poskytnuto České republice 2,6 mld. Kč, které
byly určeny na více než 400 projektů

KVĚ TE N
Syn V. Špinarové A. Pavlík přebírá od primátora T. Macury Cenu města Ostravy udělenou in memoriam zpěvačce V. Špinarové (10. května)

• výstava publikací nazvaná Marie Terezie a její početná rodina, zahájená
v prostorách Moravskoslezské vědecké knihovny, připomněla 300. výročí
narození této panovnice
10.–11. května
• Dům kultury Akord byl dějištěm 5. ročníku Mezinárodního filmového
festivalu T-film Ostrava 2017, který představil krátké dokumentární filmy
s tematikou ekologie, trvale udržitelného rozvoje či přírodních a kulturních památek. Součástí přehlídky byly také přednášky a workshopy
12. května
• z centra Ostravy směřoval průvod masek 23. majálesu, pořádaného
Stavovskou unií studentů Ostrava, z. s., do Dolní oblasti Vítkovice – hlavního dějiště programu, kde vystoupily např. kapely Mandrage, Wohnout,
No Name a Sto zvířat
• divadelní zpracování románu C. D. Payna Mládí v hajzlu nastudoval
soubor Divadla Petra Bezruče. V hlavní roli Nicka Twispa se představil
J. Burýšek. Inscenace v režii J. Ryšánek Schmiedtové byla uvedena v české
premiéře
• dopravní soutěž mladých cyklistů v areálu Základní školy Alberta Kučery v Hrabůvce uspořádal Aktiv BESIP pod záštitou radního pro dopravu
L. Semeráka. Na start se postavilo 17 čtyřčlenných družstev ze základních
škol z Ostravy a okolí. V obou kategoriích zvítězili cyklisté ZŠ A. Kučery
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13.–14. května
• Ostravské výstavy, a. s., připravily na Slezskoostravském hradě Hradní
slavnosti s názvem 300 let Marie Terezie... Od Laudona po Napoleona.
Pro návštěvníky byl připraven pestrý program, jehož součástí byly barokní
tance, divadlo komedie delľ arte, inscenované souboje dragounů, vystoupení komediantů a kejklířů nebo ukázky práce mistra popravčího
17. května
• zrekonstruované pokoje v Charitním středisku sv. Václava v Heřmanicích, které spravuje Charita Ostrava, požehnal biskup F. V. Lobkowicz
• v galerii PLATO Ostrava, p. o., v prostorách Kanceláře pro umění
na Českobratrské ulici, proběhla vernisáž výstavy Socha je mrtvá, ať žije
sochařství, prezentující díla umělců z ČR, Polska, Slovenska, Nizozemska
a USA
• asi 100 lidí demonstrovalo na Masarykově náměstí proti ministrovi
financí A. Babišovi a prezidentu M. Zemanovi
17.–23. května
• v nejstarším svatostánku v Ostravě – kostele sv. Václava z 13. století – si mohla veřejnost v rámci oslav 750. výročí první písemné zmínky
o Moravské Ostravě prohlédnout kopie čtyř korun panovníka Karla IV.

J. Burýšek v hlavní roli
inscenace Mládí v hajzlu uvedené v Divadle
Petra Bezruče
(12. května)
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KVĚ TE N

13. května–19. října
• Lidová konzervatoř na Wattově ul. 5 v Přívoze v rámci oslav 60. výročí
svého založení zorganizovala mj. 3. ročník festivalu amatérského sólového zpěvu věnovaného odkazu L. Janáčka a koncert v kostele sv. Václava, na němž vystoupili absolventi této školy – moderátorka a zpěvačka
M. Kociánová, kytarista O. Gillig, hráči na trubku P. Kabil a O. Hnízda
a varhaník P. Čech
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18. května
• světově proslulá japonská houslistka M. Goto se představila s Janáčkovou filharmonií Ostrava v Domě kultury města Ostravy pod taktovkou
jejího šéfdirigenta H. M. Förstera v koncertu pro housle a orchestr op. 15
B. Brittena. V druhé části večera zazněla 1. symfonie G. Mahlera
19.–20. května
• již podevatenácté proběhla přehlídka volnočasových aktivit pro děti
a mládež Bambifest na louce u Koliby v Bělském lese. Na programu byly
mj. ukázky táboření, tradičních i netradičních sportů, divadelní, taneční
a pěvecká vystoupení
19.–22. května
• Národní divadlo moravskoslezské připravilo Sborový galakoncert, na kterém se prezentoval operní sbor NDM pod vedením J. Galatenka, operní
pěvci E. Dřízgová-Jirušová, M. Gurbaľ a orchestr opery řízený J. Kleckerem
20. května
• absolutním vítězem 3. ročníku pěvecké soutěže Talent Ostrava, jejíž
finále se uskutečnilo v klubu Parník, se stal M. Macáš
21. května
• festival Ostravský kompot, určený rodinám, v Nové radnici zahájil primátor T. Macura tím, že poslal z ochozu vyhlídkové věže Nové radnice
láhev s kompotem lidským řetězem do Trojhalí, kde jej přijal a otevřel
hejtman I. Vondrák. Hudební část nabídla např. vystoupení skupin Buty,
Bandaband, Jazz Cake a Boris Band Combination, dětem byl určen Dětský ráj, kde mohly vyzkoušet např. jízdu na jednokolkách, trojkolkách,
excentrických kolech nebo si zacvičit a zatančit. Občerstvení připravily
ostravské restaurace, bistra, kavárny a minipivovary
• celkovou vítězkou Velké ceny Ostravy v parkúru ve Staré Bělé se stala
L. Strnadlová na koni Carina ze Stáje SKL Trojanovice
22. května
• byl zahájen zkušební provoz nové letecké základny, která je součástí
Integrovaného výjezdového centra Ostrava-Jih. V areálu vznikl hangár pro
vrtulníky a plocha před ním byla rozšířena tak, aby umožňovala přistávání
a vzlety vrtulníku Bell-412
• primátor T. Macura s náměstky primátora I. Vozňákovou a Z. Pražákem přijal delegaci partnerského města Katovice v čele s primátorem
M. Krupou. Delegace si poté prohlédla kostel sv. Václava, výstavu Ostrava nevídaná v Ostravském muzeu a vyslechla zahajovací koncert festivalu
Janáčkův máj
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Primátor T. Macura zahajuje na vyhlídkové věži Nové radnice festival Ostravský kompot (21. května)

• zpěvačka V. Špinarová byla v rámci předávání cen populární hudby
Anděl 2017 uvedena in memoriam do Síně slávy
22. a 26. května
• u příležitosti výročí 50 let od otevření nádraží Ostrava-Vítkovice, které
je postaveno v bruselském stylu a v současné době bohužel chátrá, proběhla komentovaná prohlídka, výsadba květin, odhalení naučné tabule
a jednodenní výstava, které připravily antikvariát a galerie Fiducia ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu, Zkrášlovacím spolkem Jihan a Knihovnou města Ostravy. V den výročí otevření nádraží,
26. května, se uskutečnilo na nádraží setkání pamětníků
22. května–3. června
• 42. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj nabídl
23 koncertů. Na zahajovacím večeru zazněla jako tradičně Sinfonietta
L. Janáčka, poté symfonická báseň R. Kubína Ostrava a koncert pro violoncello a orchestr B. Martinů v podání JFO, violoncellisty P. Nouzovského
pod taktovkou L. Svárovského. Na dalších ostravských vystoupeních se
prezentovali např. vítězové Soutěže královny Alžběty v Bruselu houslista A.
Baranov a klavírista L. Vondráček, dále operní pěvec L. Brownlee, klavíris-
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Zahajovací koncert Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj
(22. května)

L. Brownlee na
pěveckém galakoncertu
v rámci Janáčkova
máje (30. května)
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24.–29. května
• na festivalu moderního tance a pohybu MOVE Fest zhlédli diváci představení ostravského tanečního souboru MOVE Dance Company, francouzské taneční skupiny Compagnie Sacékripa nebo premiéru tanečního
filmu o módním domě Ostravica-Textilia: Luxury Memories
25.–27. května
• součástí Česko-polských dnů byly turnaj zaměstnanců úřadů Ostravy
a Katovic ve fotbale a volejbale, cyklistický přejezd z Katovic do Ostravy
a do programu byla zařazena také výtvarná soutěž na téma 750. výročí
první zmínky o Moravské Ostravě
25. května
• literárně hudební poetickou féerií nazvanou Diga diga dou!!! vzdali
v KMO členové Obce spisovatelů České republiky ze střediska Ostrava
hold básníku, dramatikovi, novináři a hudebníkovi J. Kainarovi. Na vzpomínkovém pořadu ke 100. výročí jeho narození představili svou tvorbu
M. Blahynka, J. Hochmannová, B. Uhlář, L. Romanská a další
• na Špálově ulici v Přívoze otevřela Policie ČR Centrum zajištěných
aktiv. První obchod tohoto druhu v ČR nabízí k prodeji drobnou elektroniku zkonfiskovanou v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Na místě si
lze prohlédnout mobily i jinou techniku a pak ji vydražit na portálu ministerstva vnitra
• ve Výstavní síni Sokolská 26 proběhla vernisáž výstavy obrazů V. Merty
27. května
• oslavy 110. výročí povýšení Mariánských Hor na město a zároveň
650. výročí první písemné zmínky o Čertově Lhotce (historický název
Mariánských Hor) byly zahájeny mší v kostele Panny Marie Královny. Hlavní program se konal ve sportovním areálu na ulicích Raisově a Ludmilině
a vystoupily v něm mj. děti ze ZUŠ Eduarda Marhuly, poté byl inscenován příjezd posla císaře Františka Josefa I., od nějž starostka obvodu
L. Janáčková symbolicky přijala listinu o povýšení na město. Následně
bylo oceněno 11 osobností, které se zasloužily o rozšíření povědomí
o obvodu mezi širokou veřejností a prezentována byla publikace J. Jezerského 110 let aneb Kdo za to může
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té M. Kasík a A. von Oeyen, houslista I. Ženatý, Wihanovo kvarteto, nebo
PKF Prague Philharmonia. Závěrečný koncert patřil dílům F. Mendelssohna-Bartholdyho, C. Francka a M. Ravela, která přednesli klavírista
J.-P. Collard a JFO s dirigentem P. Bernoldem

KVĚ TE N

• Národní divadlo moravskoslezské uvedlo ve zkušebně Divadla Antonína Dvořáka hru kanadského dramatika B. Frasera Teď mě zabij. Režie se
ujal J. Klimsza a v hlavních rolích se představili R. Finta a D. Viktora
• na Masar ykově náměstí byla odstartována Veteran Rallye Ostrava
2017 – 19. ročník Memoriálu Ing. Františka Procházky. Představily se na
ní desítky historických automobilů a motocyklů. Absolutním vítězem se
stal J. Nohel z Ostravy na voze Škoda 120 S Rallye
• 5. ročník Českého běhu žen, na jehož start nastoupilo 1713 účastnic,
nabídl závody v nordic walkingu na 2,5 km, běhy na 2,5 a 5 km a na nejdelší trase 10 km, ve kterém dominovala J. Kunčická v čase 39:18 min
27.–28. května
• součástí slavností obvodu Ostrava-Jih na bývalém fotbalovém hřišti
v Zábřehu byly sportovní hry, vystoupení skupin Šajtar, Legendy se vrací,
Kabát Live Revival, V. Neckáře se skupinou Bacily nebo klauna Hopsalína

Průvod účinkujících na oslavách
110. výročí povýšení Mariánských
Hor na město
(27. května)

Účastnice Českého
běhu žen na startu
u obchodního a zábavního centra
Forum Nová Karolina (27. května)
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Nově vysvěcený
pomocný biskup
ostravsko-opavské
diecéze M. David
(28. května)

28. května
• v katedrále Božského Spasitele přijal z rukou biskupa F. V. Lobkowicze
svěcení pomocný biskup ostravsko-opavské diecéze, dosavadní generální
vikář M. David. Slavnostní mše svaté se zúčastnilo více než 150 kněží,
mezi nimi např. apoštolský nuncius G. Leanza, olomoucký arcibiskup
J. Graubner a brněnský biskup V. Cikrle. V druhém největším moravském
svatostánku a prostřednictvím velkoplošné obrazovky mši přihlíželo přibližně tisíc lidí
• Divadlo loutek Ostrava se připojilo k oslavám Mezinárodního dne
dětí. Malí i velcí návštěvníci mohli v divadle strávit celý den, dopoledne
na představení Dášeňka, odpoledne v amfiteátru a na alternativní scéně.
Připraveny byly tvůrčí dílny, soutěž, beseda o loutkách nebo improvizační
loutkové divadlo
• FC Baník Ostrava postoupil po výhře nad týmem 1. SC Znojmo FK 3:0
do první fotbalové ligy
30. května
• v zrušeném hobbymarketu Bauhaus začala výstava návrhů ze soutěže
na rekonstrukci bývalých moravskoostravských jatek
30. května–4. června
• na 9. ročníku největší přehlídky činoherního divadla na severní Moravě – Dream Factory Ostrava – se představily například Dejvické divadlo,
Husa na provázku, HaDivadlo, Divadlo pod Palmovkou, Činoherní klub
či Národní divadlo v Praze. Festivalový program probíhal kromě stálých
ostravských scén také na Dole Hlubina a na venkovní scéně s názvem
Palace
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1. června
• činnost zahájila skupina firem Cylinders Holding, a. s., která vznikla ze
společností začleněných do Vítkovice Machinery Group, zaměřených především na výrobu nízkotlakých a vysokotlakých lahví a tlakových nádob
• Den dětí na Masarykově náměstí se nesl v historickém duchu. Připravena byla zmenšená replika hradu, středověké ležení, projížďky na koních
nebo historický kolotoč
2. června
• otevřen byl Retro hotel GARAGE s kapacitou 50 lůžek nad stejnojmennou restaurací v Martinově na Martinovské ulici. Interiéry části pokojů se
nesou v duchu hudebních stylů či interpretů populární hudby, například
E. Presleyho, skupin Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd atd., zařízení dalších je pak inspirováno tematikou ze světa motorismu. Raritou je fotbalový pokoj Baníček
3. června
• v rámci akce Návštěva císaře v Ostravě aneb Tentokrát přijde i Sissi!,
pořádané u příležitosti oslav 750 let od první zmínky o Moravské Ostravě, prošel centrem města průvod v historických kostýmech vedený herci
ztvárňujícími postavy Františka Josefa I. a jeho ženy Alžběty Rakouské.
Průvod doprovázeli velocipedisté, lidé se mohli svézt historickou tramvají
nebo se zúčastnit soutěže o nejlepší štrúdl
• v Domě kultury města Ostravy se konala 18. mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2017 za účasti osmi orchestrů z ČR,
Chorvatska a Lotyšska. Absolutním vítězem se stal lotyšský The University of Latvia Wind Band
• závod jezdců na koních, kteří mají za úkol v nejkratším čase uzmout
šátek zavěšený na tyči na louce, jenž je součástí tradiční slavnosti Honění krále ve Lhotce, vyhrál R. Nováček. V následném kulturním programu
vystoupily mj. folklorní soubor Hlubinka, mažoretky klubu Krokodýl Ostrava, skupina historického šermu Keltik a skupina Legendy se vrací
• v KSA proběhla česká premiéra inscenace T. Vůjtka Smíření, jejímž
námětem je poválečný odsun německých obyvatel. V režii I. Krejčího
vystoupili M. Cisovský, M. Čapka, J. Kaluža a další
• na 10. ročníku Slezskoostravského Rock-Festu SORFEST 2017 vystoupili např. D. Bárta, skupiny Doga, Public Relations, Animal Rock
• Den dětí oslavili také v Dolní oblasti Vítkovice, kde byly připraveny v Malém světě techniky mj. maňáskové divadlo a kreativní dílnička, ve Velkém
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Dvojice ztvárňující postavy Františka Josefa I. a jeho ženy Alžběty Rakouské
při průvodu městem (3. června)

V. Georgiev, P. Dostálová a Š. Kozub v inscenaci KSA Smíření (3. června)
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světě techniky pak workshopy, malování na obličej, výroba bublin a další
atrakce
• vítězem prvního kola ze série čtyř závodů Dog Biatlon Cup 2017 v Komenského sadech se v kategorii mužů a jejich psů stal M. Turek a mezi
ženami byla nejlepší V. Lesiuková
• ve věku 73 let zemřel ostravský skladatel, klavírista a pedagog E. Dřízga
6. června
• na 3. ročníku konference Invest MORE s podtitulem Nová energie pro
Moravskoslezský kraj vystoupili v Clarion Congress Hotelu mj. primátor
T. Macura, náměstci hejtmana J. Krkoška a J. Unucka
• publikace s názvem Odboje 1941/1. Obnova památky moderní architektury, jejímž editorem je M. Strakoš a která byla prezentována v budově
územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu na této
adrese, se věnuje památkové obnově a historii této stavby
7. června
• na budově restaurace U Zlatého lva v Pustkovci byla za účasti primátora T. Macury odhalena pamětní deska malíři V. Držkovicovi, který zde měl
v letech 1921–1936 svůj ateliér
• exotická výstava Tajemná Indonésie, zahájená ve Velkém světě techniky, představila rituální totemy, štíty, iniciační masky, čelenky, fotografie
a také živá zvířata. Dominantou expozice byly autentická stromová chýše
kmene Korowai a mumie příslušníka horského kmene Dani
8. června
• v NDM měla premiéru hra V. Klimáčka Sissi (Útěky Alžběty Rakouské),
v režii P. Gábora. Hlavní roli rakouské císařovny ztvárnila P. Kafková. Autorem scény byl M. Syrový a kostýmy navrhla A. Schäferová
• Jak šlo vejce na vandr – pod tímto názvem uvedlo na alternativní scéně
Divadlo loutek Ostrava svou poslední premiéru sezony 2016/2017.
V režii V. Klemense, s výpravou M. Hejmovského a se scénickou hudbou
T. Rossiho se prezentovali A. Čer vená, B. Homolková, L. Pavlíčková,
R. Ferro a R. Liberda
8.–11. června
• festival křesťanské kultury Slezská lilie zahájilo na Masarykově
náměstí vystoupení křesťanských kapel. Poté proběhl benefiční koncert
J. Nohavici v kostele v Kunčičkách. Hlavní program se uskutečnil před
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Scéna z inscenace DLO Jak šlo vejce na vandr (8. června)

katedrálou Božského Spasitele i uvnitř a představili se v něm účastníci projektu Ostrava zpívá gospel, zpěvačka L. Dusilová, americká reggae
kapela Christafari. Program uzavřel populární zpěvák Voxel
9. června
• k Mezinárodnímu dni archivů připravil Archiv města Ostravy výstavu
Ostrava 1967 – 700 let města, na které byly prezentovány dobové dokumenty, mj. Řád republiky udělený Ostravě v roce 1967, tisk, fotografie
nebo krátký filmový dokument zachycující jednu z akcí uspořádaných při
této příležitosti – tzv. Trh století
• již tradiční Noc kostelů nabídla bohoslužby, komentované prohlídky přibližující historii i interiéry svatostánků, hudební a divadelní vystoupení,
přednášky a výstavy. Lidé také mohli zhlédnout jindy nepřístupná místa,
liturgické předměty nebo oděvy. Např. v katedrále Božského Spasitele se
uskutečnila mše a zájemci si prohlédli chrámové zvony, varhany a věžní
hodiny. Dětem byly určeny stavebnice kostela z dřevěných dílů nebo obrazových desek
9.–10. června
• na festivalu Jazz Open Ostrava na Slezskoostravském hradě vystoupily např. skupiny Tutu s frontmanem B. Urbánkem, Patax nebo dánská
baskytaristka I. Nielsen
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9.–11. června
• 2. ročník Mezinárodního festivalu nového cirkusu a pouličního divadla Cirkulum nabídl na šesti scénách v Porubě mj. představení italského
akrobata P. Locciho, švýcarského Dua Comic Casa či finské akrobatické
dvojice Kate & Pasi
• do Landek Parku se sjely stovky pionýrů z celé ČR na republikové setkání pionýrských oddílů, na kterém se konalo také republikové finále pěvecké
soutěže Dětská Porta
10. června
• na Ostravské muzejní noci se představilo 40 organizací. Slavnostní
zahájení proběhlo před Novou radnicí, kde byla rovněž prezentována publikace OSTRAVA: Počátky a vývoj středověkého města, na níž se podíleli
odborníci z vysokých škol a Národního památkového ústavu. Následovaly
komentované prohlídky, výstavy, workshopy, přednášky, hudební vystoupení a další akce, např. v Nové radnici, Ostravském muzeu, Domě umění
GVUO, Dole Michal, Dolní oblasti Vítkovice, Výstavní síni Sokolská 26
nebo Výtvarném centru Chagall
• v Dolní oblasti Vítkovice se uskutečnil 3. ročník Oldies festivalu, jehož
největším lákadlem byla anglická skupina East 17
10.–11. června
• poprvé pod širým nebem proběhl v Dolní oblasti Vítkovice festival jídla
a pití Garden Food Festival. Hlavními hvězdami přehlídky byli šéfkuchaři
Z. Pohlreich a R. Kašpárek
• výjimečný talent potvrdila K. Javorková z Plaveckého klubu Litvínov,
když na mistrovství republiky v plavání 13letého žactva v krytém bazénu
v Porubě získala ve všech šesti závodech, ve kterých nastoupila, medailové umístění, z toho čtyři první a dvě druhá místa
11.–18. června
• nejvýznamnější akcí Týdne zdraví byla ministerská konference Světové zdravotnické organizace ve dnech 13.–15. června, jíž se zúčastnilo
na 450 delegátů ze 45 zemí. Jejím hlavním tématem byly priority životního prostředí a zdraví v Evropě 21. století. Zájemcům z řad veřejnosti
byl po celý týden určen bohatý vzdělávací a zábavný program a připraveny byly rovněž sportovní aktivity. V Městské nemocnici Ostrava proběhly
např. prohlídky několika oddělení a lidé se mohli nechat vyšetřit a poradit
se s lékařem. V úpravně vody v Nové Vsi bylo možné ochutnat právě vyrobenou pitnou vodu a v ústřední čističce odpadních vod v Přívoze si zájemci prohlédli kamerové vozidlo kontrolující stav potrubí

48

Č E R VE N

Účastníci ministerské konference
Světové zdravotnické organizace
(13. června)

Dopravní technika
na veletrhu Czech
Raildays
(13. června)

13. června
• muzikál Jesus Christ Superstar, který uvádí Národní divadlo moravskoslezské, vyhrál výroční cenu magazínu Musical v kategorii Nejoblíbenější inscenace roku 2016. Ocenění tvůrcům bylo předáno v Divadle J. K. Tyla v Plzni
13.–15. června
• mezi nejzajímavější exponáty mezinárodního veletrhu drážní techniky
Czech Raildays na nákladovém nádraží v Přívoze patřily tramvaje Stadler, rychlíková lokomotiva Emil Zátopek DB 102.004, trolejbus Ekova
Electron 12T nebo speciální kolejový absorbér
14. června
• po zavírací době se v Zoologické zahradě Ostrava uskutečnila akce pro
hendikepované děti – Noc snů, jejíž součástí byla komentovaná prohlídka
zoo a vystoupení zdravotních klaunů
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15. června
• premiéra opery G. Rossiniho Lazebník sevillský!!!, jejíž libreto nově ztvárnil J. Nohavica, proběhla v NDM. V režii O. Havelky a hudebním nastudování M. Ivanoviće vystoupili M. Šrejma, M. Horák, V. Holbová a další
• v areálu krytého bazénu v Porubě byly otevřeny rekonstruované venkovní bazény, z toho jeden s celoročním provozem s vodou o teplotě
34 °C. Opraveny byly také relaxační plochy, terasy, sprchy a doplněn byl
nový mobiliář
• výsledky 11. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje byly
vyhlášeny v kompresorovně v areálu Landek Parku. Hlavní cenu, Grand
Prix, získala stavba, která vyhrála také v kategorii Novostavby občanské
vybavenosti – Atletická hala Vítkovice
15.–30. června
• 17 výstav, především v nevyužitých komerčních prostorách v Ostravě,
na kterých prezentovalo snímky 30 fotografů ze sedmi zemí, bylo součástí festivalu OstravaPhoto
16. června
• historicky nejpříznivější ocenění udělila Ostravě mezinárodní ratingová agentura Moody's. Ta zvýšila městu ratingovou známku ze stávajícího
stupně A2 pozitivní na úroveň A1 stabilní
16. června–31. srpna
• ve sportovně-relaxačním areálu Písek v centru na Masarykově náměstí
si lidé mohli zahrát např. beachvolejbal, přehazovanou, fotbal, badminton a pétanque. Vedle hřiště zajišťovala občerstvení kavárna pod šapitó
Laura Coffee s odpočívadly a s dětským koutkem
17. června
• na Michalfestu v areálu Dolu Michal v Michálkovicích vystoupili například
zpěváci M. Ztracený, O. Lounová, skupiny Rock & Roll Band Marcela Woodmana, FiHa, Poutníci a další
• prezentace práce policistů, hasičů, záchranářů, vojáků i dalších složek
byla součástí Dne policie 2016 na Slezskoostravském hradě
• vítězi hlavního závodu na 33 km v jízdě na inline bruslích World Inline
Cup na Hlavní třídě v Porubě se stali A. Bastidas z Venezuely v čase
55:42,74 min a Němka K. Rumpus, která zdolala trať za 1:04:56,15 h
18. června
• v ostravské zoo se narodilo mládě pandy červené, která je jediným
žijícím druhem z čeledi pandovitých, jejichž celkový počet na světě se
odhaduje pouze na 10 000 jedinců. Mládě bohužel uhynulo v listopadu
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Mládě pandy červené v ostravské zoo
(18. června)

21. června
• zastupitelé na 27. zasedání ZMO schválili zprávu o hospodaření a závěrečný účet města za rok 2016 s rekordním přebytkem ve výši 1,034 miliardy korun, sloučení společností Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s. r. o.,
a DK Poklad, s. r. o., Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017–2023 v návaznosti na ukončení procesu hodnocení
vlivů koncepce na životní prostředí. Dále souhlasili s uzavřením memorand mezi městem, Moravskoslezským krajem a Ministerstvem kultury
ČR o spolupráci při přípravě a realizaci projektů Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, Přístavba Domu umění – Galerie
21. století a Výstavba nového koncertního sálu jako přístavba Domu
kultury města Ostravy, udělením dotací na zachování a obnovu kulturní
památky, předáním Ceny města Ostravy jamajskému sprinterovi U. Boltovi a s výsledky soutěží o titul Ostravský dům roku 2016 a na revitalizaci
veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka
22. června
• na 10. ročníku akce Lidé lidem, organizovaném odborem sociálních
věcí a zdravotnictví MMO na Masarykově náměstí, představily organizace
působící v sociální oblasti aktivity a služby, které poskytují seniorům, osobám s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, lidem s duševním onemocněním nebo jejich rodinám
• pracovní část 23. setkání podnikatelů z ČR, Slovenska a Polska za účasti zástupců ministerstev, velvyslanectví, představitelů regionů a firem z různých oborů byla zaměřena na energetickou bezpečnost a problémy trhu
práce v těchto zemích
• ve Slezskoostravské galerii byla zahájena výstava soch a objektů K. Kintery Something small is getting big
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23. června
• za účasti primátora T. Macury, náměstků primátora B. Rigera, V. Cigánka a Z. Pražáka byly na Nové radnici vyhlášeny výsledky soutěže Ostravský dům roku 2016, jejímž organizátorem byl Útvar hlavního architekta
a stavebního řádu MMO. Vítězem se stala Atletická hala Vítkovice
23.–24. června
• na Slavnostech pivovaru Ostravar se představily např. skupiny Kryštof,
Horkýže Slíže, Tři sestry, Čechomor, zpěvák M. Hrůza a další. Návštěvníci
mohli ochutnat některé ze sedmi druhů čepovaných piv, včetně speciálu –
Letní jedenáctky
24. června
• sjezd Ostravice netradičními plavidly, závody v přejezdu mokré lávky,
pouliční vystoupení hudebníků, soutěže, workshopy pro děti i dospělé a další akce byly na programu 3. ročníku Rozmarných slavností řeky
Ostravice, konaných na obou jejích březích za mostem Miloše Sýkory.
Program vyvrcholil ve 22 hodin velkou laserovou show k 750. výročí první
zmínky o Moravské Ostravě promítanou na vodní clonu
• v Hošťálkovicích se konala pr vní letní pouť, jejíž součástí byly kromě
atrakcí bohoslužba ve zdejším kostele Všech svatých, soutěže pro děti,
připravené sborem dobrovolných hasičů, a také ukázky výcviku psů a koní
Městské policie Ostrava. Akci zakončil ohňostroj
27. června
• happening Jsme Ostravská! s podtitulem Ba(r)víme Ostravu zahájil na
Masarykově náměstí soutěž středních škol O pohár Ostravské univerzity.
V kulturním programu vystoupily např. kapely Nebe a David Stypka & Bandjeez a také herci z projektu L. Hejlíka LiStOvÁnÍ se svým scénickým čtením

Ostravský dům roku 2016 – Atletická hala Vítkovice (23. června)
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Jamajský sprinter U. Bolt při své poslední účasti na mítinku Zlatá tretra
(28. června)

• pamětní desku, kterou Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích získal
v celorepublikové soutěži Stavba roku 2016, odhalili náměstek primátora
V. Cigánek, místopředseda sportovní komise M. Štěpánek, britský běžec
M. Farah, fotbalista D. Vrťo a zástupci společnosti Vítkovice Aréna, a. s.,
u vstupu do fanshopu
27.–28. června
• 56. ročník atletického mítinku Zlatá tretra se konal na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích. První den proběhly z bezpečnostních důvodů soutěže v hodu kladivem. V kategorii mužů zvítězil P. Fajdek z Polska
výkonem 83,44 m, mezi ženami dominovala jeho krajanka A. Włodarczyk
(79,68 m). Hlavní program přinesl řadu vynikajících výkonů. Naposled
v kariéře se na mítinku představil jamajský sprinter U. Bolt, kterému při
slavnostním zahájení předali náměstci primátora Z. Pražák a V. Cigánek
Cenu města Ostravy. V běhu na 100 m pak zvítězil časem 10,06 s. Světový rekord v běhu na 300 m překonal W. van Niekerk z Jihoafrické republiky, který trať zaběhl za 30,81 s. Unikátní souboj se odehrál mezi českými
a německými oštěpaři. Každý tým postavil čtyři závodníky, jejichž nejlepší výkony se sčítaly. Vítězem se hodem dlouhým 91,53 m stal Němec
T. Röhler. Součástí programu byl také exhibiční závod Atletika Ostrava
ZTP, v jehož průběhu vytvořil J. Petrouš v hodu oštěpem národní rekord
v kategorii F–57 výkonem 27,64 m
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28. června
• na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích se uskutečnily finálové
závody Čokoládové tretry, určené pro věkovou skupinu od nejmladších
dětí s rodiči po mládež do 17 let. Jeden z nejkvalitnějších výkonů podala
T. Táborská, která v běhu na 300 m dosáhla čas 43,56 s. Ocenění vítězům předal oštěpař J. Železný
29. června
• ve Výtvarném centru Chagall byla zahájena výstava Šedesátá až devadesátá, prezentující díla uměleckých směrů jako lettrismus, konceptualismus nebo minimalismus. Zhlédnout bylo možno obrazy, grafické listy
a práce tvořené kombinovanou technikou např. E. Ovčáčka, K. Harudy,
P. Hlavatého
• benefiční akce Oživme náměstí! se uskutečnila na náměstí Dr. E. Beneše. Její součástí byla prezentace bulletinu Krásná Ostrava, instalace hmyzobudky, šachového stolku a dalšího mobiliáře
29. června–2. července
• Festival v ulicích nabídl na Černé louce, Masarykově náměstí, Slezskoostravském hradě, nábřeží Ostravice a dalších místech vystoupení
O. Havelky a jeho Melody Makers, zpěváků Lenny, X. Baumaxy, skupin
The Weight, Prago Union nebo jedné z největších hvězd, belgických Kel
Assouf a mnoha dalších. V rámci festivalu proběhlo 30. června u Slezskoostravského hradu finále soutěže ViaOVA 750. 1. cenu – plavbu lodí Středomořím pro dvě osoby – vyhrál J. Augustin. Tentýž den byli také vyhlášeni vítězové literární soutěže pro žáky ostravských ZŠ s názvem Jen jedinkrát kolem mne šla láska…, uspořádané spolkem Balónek u příležitosti
150. výročí narození básníka P. Bezruče. Součástí festivalu byly rovněž
Dny katalánské kultury, jejichž vrcholem byly průvod městem s obřími

Nejmenší účastníci
Čokoládové tretry
(28. června)
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Lidská věž vytvořená členy katalánského souboru Colla Castellera Vila de
Gràcia na Festivalu v ulicích (30. června)

marionetami a vystoupení katalánských souborů, z nichž největší ohlas
vzbudil Colla Castellera Vila de Gràcia, který se proslavil stavbou tzv. lidských věží. Na programu byl také společný koncert katalánské cobly – tradiční hudby doprovázející místní tance – a orchestru Camerata Janáček
30. června
• v pasáži KMO byla instalována výstava fotografií Řeka Ostravice – soused Knihovny města Ostravy. Prezentované snímky pocházely z tvorby
fotografky Archivu města Ostravy K. Bláhové a z fotografické sbírky téže
instituce
• Úřad práce v Ostravě evidoval 16 599 uchazečů o zaměstnání, což
bylo o 1513 méně než k 31. březnu. Podíl nezaměstnaných činil 7,7 %
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1. července
• čtyři měsíce před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR získala poslanecký mandát starostka městského obvodu Slezská Ostrava
B. Jelonková z ČSSD, která nahradila L. Šincla, jenž odstoupil z důvodu
jmenování členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
2. července
• u Zborovského památníku v Husově sadu se konal pietní akt u příležitosti 100. výročí bitvy u Zborova, pořádaný Českým svazem bojovníků za svobodu ve spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím Ostrava.
Přítomné uvítal předseda městského výboru ČSBS J. Francírek, projevy
přednesli P. Petružela a ředitel KVV J. Hrabec. Poté byly k památníku
položeny věnce a kytice
• v předsálí auly VŠB – TUO v Porubě byla zahájena výstava Zborov 100,
připravená spolkem Legionářská knihovna. Na velkoplošných panelech
si návštěvníci mohli prohlédnout fotografie, kopie děl dobových autorů
i autentické vzpomínky legionářů z bojišť
5.–8. července
• na 13 pódiích festivalu taneční hudby Beats for Love vystoupilo téměř
400 účinkujících z celého světa. Mezi největší hvězdy patřili hudebníci
Fatboy Slim, Wilkinson, Sigala, Headhunterz či duo Chas & Status
8. července
• slonice Vishesh porodila v ostravské zoologické zahradě své třetí mládě. Sameček byl posléze pojmenován Chandru (z hindštiny Měsíc)
13. července
• v Multifunkční aule Gong bylo otevřeno Milan Dobeš Muzeum, výtvarníka a jednoho z představitelů konstruktivismu M. Dobeše, který se vernisáže osobně zúčastnil. Část muzejní expozice tvoří díla autorů, se kterými M. Dobeš vystavoval v roce 1968 na tehdy nejvýznamnější výstavě
moderního umění v německém Kasselu, např. J. Koláře, V. Vasarelyho
nebo A. Warhola
17. července–10. srpna
• na 10. ročníku Letních shakespearovských slavností na Slezskoostravském hradě a v Kulturním centru Cooltour vystoupily kromě domácích
divadel rovněž soubory Tang Shu-wing Theatre Studio z Hongkongu
s inscenací Titus Andronicus 2.0 a z Indie divadelní skupina Kalyani Kalamandalam s hrou Macbeth Mirror. Tradiční program festivalu (Komedie
omylů, Mnoho povyku pro nic, Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete, Hamlet a Jak se vám líbí) obohatil výjimečný projekt Pocta Shakespearovi
v hlavní roli s J. Třískou
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Fanoušci na festivalu Colours of Ostrava (19. července)

Zpěvák australské
skupiny Midnight Oil
P. Garrett
(21. července)
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19.–22. července
• zcela vyprodaný festival Colours of Ostrava nabídl více než 350 bodů programu na 20 venkovních i krytých scénách, na kterých se představilo více
než 80 zahraničních a 52 domácích skupin a sólistů. Mezi největší hvězdy
patřily skupiny Midnight Oil, Jamiroquai, Imagine Dragons, Poletíme?, Zrní,
Tata Bojs, zpěvačky N. Jones, Birdy, zpěváci M. Hrůza, D. Koller. Součástí
festivalu byly moderované diskuze, např. s V. Bělohradským, I. Lukešem,
M. Hilským, T. Hanákem, divadelní představení a workshopy. Česká televize, která měla vlastní scénu, vysílala z festivalu přímé vstupy
20. července
• za účasti ministra průmyslu a obchodu J. Havlíčka a náměstkyně primátora K. Šebestové byl slavnostně zahájen provoz separačního komplexu pro zpracování odpadu z odvalu Heřmanice
21. července
• na zábavné show Festival plaveckých sportů v krytém bazénu v Porubě
se představili mj. závodnice v synchronizovaném plavání, účastnice mistrovství světa v Budapešti A. Dufková a S. Langerová, plavci i potápěči
22.–23. července
• v Radvanicích se konaly tradiční závody motocyklů – Okruh Františka
Bartoše. V nejsilnější kategorii Supermono zvítězil německý závodník
D. Zörnweg na motocyklu MZ Supermono
23. července–20. srpna
• Divadlo loutek Ostrava připravilo na letní prázdniny program Léto
s pimprlaty, který nabídl interaktivní výstavu loutek Pimprlárium a každou
neděli ve venkovním amfiteátru představení hostujících profesionálních
a poloprofesionálních souborů z ČR a Slovenska
28. července
• v prvním zápase sezony 2017/2018 1. fotbalové ligy zvítězil FC Baník
Ostrava nad FC Zbrojovka Brno 3:1. Od nové sezony vede tým po V. Petrželovi R. Kučera
29.–30. července
• volejbalová reprezentace žen ČR se utkala na turnaji Final Four FIVB
Volleyball World Grand Prix 2017 v RT Torax Aréně v Porubě s týmy Jižní
Koreje, Německa a Polska. Celkovým vítězem se stal výběr Polska
30. července
• procházkou z Kunčic do Hrabové byla představena Mapa ostravských
výletů s podtitulem Cesty do ostravského (v)nitrozemí, kterou vydaly antikvariát a galerie Fiducia a Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu
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7. srpna
• na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě bylo rozhodnuto o prohlášení konkurzu na majetek firmy Vítkovice Power Engineering, a. s.
8. srpna
• v areálu Dolu Hlubina otevřeli primátor T. Macura a náměstkyně primátora I. Vozňáková tři provozy městského řemeslného inkubátoru Fajna
Dílna, který vznikl spoluprací spolku Hlásím se k továrně, VŠB – TUO
a města Ostravy. Projekt má podpořit především začínající živnostníky
12. srpna
• ve věku 84 let zemřel jazzový hudebník a skladatel I. Pavlík
14.–18. srpna
• na několika scénách v městských obvodech, ale také např. v domovech pro seniory, Čtyřlístku – centru pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p. o., se konal festival Folklor bez hranic Ostrava, jehož se
zúčastnily soubory z ČR, Ukrajiny, Francie, Kostariky, Tchaj-wanu a Srbska. Závěrečný koncert proběhl na Slezskoostravském hradě
• na tenisovém mistrovství ČR dospělých na kurtech SC Ostrava v Komenského sadech – PPL Cup 2017 – zvítězil v mužské dvojhře I. Minář nad
D. Poljakem 2:0 na sety a mezi ženami byla nejlepší K. Kubáňová, která
zdolala T. Polanskou stejným výsledkem

Kostymérka
K. Zálesňáková
v řemeslném
inkubátoru
Fajna Dílna
(8. srpna)
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1.–5. srpna
• tým Ostrava 750!!! v čele s primátorem T. Macurou se zúčastnil sportovně-benefiční akce Metrostav Handy Cyklo Maraton na trase 2222 km
se startem i cílem v Praze. K členům týmu patřil téměř nevidomý T. Kráčalík. Patronka – hendikepovaná M. Bundilová – obdržela z rozpočtu města
a od členů týmu 33 333 Kč na nákup rehabilitačních pomůcek

SR PE N
Vystoupení francouzského folklorního souboru Lous Cadetouns na festivalu
Folklor bez hranic (15. srpna)

17. srpna
• primátor T. Macura představil pamětní medaili vydanou k 750. výročí
první písemné zmínky o Moravské Ostravě, jejímž tvůrcem je akademický
malíř V. Pavlica. Vyrobeno bylo symbolických 750 kusů, z toho 250 ve velkém a 500 v menším provedení
22. srpna
• v předsálí jednacího sálu Senátu Parlamentu České republiky byla zahájena výstava obrazů ostravské autorky L. Kocierzové Ženy české, která se
konala pod záštitou senátora L. Sulovského
24. srpna–2. září
• Ostrava se opět stala metropolí soudobé hudby díky konání festivalu
Ostravské dny, který navazoval na třítýdenní institut umožňující mladým
skladatelům účast na workshopech se světově proslulými osobnostmi
soudobé hudby. Na následných koncertech, např. v Trojhalí na Karolině,
Dole Hlubina a kostele sv. Václava, zazněla díla jak rezidentů Ostravských
dnů, tak klasiků moderní vážné hudby, mj. opera M. Srnky v režii J. Nekvasila Make no Noise a kompozice dalších skladatelů A. Luciera, I. Xenakise, P. Glasse, J. Cage, K. Stockhausena a P. Kotíka v podání Ostravské
bandy, ONO – Ostrava New Orchestra – a dalších ansámblů a sólistů
25.–27. srpna
• 46. mistrovství v požárním sportu České republiky družstev Hasičského záchranného sboru ČR a 64. mistrovství České republiky družstev
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v požárním sportu skončilo
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26. srpna
• součástí 20. ročníku Mezinárodního setkání jízdních policií v Komenského sadech byly také soutěže v parkúru. Absolutním vítězem v součtu
tří disciplín se stal D. Orsag z Městské policie Ostrava. Diváci dále zhlédli
např. umění jízdy na ohlávce v podání herce V. Vydry nebo ukázku čtyřspřeží starokladrubských koní
• cyklozávod pro děti a jejich rodiče Heřmanické kolo – ISSANET CUP 2017
se uskutečnil v Heřmanicích na tratích o délce od 1 do 4 km. Jeho součástí byly ukázky hasičské a zdravotní techniky, simulovaný zásah při nehodě
a hudební vystoupení
28. srpna
• zahájením zkušebního provozu byl ukončen pilotní projekt tiché tramvajové tratě na Frýdlantských mostech. Do kolejiště byla položena unikátní
technologie tlumení hluku a vibrací systému BRENS®. Jedná se o tzv. absorbéry, které jsou osazeny buď živou vegetací, nebo umělým trávníkem
30. srpna
• celkem 1064 registrovaných běžců se zúčastnilo v ostravské zoo běhu
na podporu záchranného programu pro jedny z nejohroženějších primátů
světa – langury indočínské

Účastníci
Mezinárodního
setkání jízdních
policií
(26. srpna)
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SR PE N

úspěšně pro ostravské hasiče. Družstvo Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje se stalo celkovým vítězem a obhájilo loňský
titul. K. Bezruč se stal absolutním mistrem ČR v požárním sportu, a navíc
slavil vítězství ve výstupu na věž a družstvo HZS MSK i v této disciplíně
slavilo prvenství. K. Bezruč přidal ještě prvenství v hasičském dvojboji.
Medailovou žeň završilo družstvo profesionálních hasičů výhrou ve štafetě na 4× 100 metrů

Z ÁŘ Í

1.–2. září
• v rámci oslav výročí 720 let od první zmínky o Hrabové byla 1. září
za účasti primátora T. Macury, starosty městského obvodu Hrabová
I. Trávníčka a dalších hostů prezentována publikace Historie obce Hrabová: dějiny, památky a osobnosti Hrabové od 13. století po současnost,
jejímž editorem je M. Slepička. 2. září vystoupili na hřišti TJ Sokol Hrabová žáci mateřské a základní školy, zpěvák P. Novák, představena byla
hasičská technika a konala se jízda velocipedistů
2. září
• závody a exhibice Parkour Cup – neoficiálního mistrovství ČR v parkúru – sportu, jehož principem je překonat vlastním tělem libovolné
překážky, se uskutečnily v Dolní oblasti Vítkovice
• vítězem soutěže hasičů TFA – Ostravská věž 2017, jejíž jednou z disciplín je běh na vysokou pec v Dolní oblasti Vítkovice v kompletním hasičském zásahovém vybavení, se stal P. Moleš
4. září
• primátor T. Macura zahájil nový školní rok a slavnostně otevřel novou
tělocvičnu v Základní škole Ostrava-Petřkovice. První den ve školních lavicích přivítali žáky také náměstek primátora V. Cigánek na Základní škole
Slezská Ostrava na Bohumínské ulici a náměstek primátora R. Babinec
na Základní škole na Gajdošově ulici v Moravské Ostravě
• skupina AGEL, a. s., provozující síť zdravotnických zařízení, otevřela
v Koblově na Antošovické ulici svou první střední zdravotnickou školu.
Do tří tříd prvního ročníku denního studia nastoupilo 90 studentů, dalších
22 žáků začalo studovat dálkově
• Archiv města Ostravy připravil k 750. výročí pr vní písemné zmínky
o Moravské Ostravě ve foyer Nové radnice výstavu Století plné zvratů
aneb Ostrava ve 20. století. Úvodní slovo přednesli primátor T. Macura
a ředitelka Archivu města Ostravy B. Przybylová. Na 10 panelech byly prezentovány dokumenty ilustrující vývoj města od doby rakousko-uherské
monarchie po období transformace v 90. letech 20. století. V kulturním
programu vystoupilo hudební uskupení Notabene
4.–28. září
• 14. ročník Svatováclavského hudebního festivalu, věnovaného duchovní hudbě, nabídl 35 koncertů ve 20 městech Moravskoslezského kraje.
Na zahajovacím večeru v katedrále Božského Spasitele se představili
Filharmonie Brno, Český filharmonický sbor Brno, sopranistka K. Kněžíková a švýcarský barytonista R. Rosen, kteří pod taktovou O. Vrabce uvedli
Německé requiem J. Brahmse. Ostravské posluchače zaujala mj. vystou-
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5.–10. září
• mezinárodního turnaje hendikepovaných stolních tenistů Czech Open
2017 – Para Table Tennis se ve sportovním areálu na Varenské ul. zúčastnilo 151 sportovců z 29 zemí
6. září
• prezident M. Zeman si v rámci návštěvy Moravskoslezského kraje prohlédl areál společnosti TEMEX Ostrava, spol. s r. o., jednal s vedením
podniku a diskutoval s jeho zaměstnanci
7. září
• obrazy nejvýznamnějších představitelů českého surrealismu, jakými
byli např. Toyen, J. Štyrský, J. Šíma a F. Muzika, byly k vidění na výstavě
Surrealismus: Od Toyen po Istlera, zahájené ve Výtvarném centru Chagall
8. září
• oslav 750 let od první písemné zmínky o Moravské Ostravě se zúčastnili také představitelé partnerských měst Ostravy – polských Katovic,
maďarského Miskolce, německých Drážďan, řeckého Pirea, tureckého
Gaziantepu a čínského Suzhou, které přijali primátor T. Macura a náměstci primátora Z. Pražák a V. Cigánek

Průvod
v dobových
kostýmech na
Historickém reji
(8. září)
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Z ÁŘ Í

pení Janáčkovy filharmonie Ostrava, stálých festivalových hostů Collegia 1704 a Collegia Vocale 1704, PhilHarmonia Octet Prague a Ensemble Inégal. Z koncepce festivalu se vymykal koncert zpěváka D. Bárty
v doprovodu jazzového tria Roberta Balzara a Filharmonie Brno. Na závěrečném večeru, který byl zároveň jedním z vrcholů přehlídky, zaznělo oratorium H. Berlioze Dětství Ježíšovo v podání Filharmonie Brno, Českého
filharmonického sboru Brno a sólistů řízených P. Bernoldem

Z ÁŘ Í
Rytířský turnaj u Slezskoostravského hradu (8. září)

8.–9. září
• u příležitosti oslav 750 let od první písemné zmínky o Moravské Ostravě se v centru města, na Slezskoostravském hradě a v jeho okolí konal
Historický rej. Na Masarykově náměstí proběhl jarmark, hudební a divadelní vystoupení a představení kejklířů a sokolníků a zájemci si zde mohli
nechat zhotovit knihařem Archivu města Ostravy J. Vaculíkem pečeť,
vytlačenou typářem vyhotoveným speciálně k tomuto výročí. Součástí
akce byla soutěž o nejlepší historické kostýmy ve čtyřech kategoriích:
žena, muž, dítě do 140 cm a skupiny. Účastníci je prezentovali v průvodu,
zahájeném primátorem T. Macurou. 9. září se na náměstí uskutečnila
děkovná bohoslužba, celebrovaná biskupem F. V. Lobkowiczem za účasti
biskupů sousedních diecézí, při které byly rovněž žehnány prapory městských obvodů, hasičů a skautů. Na Černé louce vyrostla replika tábora
žoldnéřů z třicetileté války a na valech u Slezskoostravského hradu se
konaly rytířské turnaje inscenované Turnajovou společností Hector. Uvnitř
hradeb bylo možno zhlédnout šermířské souboje nebo vyslechnout koncerty skupin Gnomus, Calata či Clamortis
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• k 65. výročí zahájení trolejbusové dopravy v Ostravě připravil DPO ve
spolupráci s Radiem Čas den otevřených dveří ve vozovně na Sokolské
třídě v Moravské Ostravě. 5000 návštěvníků mohlo obdivovat historická
i současná vozidla městské hromadné dopravy. Svoji činnost zde rovněž
představily Policie ČR, Městská policie Ostrava nebo Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice. V doprovodném programu vystoupila
mj. zpěvačka Elis
9.–10. září
• na galavečeru k zahájení sezony 2017/2018 se prezentovaly všechny
čtyři soubory NDM. Diváci poprvé zhlédli ukázky z výpravného muzikálu
B. Urbánka a J. Nohavici Romeo a Julie (Poselství lásky) nebo árie z opery
G. Rossiniho Lazebník sevillský, jejíž libreto nově zpracoval J. Nohavica
13. září
• vítězi 24. ročníku střelecké soutěže strážníků městských policií O pohár primátora statutárního města Přerova se v konkurenci 81 střelců a 24 družstev stali příslušníci Městské policie Ostrava O. Dunaj,
P. Burda a T. Dršťák
16. září
• na 5. sousedské slavnosti Zažít Ostravu jinak, jejímž hlavním organizátorem bylo Kulturní centrum Cooltour, nabízely na jarmarcích u Husova
sadu v Moravské Ostravě a na ulici U Oblouku v Porubě spolky, organizace i občané pokrmy, nápoje, oděvy a různé rukodělné produkty. Lidé
mohli soutěžit např. v běhu v lodičkách na podpatcích nebo v ustlání
postele na čas. Součástí programu byla také divadelní vystoupení a produkce diskžokejů. Otevřena pro veřejnost byla rovněž běžně nepřístupná
kaple sv. Alžběty u Husova sadu. Dopravní podnik Ostrava, a. s., připravil
projížďky historickou tramvají Barborka a akci uzavřely balkánská party
a afterparty v klubu Ikarus
• na Radvanických slavnostech se představili žáci mateřských a základních škol, pěvecké duo Těžkej Pokondr, zpěvák M. Šmajda a pro děti byla
připravena show M. Reifové a P. Vacka
16.–17. září
• na 17. dnech NATO v Ostravě a 8. dnech Vzdušných sil Armády České
republiky na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově bylo k vidění 80 letadel a vrtulníků a přes 200 kusů pozemní techniky. Například armáda
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Z ÁŘ Í

9. září
• na programu Dne Polanky v areálu Dělnického domu byly vernisáž
výstavy Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti, prezentace činnosti místních spolků či koncert Rock & Roll Bandu Marcela Woodmana

Z ÁŘ Í

USA prezentovala strategické bombardéry B-1B Lancer a B-52 Stratofortress. Lákadly byly také víceúčelový vrtulník UH-60 Black Hawk a letoun
Tu-154 slovenských vzdušných sil
16.–22. září
• město se zapojilo do kampaně na podporu udržitelných forem dopravy s názvem Evropský týden mobility v Ostravě aneb Pojeďme do práce
na kole, jejímž koordinátorem byl odbor ochrany životního prostředí MMO.
Na poslední den akce připadl Evropský den bez aut
18. září
• předsedkyně Židovské obce v Ostravě M. Slaninová připomněla u památníku před hlavním nádražím v Ostravě-Přívoze 75. výročí transportů ostravských Židů do Terezína. Květiny k němu posléze položili předseda Federace židovských obcí v České republice P. Papoušek, náměstci primátora
M. Mariánek, Z. Pražák a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
J. Kania a další
20. září
• zastupitelé na 28. zasedání ZMO projednali 88 programových bodů.
Schválili mj. přidělení finančních prostředků na zachování a obnovu kulturních památek, na modernizaci pobočky Ostravského informačního servisu, s. r. o., na hlavním nádraží v Ostravě-Přívoze a na další etapu revitalizace sídliště Šalamouna. Odsouhlasili dotace na sportovní projekty,
na program talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd
a poskytnutí stipendií města na akademický rok 2017/2018
• v městském obvodu Hrabová byla otevřena naučná stezka Viléma
Závady, jejímž autorem je P. Žižka. Na 14 zastávkách se zájemci dozvědí
historická fakta a zajímavosti tohoto obvodu
21. září
• za účasti náměstka primátora M. Mariánka a ředitele MNO P. Uhliga
byly v Městské nemocnici Ostrava slavnostně otevřeny rekonstruované
prostory oddělení všeobecného praktického lékařství a odboru informačních a komunikačních technologií
• na koncertu v Divadle Antonína Dvořáka Sešli se, aby pomohli, jehož
výtěžek byl určen na podporu Charitního domu sv. Zdislavy – azylového
domu pro matky s dětmi, vystoupili houslista P. Šporcl, zpěvák P. Bende
a Janáčkův komorní orchestr
• v rámci oslav 150 let od narození básníka P. Bezruče pořádal antikvariát
a galerie Fiducia ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu a Divadlem Petra Bezruče minifestival S Bezručem do ulic, na jehož pro-
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Z ÁŘ Í
Ředitel MNO P. Uhlig (první zleva), primářka Z. Richterová a náměstek primátora M. Mariánek při otevření rekonstruovaných oddělení Městské nemocnice
Ostrava (21. září)

O. Brett, K. Krejčí a M. Cimerák v inscenaci DPB Velký sešit (22. září)
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Z ÁŘ Í

gramu bylo ztvárnění básníkovy balady Maryčka Magdónova členy souboru
Divadla Petra Bezruče či okrášlení ostravského Bezručova sadu. Na závěr
večera bylo představeno nové číslo bulletinu Krásná Ostrava
• vítězkou 3. ročníku o nejsympatičtější seniorku Moravskoslezského
kraje Miss Babča se v Domě kultury Akord stala sedmdesátiletá V. Řezníčková z Ostravy-Zábřehu
22. září
• první inscenací sezony 2017/2018 v Divadle Petra Bezruče se stala
adaptace románu Velký sešit švýcarské spisovatelky maďarského původu
A. Kristofové. Režie se ujal slovenský režisér M. Amsler. V hlavních rolích
bratrů Lucase a Clause se představili O. Brett a M. Cimerák
22.–28. září
• proběhl 9. ročník festivalu Ostrava Kamera Oko, zaměřený na tvorbu
kameramanů, jehož hlavním tématem byla architektura ve filmu. Osmdesát projekcí na více než 15 místech v Ostravě zhlédlo téměř 6000 diváků. Vítězem hlavní soutěžní sekce Oficiální výběr se stal P. Spengemann,
kameraman snímku Das satanische Dickicht (Satanské houští). V soutěži krátkometrážních filmů zvítězil S. Todorov za kameru ve filmu Stillleben
23. září
• u příležitosti Mezinárodního dne železnice, kter ý se konal rovněž
na hlavním nádraží v Ostravě-Přívoze, byl vypraven historický vlak tažený
parní lokomotivou. Na nádraží si bylo možné prohlédnout řídicí stavědlo,
elektrodispečink či bývalé depo Českých drah. Dopravní podnik Ostrava, a. s., vypravil na okružní jízdy některé své historické vozy
• pr vní místo na mistrovství České republiky ve sportovním dřevorubectví, které se uskutečnilo v rámci 23. ročníku Festivalu dřeva na Slezskoostravském hradě, vybojoval v konkurenci 12 závodníků M. Komárek
z Oseku
• v Centru bezpečné jízdy Libros v Přívoze se uskutečnily dva výjimečné
výkony, které byly zapsány do České knihy rekordů. 11,5 t těžkou nákladní Tatru utáhl na vzdálenost 252 cm bronzový medailista ze světové soutěže handicapovaných kulturistů, vozíčkář D. Minster ze Studénky a stejný vůz přesunula o 440 cm L. Ferenčuková z Policie ČR
24. září
• v NDM byla uvedena opera E. Schiffauera a I. Binara Zob, zob, Zoban!!!
v hudebním nastudování A. Sedlického a L. Živocké a v režii V. Klemense.
Dětské role ztvárnili členové Operního studia Národního divadla moravskoslezského
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• vítězem hlavního závodu 2. ročníku Ostravského maratonu Craft Runfest Ostrava 2017, jehož pořadateli byly Maraton klub Seitl Ostrava
a atletický klub SSK Vítkovice, se stal J. Kohut z VSK Univerzita Brno,
který trať zdolal za 2:36:54 h
25. září
• v Ostravském muzeu byla zahájena výstava Ragby. Hra síly, odvahy
a bojovnosti, která vznikla ve spolupráci se Š. Rámišovou z Národního
muzea v Praze. Mezi nejcennější předměty expozice, kterou podpořily osobnosti české kultury, herec P. Nárožný a zpěváci J. Nohavica a J. Ledecký,
patřila unikátní výšivka z 2. poloviny 19. století zobrazující první ragbyový
zápas v českých zemích, trofeje mistrů republiky a osobní předměty známých československých hráčů
26. září
• mimořádný výstavní projekt: Vlastislav Hofman – Pocta invenci, zahájený
v Domě umění úvodními slovy ředitele GVUO J. Jůzy, kurátorky M. Nešlehové a primátora T. Macury, prezentoval architektonické návrhy, design,
scénografické práce, ale také obrazy a grafiky tohoto významného představitele kubismu. Část expozice byla věnována krematoriu v Moravské
Ostravě zbořenému v roce 1979. Zároveň byl představen katalog k výstavě. Vernisáž doplnila hudební a taneční produkce Oživlé automaty, jejíž
autorkou je M. Dvořáková
28. září
• na budově Matičního gymnázia v Moravské Ostravě byla v rámci oslav
120. výročí založení školy odhalena za účasti primátora T. Macury pamětní deska věnovaná řediteli školy R. Tlapákovi, legionáři, kulturnímu
a osvětovému pracovníku, zahynulému v koncentračním táboře Oranienburg v roce 1940
• mši, která zakončila svatováclavskou pouť ve Staré Boleslavi, celebroval biskup ostravsko-opavské diecéze F. V. Lobkowicz
• náměstí Svatopluka Čecha v Přívoze se stalo dějištěm Svatováclavského jarmarku, jehož součástí byla mj. vystoupení kejklířů, šermířů, hudebních skupin a také atrakce určené především dětem. V odpoledních hodinách dorazil na náměstí průvod družiny sv. Václava
• 110. výročí otevření budovy Divadla Antonína Dvořáka připomněla
akce 110 let ve 110 minutách aneb Historická smršť, a kdo to nestihl,
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Z ÁŘ Í

• výstava současného umění Art-Brut-All na Dole Michal představila díla
umělců z České republiky i zahraničí, například M. Mulače, M. Škubala
a F. Štorma. Na vernisáži, kterou doplnily přednášky, vystoupily rovněž
hudební skupiny Contrastic a Disfigured Corpse

Z ÁŘ Í
Vystoupení studentského pěveckého sboru při odhalení pamětní desky
R. Tlapákovi (28. září)

už to nestihne… Každá minuta představení připomenula formou vyprávění, tance, hereckých a kostýmních výstupů či projekcí jeden rok provozu
divadla. Historie této stavby se týkala také vědomostní soutěž a výstava
instalovaná na různých místech v centru města
• vítězem hlavního závodu Běhu na Emu v délce 8,2 km, jehož trasa
vedla ze Slezskoostravského hradu podél řeky Ostravice přes Gagarinovo
náměstí na haldu Emu, se stal T. Maceček z VSK Univerzita Brno
30. září
• součástí hlavní části oslav Matičního gymnázia v Multifunkční aule Gong
bylo setkání absolventů, křest almanachu k 120. výročí založení školy
a vystoupení studentů a absolventů školy
• Úřad práce v Ostravě evidoval k tomuto dni 15 860 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 739 méně než k 31. březnu. Podíl nezaměstnaných osob
dosáhl 7,4 % (7,7 % k 31. 3.)
30. září–28. října
• přehlídka amatérských divadelních souborů Krasnický Tyjátr, konaná
v hostinci U Čestmíra v Krásném Poli, Planetáriu Ostrava a Slezskoostravském hradě, nabídla vystoupení např. NEKROteatra z Prahy, DoDivadla
z Dobroslavic nebo Divadla Boban Bohumín
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3. října
• do Festivalu ostravských knihoven se zapojilo šest knihoven. Např. v Moravskoslezské vědecké knihovně si zájemci prohlédli běžně nepřístupné
prostory, expozici knižních unikátů a vyzkoušeli si znalosti v zábavném knihovnickém kvízu. Knihovna města Ostravy ve své hlavní budově u Sýkorova
mostu připravila mj. rychlokurz obalování knih. Pokud lidé navštívili všechny přihlášené knihovny, získali v jedné z nich registraci zdarma nebo jiný
hodnotný bonus
• ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR S. Štech a zástupci Moravskoslezského kraje a Svazu průmyslu a dopravy ČR podepsali v Ostravě
Memorandum o duálním vzdělávání, jehož cílem je zajistit absolventům
škol lepší uplatnění na trhu práce

Scéna z vítězného představení festivalu Spectaculo Interesse Anywhere
(4. října)
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1.–6. října
• 12. ročník festivalu loutkových divadel Spectaculo Interesse nabídl
na čtyřech scénách 21 soutěžních a 16 nesoutěžních představení loutkářů z 16 zemí. Hlavní cenu primátora města Ostravy získala inscenace Anywhere francouzského souboru Théâtre de l’Entrouvert. Součástí
přehlídky bylo vystoupení s obřími loutkami vytvořenými v rámci projektu
DUNDU v Trojhalí na Karolině. Novinkou byl doprovodný program Loutky
v pytli v Kulturním centru Cooltour a celodenní aktivity pro děti v Šapitó
Nadace ČEZ

Ř ÍJE N
Společný stánek Moravskoslezského a Jihomoravského kraje, Brna a Ostravy
na veletrhu Expo Real (4. října)

3.–5. října
• na programu 25. ročníku Evropských dnů hendikepu v Ostravě, jejichž
tématem byl vztah rodiny k hendikepovaným a jejichž spoluorganizátorem byl odbor sociálních věcí a zdravotnictví MMO, byly odborná konference, sportovní utkání, jarmark, workshopy, semináře a výtvarná soutěž.
Na slavnostním večeru byla předána ocenění Asociace Trigon Křišťálový
kamínek za mimořádné aktivity osobnostem s hendikepem a těm, kteří
lidem s postižením pomáhají
4. října
• v pobočce Knihovny města Ostravy v Michálkovicích proběhla za účasti
starosty městského obvodu M. Jurošky prezentace publikace J. Kašpárka
Kapitoly z historie Michálkovic IV
4.–6. října
• odbor strategického rozvoje MMO prezentoval investiční příležitosti
Ostravy na veletrhu Expo Real v Mnichově ve společné expozici s Moravskoslezským a Jihomoravským krajem a Brnem. Potenciálním zájemcům
byla nabídnuta možnost investovat v lokalitách Karolina, Černá louka,
prolukách u Masarykova náměstí a také v rozvojové zóně Hrušov
4. října–12. listopadu
v rámci festivalu umění ve veřejném prostoru Kukačka vznikly instalace výtvarníků z ČR i zahraničí, kteří umístili svá díla na různých místech
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5. října
• v celorepublikové soutěži Stavba roku 2017 opět uspěly ostravské
stavby. Cenu poroty získala rekonstruovaná budova Kampus Palace
a na třetí pozici v internetové anketě Cena veřejnosti se s 12 058 hlasy
umístila Atletická hala Vítkovice
• šest desítek pedagogických pracovníků a studentů Ostravské univerzity se zapojilo do pochodu městem, který byl součástí happeningu upozorňujícího na nedostatečné financování vysokých škol
• ve věku 92 let zemřel A. Delong, zakladatel oboru elektronové mikroskopie v Československu, rodák z Bartovic (dnes část Ostravy)
5.–7. října
• mistrovství ČR v boxu se konalo ve sportovní hale v Přívoze. Ostravští boxeři získali pět titulů a potvrdili přední postavení na domácí scéně.
Poprvé v historii šampionátu získala zlaté medaile dvojčata D. a N. Freiherrovi, členové klubu Boxing Ostrava
6. října
• na patnácti místech se konal 5. ročník Ostravské noci vědců, kterou společně pořádaly Ostravská univerzita a Vysoká škola báňská –
Technická univerzita Ostrava. Tématem největší popularizační akce vědy
v regionu byla mobilita. Připraveny byly diskuse, přednášky, zážitkové
dílny, představení, výstavy, komentované ukázky i demonstrační experimenty
6.–7. října
• na Setkání kytaristů v Kulturním centru Cooltour vystoupily skupiny
Wild Tides, February, Ladě, kytarista V. Bláha nebo hráčka na cimbál
a zpěvačka Z. Lapčíková
6. října–9. prosince
• Mezinárodní festival outdoorových filmů zahájený v Ostravě, který dále
pokračoval v dalších městech ČR, nabídl 129 soutěžních snímků ve čtyřech kategoriích. Čestnými hosty byli dvaadevadesátiletý aktivní lyžař
O. Krajňák ze Slovenska a český paralympijský plavec A. Petráček
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v Ostravě, jež bylo možno lokalizovat na základě informací uvedených
na internetových stránkách www.kukacka.org. Součástí přehlídky byl
tzv. interaktivní videowalk, při němž se jeho účastníci, vybavení tabletem
a sluchátky s 3D zvukem, vydali na cestu do podzemních garáží na Prokešově náměstí. Průvodcem jim bylo video zobrazované na tabletu a zvukový záznam příběhu, který se k danému místu vázal
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7. října
• za přítomnosti zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ČR byla v prostorách Základní školy Ostrava, Nádražní 117, v Moravské
Ostravě otevřena první boxerská akademie v ČR provozovaná klubem
Boxing Ostrava
7.–8. října
• Hradní hodokvas na Slezskoostravském hradě zahájil příjezd Bakcha
s družinou na voze zdobeném ovocem a dekoracemi z jídla. Úvodní ceremonii vystřídal bohatý program, na němž byla hudební, taneční a divadelní představení a také soutěže pro příznivce dobrého jídla a pití
9. října
• firma Vítkovice Heavy Machinery, a. s., představila na Mezinárodním
strojírenském veletrhu v Brně novou technologii kování velkých lahví na
stlačený vodík
9.–12. října
• 12. ročník Dnů proti chudobě v Ostravě, pořádaný Armádou spásy
a Charitou Ostrava, nabídl mj. setkání lidí bez domova, pracovníků
a poskytovatelů sociálních služeb s veřejností a odborný seminář na OU,
jehož tématy byly mj. zdravotní stav obyvatel azylových domů a život
seniorů na hranici chudoby
10. října
• v sadu Milady Horákové byly za přítomnosti náměstkyně primátora
K. Šebestové odhaleny čtyři opravené sochy vytvořené na mezinárodních
sympoziích prostorových forem v letech 1967 a 1969. Na jejich renovaci,
na kterou přispěl grant statutárního města Ostravy, se podíleli členové
a příznivci Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu ve spolupráci s antikvariátem a galerií Fiducia pod vedením restaurátora T. Skalíka
11. října
• v Kanceláři pro umění PLATO Ostrava, p. o., byla zahájena výstava
Dočasný depozitář, představující 50 prací umělců z ČR i zahraničí. Součástí doprovodného programu byly kurzy kresby a malby
• na Galavečeru hvězd vystoupili v Ostravar Aréně zpěváci K. Gott, P. Kolář
a zpěvačky I. Csáková, M. Absolonová a Dasha
11.–12. října
• za účasti generální ředitelky Úřadu práce ČR K. Sadílkové, hejtmana
Moravskoslezského kraje I. Vondráka, primátora Ostravy T. Macury a dalších hostů proběhlo v Dolní oblasti Vítkovice 5. setkání zástupců teritoriálních paktů zaměstnanosti ČR, v jehož rámci podepsali zástupci Úřadu
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12. října
• atletům trénujícím vrhy a hody oštěpem, kladivem, diskem a koulí je
určeno nové vrhačské centrum otevřené ve sportovním areálu Maraton
klubu Seitl Ostrava v Martinově na Provozní ulici, na jehož vybudování
přispělo město ze svého rozpočtu
12.–16. října
• filmový festival Be2Can představil v Minikině deset snímků oceněných
na festivalech v Berlíně, Benátkách a Cannes, např. filmy Čtverec (režie
R. Östlund), O těle a duši (režie I. Enyedi) a Ta, která odešla (režie L. Diaz)
13. října
• v prostorách Divadla Mír se konalo slavnostní otevření Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a. s., navazujícího na činnost Vědecko-technologického parku Ostrava, a. s. Jeho cílem je podpora rozvoje podniků i začínajících firem prostřednictvím specializovaných poradenských
služeb, sdílených laboratoří a další infrastruktury. Setkání se zúčastnilo
250 hostů, mezi nimi hejtman Moravskoslezského kraje I. Vondrák, primátor T. Macura a ředitel Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a. s.,
P. Csank

Náměstkyně primátora K. Šebestová a členka Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu I. Rozehnalová při odhalení restaurované sochy v sadu Milady
Horákové (10. října)
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práce ČR, Moravskoslezského kraje a města Ostravy memorandum o spolupráci, týkající se problematiky odstraňování dlouhodobé nezaměstnanosti a sladění poptávky a nabídky na místním trhu práce

Ř ÍJE N
Památník obětem 1. a 2. světové války v Porubě (19. října)

13.–14. října
• 40 pivovarů nabídlo 150 druhů piv na Oktobe(e)rfestu u obchodního
a zábavního centra Nová Karolina. V doprovodném programu vystoupily
např. skupiny Alkehol, Mandrage nebo Monkey Business
16. října
• v Knihcentru proběhla za značného zájmu autogramiáda a beseda s nejznámějším polistopadovým vězněm J. Kajínkem, jemuž udělil milost prezident M. Zeman, k jeho knize Můj život bez mříží
18. října
• zastupitelé na 29. zasedání ZMO schválili majetkové změny v průmyslové zóně Mošnov, které umožňují výstavbu multimodálního centra Ostrava Airport Multimodal Park, metodiku pro sestavování rozpočtu pro rok
2018, fúzi obchodních společností Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh,
s. r. o., a DK Poklad, s. r. o., uzavření memoranda mezi městem a Českým atletickým svazem o vzájemné spolupráci při výstavbě areálu střelnic
na ulici Plzeňské a poskytnutí daru na pořízení zvonu pro vyhořelý kostel
Božího Těla v Gutech
• město Ostrava zaslalo Evropské komisi přihlášku do soutěže o titul
European Green Capital 2020 – Evropské zelené město 2020. Odborná
porota v roce 2018 vybere vítěze z třinácti kandidujících měst z dvanácti
evropských zemí
• ve Slezskoostravské galerii byla za účasti starostky obvodu Slezská
Ostrava B. Jelonkové zahájena výstava Slezská Ostrava v proměnách
času, prezentující historické snímky této městské části, kterou připravil
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• L. Václavík překonal s Tatrou 810 4×4 v areálu Centra bezpečné jízdy
Libros v Přívoze pravděpodobně nejvyšší technickou překážku na světě
vysokou 11,5 m, čímž se zapsal do České knihy rekordů
18.–20. října
• konaly se 21. gerontologické dny Ostrava 2017, jejichž hlavním bodem
byl kongres v Domě kultury města Ostravy, určený odborníkům z oblasti
zdravotnictví a sociálních služeb
• 11. ročník mezinárodního literárního festivalu ProtimluvFest 2017 s podtitulem Na hraně času se uskutečnil na pěti místech Ostravy. Festival zahájil v Centru PANT pořad věnovaný připomínce prvního evropského transportu Židů v Evropě do koncentračního tábora, který byl vypraven z Ostravy
18. října 1939 do Niska nad Sanem. Při této příležitosti vystoupili mj. polská novinářka L. Ostałowska a slovenský režisér a prozaik J. Rihák. Na festivalu se dále prezentovali čeští, maďarští a polští autoři, např. J. Typlt,
M. Pražák a G. G. Gyukics. Závěrečný den festivalu uvedli herci Národního
divadla v Praze inscenované čtení Žasnout a mlčet
19. října
• v Síni tradic stadionu na Bazalech bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi městem Ostravou, Moravskoslezským krajem, Fotbalovou
asociací ČR, FC Baník Ostrava a Vítkovice Arénou, a. s., které zastupovali
primátor T. Macura, hejtman I. Vondrák, technický ředitel fotbalové asociace M. Prokeš, předseda představenstva FC Baník Ostrava J. Wolf a jednatel společnosti Vítkovice Aréna, a. s., K. Vrubl, na jehož základě bude
stadion přebudován na tréninkové centrum fotbalové akademie
• za přítomnosti hejtmana I. Vondráka, starosty městského obvodu Poruba
P. Mihálika, zástupců Velvyslanectví Ruské federace v ČR a dalších hostů
byla slavnostně odhalena nová podoba památníku obětem 1. a 2. světové války na Vřesinské ulici v Porubě, jemuž kromě bludného balvanu
dominují kovové sloupy se jmény válečných obětí. Autory návrhu jsou architekti D. Kotek a P. Kundrát
• v NDM se konala premiéra opery G. Verdiho Otello. V hudebním nastudování J. Kleckera a režii I. Krejčího se v titulních rolích představili G. Zampieri a M. Hundeling
20. října
• delegaci Armády ČR v čele s velitelem 22. základny vrtulníkového
letectva plk. P. Čepelkou přijal u příležitosti 11. ročníku společensko-kul-
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Č. Piętoň. Zároveň byla představena stejnojmenná publikace téhož autora, který byl na vernisáži rovněž přítomen
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turní akce Vzdušné síly v Ostravě primátor T. Macura. Zástupci města
a vojenského letectva poté položili kytice u památníku 1. čs. smíšené
letecké divize v parku Čs. letců v Moravské Ostravě. Večer vystoupil
v DK Akord Ostrava-Zábřeh Vojenský umělecký soubor Ondráš
20.–21. října
• uskutečnily se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V Ostravě zvítězilo hnutí ANO 2011, které získalo 35,62 % hlasů, což představovalo 44 268 voličů, před stranou Svoboda a přímá demokracie – Tomio
Okamura (14,32 %, 17 799), Českou pirátskou stranou (9,21 %, 11 446),
Komunistickou stranou Čech a Moravy (8,56 %, 10 640), Českou stranou
sociálně demokratickou (8,5 %, 10 566) a Občanskou demokratickou
stranou (8,27 %, 10 288). Volební účast dosáhla 52,79 %
20.–22. října
• u příležitosti 10. výročí vysvěcení kostela Svatého Ducha v Zábřehu
se konaly mše, benefiční Běh pro Pavla, jehož výtěžek byl věnován hendikepovanému P. Prunnerovi, a oslavy završil koncert v kostele Svatého Ducha, na kterém vystoupili absolventi švýcarské hudební akademie
Schola Cantorum Basiliensis
21. října
• v Komorní scéně Aréna proběhla premiéra hry V. Havla Vyrozumění.
V režii V. Štěpánka vystoupili J. Kaluža, Š. Krupa, A. Sasínová-Polarczyk
a další
• za přítomnosti primátora T. Macury, starosty městského obvodu Stará
Bělá M. Krejčíčka, předsedy Společnosti Antonína Švehly M. Wenzla
a vnučky sochaře F. Juráně M. Bergrové byl ve Staré Bělé na Mitrovické ulici znovuodhalen památník obětem 1. světové války, jehož součástí
jsou sochy prezidenta T. G. Masaryka a předsedy vlády A. Švehly. Druhá
z nich byla kopií plastiky, jejímž autorem byl akademický sochař F. Juráň
a která byla odstraněna v době nacistické okupace
21.–29. října
• Polské dny v Ostravě 2017, pořádané Centrem PANT ve spolupráci
s Polským institutem v Praze a dalšími ostravskými kulturními a vzdělávacími institucemi, nabídly mj. komentovanou prohlídku Slezskou (do roku
1919 Polskou) Ostravou, besedu Současná Evropa očima Čechů a Poláků, koncert polské kapely Dagadana, divadelní představení Král Lávra či
promítání filmu Poslední rodina
24. října
• k 750. výročí první písemné zmínky o Moravské Ostravě vydalo město
publikaci Ostrava v datech, na jejíž přípravě se podílel Archiv města Ost-
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24.–27. října
• divadelní inscenaci Running [túmór] aneb Poslední večeře v Hotelu
Palace, která se uskutečnila v nevyužívaných prostorách bývalého Hotelu
Palace na Smetanově náměstí v centru Ostravy, připravilo Kulturní centrum Cooltour. V režii T. Lexové se představili N. Kovářová, M. Pohořálek,
B. Kocmánková a další. Scénu navrhla L. Přibylová
25. října–13. prosince
• společnost Janáčkův máj, o. p. s., byla organizátorem tří komorních koncertů uvedených v rámci oslav 750. výročí první písemné zmínky o Moravské Ostravě, na nichž zazněly v sále Vítkovického zámečku skladby ostravských skladatelů R. Kubína, M. Klegy, E. Schiffauera, M. Báchorka a dalších v podání ostravských interpretů
26. října
• slavnostním zasedáním vědecké rady za účasti hostů z ČR i zahraničí
v aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava si Ekonomická
fakulta VŠB – TUO připomněla 40. výročí svého založení
28. října
• u příležitosti státního svátku udělil prezident republiky M. Zeman medaili
Za zásluhy I. stupně ostravským rodákům, zpěváku a textaři J. Nohavicovi
a několikanásobnému vítězi automobilové Rallye Paříž-Dakar K. Lopraisovi
• prezident M. Zeman povýšil ředitele Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje V. Vlčka do hodnosti brigádního generála
• 99. výročí vzniku Československé republiky připomněl pietní akt u Zborovského památníku v Husově sadu. Po projevu primátora T. Macury položili k památníku věnce a kytice zástupci kraje, města, Armády ČR a dalších organizací
• konal se den otevřených dveří na Nové radnici. Možnost prohlídky reprezentativních prostor a setkání s primátorem T. Macurou využilo 485 lidí,
dalších 470 zájemců zhlédlo Ostravu zdarma z vyhlídkové věže. Součástí
programu Technika, průmysl a věda byla na Prokešově náměstí přehlídka
historických i současných uniforem a pracovních obleků profesí, které
jsou nebo byly s Ostravou úzce spjaty. VŠB – TUO prezentovala ukázky
výroby železa v historické peci a také jedno z největších lákadel – humanoidního robota. Do akce se zapojily rovněž Ostravské muzeum, Dolní
oblast Vítkovice, Český rozhlas Ostrava a další organizace a instituce
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ravy. Na 222 stranách nalezne čtenář významné události i zajímavosti
z ostravské historie od prvohor až do roku 2016

Ř ÍJE N

Návštěvníci dne
otevřených dveří na
Nové radnici si prohlížejí
primátorský řetěz
(28. října)

28. října–30. listopadu
• proběhly Dny Kanady v Moravskoslezském kraji. Na programu byly například výstava filmových plakátů, jejichž autorem je M. Reindl, který emigroval do Kanady v roce 1968, přednášky o cestování a multikulturalismu, filmové projekce nebo koncert kanadského multiinstrumentalisty E. Powela
30. října
• město Ostrava a Dopravní podnik Ostrava, a. s., uspěly v soutěži Chytrá radnice. Město zvítězilo v kategorii e-úřad za projekt FajnOVA tvorba
Strategického plánu rozvoje města a v kategorii Veřejná doprava získal
první místo DPO za využití bezkontaktních bankovních karet při platbě
jízdného. Druhá v pořadí skončila Ostrava v kategoriích Životní prostředí
a Energetika. Ceny převzali v Lichtenštejnském paláci v Praze náměstkyně primátora K. Šebestová, předseda představenstva Dopravního podniku Ostrava, a. s., D. Morys a zástupce odboru strategického rozvoje MMO
• v Literární kavárně Academia Ostrava se uskutečnila prezentace knihy
L. Augustinkové a H. Paclové Café Habsburg (kavárna Praha) v Ostravě,
pojednávající o historii budovy, ve které se knihkupectví a kavárna Academia nacházejí
31. října
• výstava 100 let architektury nové republiky – Moravskoslezský kraj
a Ostrava byla zahájena v Ostravském muzeu. Hlavní část expozice představila třicet významných staveb vzniklých na území města a kraje od roku
1918 až do současnosti, mj. revitalizaci Dolní oblasti Vítkovice, Novou radnici a sídliště Ostrava-Poruba. Další část byla věnována budovám z jiných
regionů, např. vysílači a hotelu na Ještědu či vile Tugendhat v Brně
• ve věku 65 let tragicky zahynula ředitelka Archivu města Ostravy
B. Przybylová, historička, archivářka a odpovědná redaktorka sborníku
Ostrava, Ostravského kalendária a dalších publikací mapujících historii
Ostravy a Ostravska
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• opravený rehabilitační bazén v MNO byl uveden do provozu. Nově je
vybaven nerezovou vložkou a čtyřmi masážními tryskami. Teplota vody se
pohybuje od 29 do 31 °C
2. listopadu
• v NDM proběhla premiéra baletu All That Jazz, Rock, Blues na hudbu
Á. Piazzolly, P. Prada a T. Waitse. V choreografii R. Hofmanové, I. Galiliho
a J. Ingera vystoupili L. Jehin, N. Adamska, B. Haws a další
• výstava Ostrava ve výtvarném umění, prezentující mj. díla J. Drhy, O. Lasáka, B. Dvorského, F. Duši a V. Wünscheho, byla zahájena ve Výtvarném
centru Chagall
• hudební skupina -123 minut vystoupila v klubu Heligonka na Dole
Hlubina
2.–9. listopadu
• přijetím jihokorejského velvyslance Moon Seoung-Hyuna u náměstků
primátora K. Šebestové a M. Mariánka byly zahájeny Korejské dny. Jejich
program nabídl prezentaci investičních možností v Jižní Koreji, fotografickou výstavu Korejská zima a zimní olympijské hry ve foyer Nové radnice, ochutnávku tradičních korejských jídel, hudebně taneční představení
uměleckého souboru z korejského města Čchangwon, workshopy korejské kuchyně nebo prezentace korejské literatury v knihovnách
3. listopadu
• Dopravní podnik Ostrava, a. s., zahájil kampaň Už to nevidíme černě,
která je zaměřena na problematiku černých pasažérů. Její součástí je
mj. amnestie pro část cestujících, kteří nezaplatili pokutu za jízdu načerno.
Těm byly odpuštěny všechny nezaplacené pokuty, pokud si do 24. prosince
2017 zakoupili minimálně půlroční jízdenku
• na 3. ročníku festivalu Norma, pořádaném galerií PLATO Ostrava a pražským divadlem Studio Hrdinů v prostorách bývalého Dolu Hlubina, zaměřeném na současné pohybové a činoherní divadlo, vystoupily např. soubory
HaDivadlo, Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
a herec J. Bárta
4. listopadu
• oslava Halloweenu se uskutečnila v Zoologické zahradě Ostrava. Průvod návštěvníků v kostýmech a maskách byl ukončen na symbolickém
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1. listopadu
• byla ukončena rozsáhlá rekonstrukce Českobratrské ulice v úseku
mezi Sokolskou třídou a Nádražní ulicí. Vyměněny byly inženýrské sítě
a vozovka získala nový povrch. Podél ní byly zřízeny pásy zeleně a ozeleněny byly také dělicí ostrůvky u přechodů pro chodce
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hřbitově vyhubených zvířat, kde mohli lidé zapálit svíčky a vzpomenout
na druhy, jež byly v důsledku činnosti člověka vyhubeny
4.–8. listopadu
• proběhla přehlídka profesionálních ostravských divadel Ostrava v Praze!!! Národní divadlo moravskoslezské představilo opery A. Thomase Hamlet a E. Schiffauera a I. Binara Zob, Zob, Zoban!!! a nejúspěšnější muzikál
Edith a Marlene, jehož autorkou je É. Pataki. Divadlo loutek Ostrava uvedlo hru K. Čapka Dášeňka, Komorní scéna Aréna trilogii T. Vůjtka: S nadějí,
i bez ní, Slyšení a Smíření, a Divadlo Petra Bezruče se prezentovalo inscenací na námět románu L. Fukse Spalovač mrtvol
6. listopadu
• ve Výstavní síni Sokolská 26 se konala vernisáž obrazů ze soutěžní
přehlídky studentů středních odborných škol zaměřených na výtvarné
a uměleckořemeslné obory Oskar Ostrava 2017, jejímž organizátorem
byla Střední umělecká škola, Ostrava, p. o. Za účasti náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje S. Folwarczného byli oceněni autoři prací
v kategoriích Figura, Zátiší, Krajina a Architektura
6.–15. listopadu
• na programu festivalu Hudební současnost byl mj. koncert Leoš
Janáček inspirující, na kterém zazněly v Domě umění skladby ovlivněné
dílem tohoto skladatele, jejichž autory byli V. Studnička, M. Dvořáková,

Držitelka ocenění Senior roku 2017 L. Kocierzová s náměstkem primátora
Z. Pražákem a primátorem T. Macurou (9. listopadu)
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7.–8. listopadu
• v Clarion Congress Hotelu se konala nejprestižnější konference v oboru
vodárenství v ČR – Provozování vodovodů a kanalizací 2017 –, pořádaná
Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR
7.–11. listopadu
• vítěznou inscenací 17. ročníku Festivalu divadel Moravy a Slezska,
který se konal v Českém Těšíně, se stalo představení Komorní scény
Aréna Obraz. Cenu za nejlepší mužský herecký výkon obdržel N. Lichý
za roli Romana Kopfrkingla ve hře Spalovač mrtvol a hudební soubor DLO
získal za své vystoupení v pohádce Dášeňka ocenění za nejlepší hudební
nastudování
8. listopadu
• městský obvod Poruba zorganizoval vzpomínkovou akci, která připomněla nedožité 100. narozeniny brigádního generála Z. Škarvady. Mezi
účastníky byli rovněž vdova po gen. Škarvadovi I. Škarvadová, primátor
T. Macura a ředitel Krajského vojenského velitelství v Ostravě J. Hrabec.
Lidé si prohlédli repliku stíhacího letadla Spitfire, v němž Z. Škarvada
létal. Dále vystoupili trubači a mažoretky. Na závěr byly položeny kytice k pamětní desce na základní škole, která nese jméno Z. Škarvady,
a vypuštěny byly balonky v barvách státní vlajky
• v Domě u šraněk ve Vítkovicích byla zahájena výstava historických fotografií, kronik a dalších dokumentů a předmětů, konaná u příležitosti oslav
660. výročí první písemné zmínky o Vítkovicích
9. listopadu
• vítězkou 11. ročníku ankety Senior roku 2017 se stala malířka, grafička, ilustrátorka, designérka a fotografka L. Kocierzová, jíž předali na Nové
radnici ocenění primátor T. Macura a náměstek primátora Z. Pražák
• Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o., zorganizovaly ve spolupráci
s městským obvodem Ostrava-Jih již počtvrté v Bělském lese pro rodiny
s dětmi akci, v jejímž rámci bylo v tzv. Sadu mladých vysázeno 41 stromků. Ty si mohli zájemci za 800 Kč zakoupit, a to včetně pamětního listu
a sloupku s cedulkou, na které bylo uvedeno jméno dítěte, jež sazenici
pomáhalo zasadit
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M. Báchorek či T. Malinová, dále multimediální projekt D. Skály BěSnění v Divadle loutek Ostrava, vystoupení komorního soubor Lichtzwang
v Janáčkově konzervatoři v Ostravě nebo pěveckých sborů Ostravské učitelky, Chorus Ostrava a Sbor interpretačních kurzů Hudební současnosti
v kostele sv. Václava. Součástí přehlídky byly také přednášky v Centru
PANT a tvůrčí dílny
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9.–13. listopadu
• festival Ozvěny nabídl cestopisné přednášky a promítání filmů. Z hudebních skupin se představili např. Nezmaři, Alibaba a BG Styl
10. listopadu
• po pěti letech vydal zpěvák J. Nohavica další CD, nazvané Poruba
11. listopadu
• v Komenského sadech se konala vzpomínková akce u příležitosti
Dne válečných veteránů, jehož se zúčastnili zástupci Armády ČR, diplomatického sboru, kraje, města a další hosté. Po slavnostních projevech
obdrželi vyznamenání příslušníci Armády ČR a poté byly položeny kytice
a věnce k Památníku Rudé armády
• na Svatomartinských hodech na Masarykově náměstí, na které dorazil rovněž sv. Martin s doprovodem, mohli lidé ochutnat rozmanité husí
speciality, svatomartinské víno i pivo. Za skandování návštěvníků převzal víno místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
D. Mouka a farář J. Plaček svatomartinskému vínu požehnal. Večer se
konal lampionový průvod k Ostravici
14. listopadu
• společnost Vítkovice, a. s., oznámila, že novým předsedou představenstva této firmy se stal M. Žák, který v této funkci vystřídal L. Witasska
15. listopadu
• v úvodu 30. zasedání Zastupitelstva města Ostravy uctili jeho členové
a další hosté minutou ticha památku tragicky zesnulé ředitelky Archivu
města Ostravy B. Przybylové. Poté složila slib zastupitele Ž. Thomasová
z hnutí ANO 2011, která nahradila Z. Ožanovou z téže politické strany, jež
byla zvolena poslankyní Parlamentu ČR. Bouřlivou diskuzi vyvolal materiál
týkající se záměru fúze společností Ostravské výstavy, a. s., a Ostravský
informační servis, s. r. o., jenž byl hlasy koalice schválen. Zastupitelé
dále odsouhlasili mj. navýšení rozpočtu o 707 mil. Kč, koncepci sociálního bydlení, memorandum o finanční participaci na pořádání Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka, zřízení fondu pro výstavbu nového
koncertního sálu a plán odpadového hospodářství statutárního města
Ostravy pro období let 2017–2021
• na 18. ročníku mezinárodního festivalu Pohyb-Zvuk-Prostor zaměřeného na alternativní tvorbu, vystoupili v antikvariátu a galerii Fiducia hudební
uskupení a sólisté mj. Lambs Gamble, G. Cremaschi & P. Zlámal nebo
A. L. Fauré
• galerie PLATO Ostrava představila na výstavě Heroic vs. Holistic tvorbu
sochařky B. Falenderové, sochaře a performera G. Kowalského z Polska,
Miyeon Leeho z Jižní Koreje a německého výtvarníka B. Wagnera
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• členové Městského výboru Českého svazu bojovníků za svobodu gen.
Mikuláše Končického Ostrava a další občané si připomněli 78. výročí
událostí spojených se smrtí studenta J. Opletala, zavražděného v době
nacistické okupace, pietním aktem v prostorách Národního památkového
ústavu, územního odborného pracoviště Ostrava
• několik desítek občanů si na Masarykově náměstí připomnělo listopadové události roku 1989. Své projevy přednesli např. herec V. Polák
a novinář L. Vrchovský
• v NDM proběhla premiéra inscenace G. Flauberta Paní Bovaryová.
V režii P. Gábora vystoupili I. Firlová, P. Houska, L. Končoková a další
• v Kině Cineport v areálu Dolu Hlubina byl promítnut nejstarší němý film
o Ostravě – Šachta pohřbených idejí. Snímek doprovodilo živé vystoupení
kytaristy P. Johančíka a houslisty J. Macháčka. Současně zde byla zahájena výstava prací E. Halberštáta Na šachtě a čteny byly ukázky z románu
L. Vrchovského Z podzemí ke slunci
17. listopadu
• činohra NDM uvedla hru dánského dramatika C. Lollikeho Obyčejný
život neboli Tělo a bitevní pole. Pod režijním vedením J. Kačmarčíka se
představili P. Lorencová, D. Janošek a J. Sedláček. Premiéra proběhla
vzhledem k rekonstrukci Divadla Jiřího Myrona v prostorách alternativní
scény Divadla loutek Ostrava
18. listopadu
• akce Noc divadel nabídla nejen ukázky představení, ale i možnost
nahlédnout do zákulisí, setkat se s umělci či tvůrčí dílny. Otevřeny byly
Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, obě budovy Národního divadla moravskoslezského – tedy Divadlo Antonína Dvořáka a Divadlo Jiřího Myrona –
Divadlo Petra Bezruče a Divadlo loutek Ostrava
• na Masarykově náměstí se konal Restaurant Day Ostrava, na němž
třicet kuchařů prezentovalo kulinářské speciality. Doprovodný program
v Kulturním centru Cooltour nabídl hudební vystoupení, výstavu pro-
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16. listopadu
• v předvečer státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii se konalo ve foyer Nové radnice slavnostní shromáždění pořádané ostravskou
pobočkou Konfederace politických vězňů, na kterém vystoupil s projevem
mj. primátor T. Macura. K pamětní desce obětem zla poté položili kytice
a věnce zástupci města, České obce sokolské, Českého svazu bojovníků
za svobodu, Československé obce legionářské a dalších organizací. Akci
doprovodilo vystoupení pěveckého sboru Chorus Ostrava
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Velvyslankyně Kanady
B. Richardson při jednání
s primátorem T. Macurou
(20. listopadu)

střených stolů, jarmark designových kuchyňských potřeb či autogramiádu
knihy receptů M. Šupákové Cooking with Šůša
20. listopadu
• velvyslankyně Kanady B. Richardson jednala s primátorem T. Macurou,
navštívila mateřskou školu v Bohumínské ulici a základní školu v Michálkovicích. Večer se zúčastnila slavnostní večeře v Imperial Hotelu Ostrava
v rámci Dnů Kanady
• světoznámé operní pěvce R. Villazóna a I. Abdrazakova doprovázela
na koncertu v Obecním domě v Praze Janáčkova filharmonie Ostrava řízená G. Voronkovem
22.–25. listopadu
• na festivalu Musica Pura 2017, který se zaměřuje na prezentaci
hudebních stylů inspirovaných folklorem, vystoupily ve studiu Českého
rozhlasu Ostrava a v DK města Ostravy Ostrava Cimbalom Orchestra,
Vojenský umělecký soubor Ondráš, Marius Preda Quartet a další
23. listopadu
• za účasti náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje L. Cur yla a ředitele GVUO J. Jůzy bylo v Domě umění představeno Centrum digitalizace muzejních sbírek v Moravskoslezském kraji, jehož hlavní součástí je
unikátní skener. Přístrojem se stejnými parametry disponuje v ČR kromě
GVUO pouze Národní knihovna v Praze
• v Knihcentru proběhla v rámci Noci vědců beseda s historiky N. Pavelčíkovou, M. Jemelkou a primátorem T. Macurou, kterou moderoval M. Tomášek a jejímž tématem byly oběti 2. světové války, poválečná situace v roce
1945 a události v nechvalně známém internačním táboře pro Němce Hanke
24. listopadu
• DLO uvedlo inscenaci V. Klemense Stříhali dohola Josefa Kainara,
kterou divadlo připomenulo básníkovo 100. výročí narození. Pod režij-
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• hru L. von Triera Kdo je tady ředitel? připravilo Divadlo Petra Bezruče. V režii J. Ryšánek Schmiedtové vystoupili v hlavních rolích L. Melník a O. Brett
25. listopadu–23. prosince
• na Masar ykově a Jiráskově náměstí se konala převážná část akcí
v rámci Ostravských Vánoc, na jejichž programu byl jarmark, vystoupení
komediantů, kejklířů, hudebních a folklorních souborů a sólistů, mj. E. Farné,
M. Ztraceného, M. Konvičkové, skupin Nebe a FiHa. Své umění předvedli
řemeslníci a především dětem byly určeny představení loutkového divadla, kolotoče, vláček jezdící centrem města a dřevěná rozhledna. Nejmenší návštěvníci trhů se také mohli projet na velbloudovi. Součástí
slavnostního rozsvícení vánočního stromu 3. prosince za účasti primátora T. Macury a starostky městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz P. Bernfeldové byl koncert zpěvačky B. Basikové a tzv. videomapping
na budově Ostravského muzea. Na Masarykově náměstí bylo pro širokou
veřejnost zdarma otevřeno kluziště. Trhy zakončila vystoupení zpěváka
T. Savky a skupiny Buty
27. listopadu
• firma Siemens, s. r. o., otevřela ve svém objektu na Hornopolní ulici
centrum pro vývoj elektromotorů a generátorů, ve kterém najde práci
až 100 zaměstnanců, převážně vysokoškoláků z oborů elektrotechniky
a strojírenství
• mladé karatisty, kteří úspěšně reprezentovali Ostravu na mezinárodních i tuzemských soutěžích, přijali v Nové radnici primátor T. Macura
a náměstek primátora V. Cigánek. Členové Akademie karate Ostrava
získali na evropském šampionátu v Rumunsku několik medailí. Mezi
jeho nejúspěšnější účastníky patřila N. Chybíková, která zvítězila v jedné
z kategorií. Druhý klub, jenž se zúčastnil přijetí – Shotokan Karate Klub
ATTFIS, z. s. –, vybojoval na mistrovství Evropy World Shotokan Federation v Pardubicích 21 medailí, z toho sedm zlatých
28. listopadu
• v obchodním a zábavním centru Nová Karolina byl otevřen Art Salon
Ostrava, prezentující tvorbu mladých a začínajících umělců. Lidé si zde
mohou zakoupit malířská a sochařská díla a také užitou tvorbu především studentů a absolventů středních a vysokých výtvarných škol
29. listopadu
• celoroční projekt města k 750. výročí první písemné zmínky o Moravské Ostravě oficiálně uzavřela na Prokešově náměstí před Novou radnicí akce Přejeme ti, Ostravo! Za účasti primátora T. Macury a zpěváka
J. Nohavici byla slavnostně zapečetěna truhla s přibližně 1500 vzkazy
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ním vedením autora se představili K. Růžička, J. Zajacová, V. Krakovková a další
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občanů, která bude otevřena přesně za 50 let, v roce 2067. Program, ve
kterém vystoupily např. folklorní soubor Hlubinka, hudební skupiny Calata,
Silesian Brass Quintet a další, zakončil velkolepý ohňostroj
• na Janáčkově konzervatoři v Ostravě se uskutečnil u příležitosti 750 let
od první písemné zmínky o Moravské Ostravě koncert Hudební rodný list
města Ostravy, na němž zazněla díla vzniklá od středověku do současnosti, která mohli obyvatelé města v průběhu věků zaslechnout. Druhou
půlku večera zahájila premiéra skladby pro sólový klavír P. Tomaszewského Song for Ostrava, jež byla dárkem partnerského města Katovic Ostravě k jejímu jubileu
29. listopadu–3. prosince
• 21. ročník festivalu ostravských činoherních divadel Ost-ra-var, představující reprezentativní průřez činoherní tvorbou ostravských scén za uplynulý rok a určený výhradně divadelním teoretikům, hercům, režisérům,
dalším tvůrcům a také studentům vysokých škol, nabídl 13 inscenací, tři
rozborové semináře a doprovodný program, jehož součástí byla například
prohlídka Divadla Mír. Nejúspěšnějším představením se stalo Vyrozumění
nastudované souborem KSA
30. listopadu
• byla ukončena rekonstrukce tramvajových mostů v Plzeňské ulici. Místo
dvou stržených přemostění přes Rudnou ulici a železniční a tramvajovou
trať byly postaveny nové mostní konstrukce a provedeny byly rovněž přeložky a úpravy inženýrských sítí na části Rudné ulice
• v Knihovně města Ostravy byl prezentován 31. svazek sborníku Ostrava, příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, obsahující
13 příspěvků. Tři studie představili jejich autoři a ukázky z nich přečetl
herec A. Petrič. Čtení doplnilo vystoupení žáků ZUŠ V. Petržely v Hrabůvce

Zpěvák J. Nohavica
při pečetění truhly
se vzkazy Ostravanů budoucím
generacím
(29. listopadu)
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LISTO PAD
Ohňostroj uzavírající oslavy 750. výročí 1. písemné zmínky o Moravské Ostravě (29. listopadu)
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1.–3. prosince
• putovní výstava Mnichov-okupace-osvobození, na jejíž realizaci se podíleli studenti Střední průmyslové školy, Ostrava-Vítkovice, p. o., ve spolupráci s Městským výborem Českého svazu bojovníků za svobodu
gen. Mikuláše Končického Ostrava, proběhla na výstavišti Černá louka.
U této příležitosti obdržel herec a režisér L. Eliáš, perzekvovaný v době
nacistické okupace a komunistického režimu, plaketu, kterou mu udělilo
jeho rodné město Slaný
• na Vánočních esoterických trzích, zaměřených na alternativní medicínu
a zdravý životní styl, nabízelo na Černé louce více než 80 vystavovatelů
z České republiky a Slovenska např. vonné a léčivé oleje, přírodní kosmetiku a tematicky zaměřené publikace. Na programu byly také přednášky
a semináře
2. prosince
• na Slezskoostravském hradě byla zahájena Výstava betlémů. Návštěvníci mohli zhlédnout mj. tzv. třešťské betlémy, jejichž autorem je T. Pavlík
z Ivančic, ukázky ze sbírky betlémů z Muzea Jindřichohradecka a velkorozměrové keramické betlémy B. Simky z Polska
• vítězem běžeckého závodu ČEPS Christmas Night Run, jehož 5 km dlouhá trasa vedla z Prokešova náměstí přes Komenského sady na Kamenec
a zpět k Nové radnici, se stal M. Ručka v čase 19:58 min
5. prosince
• ocenění v anketě Dobrovolník roku 2017, určené lidem působícím v organizacích zabývajících se péčí o hendikepované, sociálně potřebné či seniory,
obdrželi V. Hejtmanová, P. Macečková, R. Mohylová, K. Nevrlá, P. Novotný,
M. Servusová a Z. Šupíková
6. prosince
• primátor T. Macura informoval dánského velvyslance v České republice O. Frijse-Madsena především o ekologických projektech realizovaných
ve městě. Poté se O. Frijs-Madsen zúčastnil konference City Changers
6.–7. prosince
• tématem mezinárodní konference City Changers byly změny městského prostředí v souvislosti s proměnami klimatu, zvyšující se spotřebou
energií, růstem civilizačních onemocnění apod.
7. prosince
• v NDM proběhla premiéra muzikálu B. Urbánka, J. Nohavici, J. Joska
a Š. Cabana Romeo a Julie, poselství lásky. V rolích veronských milenců
se v režii Š. Cabana představili R. Melša a M. Šnytová
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Vánoční strom na Masarykově náměstí (3. prosince)

• kniha D. Baránka Židé na Ostravsku, která nabízí první ucelené zpracování dějin židovské komunity ve zdejším regionu a jejíž vznik iniciovala Židovská obec v Ostravě, byla prezentována v antikvariátu a galerii Fiducia
• barokní představení o narození Krista – Rakovnickou hru vánoční –
uvedli v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci hudební soubor Collegium Marianum a loutkoherecká společnost Buchty a Loutky
7.–8. prosince
• mezinárodní konference Forum Urbes Medii Aevi XVI, konaná v sídle
územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu, se zabý-
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vala středověkými městy a jejich zakladateli. Zvláštní pozornost byla věnována založení Moravské Ostravy biskupem Brunem ze Schauenburku
8. prosince
• u příležitosti 25. výročí ustavení ostravské pobočky Svazu Maďarů žijících v českých zemích se v K-Triu konal galavečer, na kterém vystoupili
mj. pěvecký sbor Csalogányok a operní pěvec A. Burda
9. prosince
• v Multifunkční aule Gong proběhla akce Ostrava zpívá gospel, jejímž
organizátorem byla YMCA Ostrava-Poruba. Na dvou koncertech se představilo v doprovodu dvanáctičlenného orchestru rekordních 170 zpěváků
a zpěvaček
• členové klubu free.lepus.cz ve spolupráci s Městským svazem orientačních sportů Ostrava uspořádali 17. ročník orientačního běhu Mikuláš
2017, určeného široké veřejnosti. Trasa závodu vedla z výstaviště Černá
louka k Slezskoostravskému hradu
9.–10. prosince
• na Vánočním jarmarku na Slezskoostravském hradě vystoupily folklorní
soubory prezentující vánoční zvyky a koledy. Lidé mohli také zhlédnout
ukázky řemesel nebo ochutnat výrobky tradiční domácí kuchyně
10. prosince
• před čtvrtou hodinou ranní zasáhly Ostravu otřesy půdy způsobené
zemětřesením o síle 3,2 stupně Richterovy škály, jehož epicentrum bylo
poblíž Markvartovic. Naštěstí nedošlo k žádným zraněním ani škodám
na majetku
• začaly platit nové jízdní řády Dopravního podniku Ostrava, a. s. K nejvýznamnějším změnám patřilo převedení dalších stanic do režimu zastávky
„na znamení“ a přejmenování zastávek Vítkovice Vysoké pece na Dolní
Vítkovice, Důl Hlubina na Dolní Vítkovice Hlubina a Dr. Malého na Don
Bosco
• v kostele sv. Václava se konal jeden z koncertů cyklu Čtvero ročních dob,
jehož organizátorem byl Svatováclavský hudební festival, z. s., a na němž
vystoupili operní pěvkyně E. Dřízgová-Jirušová, klarinetista I. Františák
a varhaník M. Kozák
• hudební uskupení Spirituál kvintet se představilo na charitativním koncertu v kostele sv. Františka a Viktora v Hrušově. Část výtěžku ze vstupného byla určena na obnovu tohoto chrámu
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Držitelé Cen města Ostravy a čestného občanství města Ostravy (13. prosince)

11. prosince
• ruský pianista D. Kožuchin, vítěz interpretační klavírní soutěže královny
Alžběty z roku 2010, přednesl na recitálu v Domě kultury města Ostravy
skladby J. Brahmse, C. Debussyho, G. F. Händela a dalších
12. prosince
• v Ostravském muzeu prezentoval historik K. Rodan svoji knihu Novoveské hostince
13. prosince
• v úvodu 31. zasedání ZMO byla minutou ticha uctěna památka J. Šimíčka, kardiologa, prvního děkana Zdravotně sociální fakulty OU a čestného
občana města Ostravy, který zemřel 19. listopadu ve věku 86 let. Na jednání zastupitelstva byla schválena a předána čestná občanství města chirurgovi V. Duškovi a herci a režisérovi L. Eliášovi. Ceny města Ostravy obdržely herečka A. Gasnárková, ředitelka Ostravského muzea J. Kábrtová,
ředitelka Komorní scény Aréna R. Huserová a in memoriam ředitelka Archivu města Ostravy B. Przybylová, za niž ocenění převzali manžel Jan a syn
Marek. Zastupitelé hlasy koalice schválili rozpočet města na rok 2018,
který počítá s celkovými příjmy i výdaji ve výši 9 873 289 000 Kč. Navýšeny byly např. dotace městským obvodům a snížit by se měl také dluh
města. Investice budou směřovat na rekonstrukce stadionu Bazaly, Domu kultury Poklad a Divadla Jiřího Myrona, rozšíření sportovního areálu
U Cementárny v městském obvodu Vítkovice nebo na úpravy křižovatky
Sokolské třídy s ulicí Českobratrskou. ZMO dále rozhodlo o převodu vlastnictví rozestavěného objektu naproti Domu kultury města Ostravy na společnost Smart Innovation Center, s. r. o., a schválilo Program na revitalizaci veřejného prostoru na území statutárního města Ostravy pro rok 2018
• v rámci akce Česko zpívá koledy, jejímž organizátorem byl Deník, si lidé
zazpívali vánoční písně mj. na Masarykově náměstí se skupinou Šajtar
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a na Alšově náměstí v Porubě s M. Konvičkovou, kterou doprovodil dětský sbor ze základní školy Josefa Valčíka v Porubě
14. prosince
• primátor T. Macura předal strážnicím Městské policie Ostrava J. Lapačové a K. Pavlíčkové stužky Za záchranu života. Policistky včasným zásahem zachránily 20. listopadu 2017 život hendikepovanému muži
• v NDM se konala premiéra opery Ch. W. Glucka Ifigenie v Aulidě. V hudebním nastudování Z. Klaudy a režii M. Znanieckého vystoupili M. Popik Kušteková, J. Hájek, J. Kryshak a další
• křest publikace J. Ivánka a S. Urbanové Lumír Čmerda – (nejen) reliéfy
a ilustrace, prezentující dílo tohoto ostravského výtvarníka, proběhl v antikvariátu a galerii Fiducia
20. prosince
• v antikvariátu a galerii Fiducia se konala prezentace Mapy ostravských
památek a architektury, představující 111 významných staveb, a bulletinu Krásná Ostrava, věnovaného zesnulé ředitelce Archivu města Ostravy
a člence Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu B. Przybylové. Úvodní
slova přednesli primátor T. Macura, ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu M. Zezula, historik umění M. Strakoš
a vysokoškolská pedagožka a editorka bulletinu Krásná Ostrava M. Horsáková

Primátor T. Macura předává strážnicím Městské policie Ostrava K. Pavlíčkové
a J. Lapačové stužky Za záchranu života (14. prosince)
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Socha hudebního skladatele
L. Janáčka na Jiráskově náměstí
v Moravské Ostravě
(23. prosince)

• ve věku 92 let zemřel R. Doleček, endokrinolog, propagátor zdravé výživy a čestný občan města Ostravy
21. prosince
• členové skautských oddílů předali na Nové radnici betlémské světlo
primátorovi T. Macurovi. Lidé si jej mohli odnést do svých domovů nejen
z budovy radnice, ale také z ostravských kostelů
• v rámci akce pořádané Armádou spásy nabízeli na vánočních trzích
na Masarykově náměstí lidem polévku náměstci primátora Z. Pražák,
M. Mariánek, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
P. Bernfeldová, členka Rady městského obvodu Ostrava-Jih M. Langrová
a zástupci pořádající organizace
22. prosince
• na Nové radnici podepsali primátor T. Macura, hejtman Moravskoslezského kraje I. Vondrák a starosta Hukvald L. Bujnošek memorandum
o spolupráci při pořádání Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka, který se bude od roku 2018 konat zároveň v Ostravě a v Hukvaldech
• náměstek primátora M. Mariánek předal dárky pacientům dětského
oddělení Městské nemocnice Ostrava
23. prosince
• Jiráskovo náměstí oživila plastika hudebního skladatele L. Janáčka,
jejímž autorem je D. Moješčík. Socha, která může sloužit také jako lavička, znázorňuje sedícího skladatele s liškou Bystrouškou v náručí
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• koncertem skupiny Buty byly zakončeny na Masarykově a Jiráskově
náměstí vánoční trhy, které měly značný ohlas jak mezi Ostravany, tak
mezi návštěvníky města, a mnohými byly srovnávány s trhy v Olomouci
či dokonce v Praze. Centrum města bylo zaplněno během odpoledních
a večerních vystoupení. Město na akci přispělo částkou 7 mil. Kč a městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 3,5 mil. Kč
24. prosince
• zoologická zahrada připravila na Štědrý den komentovaná krmení šimpanzů, žralůčků, hrochů a slonů. Již tradičně měly děti do 15 let do zoo
v tento den volný vstup
• na vyhlídkové věži Nové radnice, otevřené od 9 do 14 hodin, si mohli
lidé vyzkoušet vánoční tradice, např. házení střevícem, pouštění lodiček
či věštění z vosku. Děti vyráběly jednoduché vánoční dekorace
• ministr vnitra ČR L. Metnar, primátor T. Macura, hejtman I. Vondrák,
policejní prezident T. Tuhý, ředitel Krajského ředitelství Policie ČR T. Kužel
a ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje V. Vlček
navštívili jednotky integrovaného záchranného systému ve výjezdních centrech na území města
• v katedrále Božského Spasitele se konala v 15 hodin bohoslužba určená
rodinám s dětmi. Tradiční půlnoční mši celebroval biskup F. V. Lobkowicz
26. prosince
• vítězi hlavních kategorií jubilejního 40. ročníku Štěpánského běhu Porubou, který pořádala TJ Liga 100 Ostrava ve spolupráci se Sportovními
a rekreačními zařízeními města Ostravy, s. r. o., a TJ VOKD Ostrava-Poruba,
se stali M. Ocásek, který zdolal trať dlouhou 14 km v čase 45:30 min,
a P. Pastorová, jež doběhla do cíle za 54:31 min
31. prosince
• NDM připravilo dvě silvestrovská představení. V Divadle Antonína Dvořáka byla uvedena opera Lazebník sevillský!!! a v Divadle Jiřího Myrona
byl proveden muzikál Kiss Me, Kate (Kačenko, pusu!)
• první silvestrovský ohňostroj se konal již tradičně ve 21 hodin před
budovou radnice městského obvodu Radvanice a Bartovice. Nejvíce lidí,
z nichž mnoho dorazilo z Polska, opět slavilo silvestra na Stodolní ulici
a v jejím okolí
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Seznam zkratek
ČR

Česká republika

Čs.

Československý

ČSBS

Český svaz bojovníků za svobobu

ČSSD

Česká strana sociálně demokratická

ČT

Česká televize

DK

Dům kultury

DLO

Divadlo loutek Ostrava, p. o.

DPB

Divadlo Petra Bezruče

DPO

Dopravní podnik Ostrava, a. s.

GVUO

Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.

HZS MSK

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

JFO

Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o.

KVV

Krajské vojenské velitelství Ostrava

KMO

Knihovna města Ostravy, p. o.

KSA

Komorní scéna Aréna, p. o.

MMO

Magistrát města Ostravy

MNO

Městská nemocnice Ostrava, p. o.

NDM

Národní divadlo moravskoslezské, p. o.

OSN

Organizace spojených národů

OU

Ostravská univerzita

VŠB – TUO

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

ZMO

Zastupitelstvo města Ostravy

ZUŠ

základní umělecká škola

ZŠ

základní škola
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Jmenný rejstřík
Abdrazakov Ildar, ruský operní pěvec 86
Absolonová Monika, zpěvačka 74
Adamcová Anna, matka prvního ostravského novorozeněte roku 2017 7
Adamcová Nikol, novorozeně 7
Adamska Natalia, polská sólistka baletu 81
Alt Jakob, německý výtvarník 23
Amsler Marián, slovenský režisér 68
Anderle Jiří, výtvarník 35
Antonietti Markus-Alexander, velvyslanec
Švýcarské konfederace v ČR 35
Arruabarrena Lara, španělská tenistka 16
Augustin Jiří, vítěz soutěže ViaOVA 750 54
Augustinková Lucie, historička architektury
80
Babinec Radim, náměstek primátora
města Ostravy 62
Babiš Andrej, ministr financí ČR 37
Báchorek Milan, hudební skladatel 79, 83
Baies Radu, rumunský výtvarník 11
Balog Gábor, maďarský plavec 33
Balzar Robert, hudebník 63
Bandžak Filip, operní pěvec 10
Baránek Daniel, historik 91
Baranov Andrej, ruský houslista 39
Bárta Dan, zpěvák 44, 63
Bárta Jan, herec 81
Bartók Béla, maďarský hudební skladatel 15
Bařák Lukáš, operní pěvec 17
Basiková Bára, zpěvačka 87
Bastidas Rodriguez Alexander, venezuelský
závodník na inline bruslích 50
Baumaxa Xavier, zpěvák 54
Bednář Martin, starosta městského obvodu Ostrava-Jih 20
Beethoven Ludwig van, německý hudební
skladatel 33
Bělašková Lada, herečka 13
Bělica Josef, náměstek primátorky Havířova
20
Bellingham Phillip, australský běžec na
lyžích 11
Bělohradský Václav, filozof, politolog 58
Bende Petr, zpěvák 66
Bergrová Miluše, vnučka sochaře F. Juráně
78
Berlioz Hector, francouzský hudební skladatel 63

Bernatík Rudolf, klavírista, vysokoškolský
pedagog 10
Bernfeldová Petra, starostka městského
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 87,
95
Bernold Philippe, francouzský dirigent 41,
63
Bezruč Kamil, profesionální hasič 61
Bezruč Petr, básník 54, 66
Binar Ivan, spisovatel 68, 82
Birdy, britská zpěvačka 58
Bláha Vladislav, kytarista 73
Bláhová Karla, fotografka 55
Blahynka Milan, literární teoretik 41
Bochnia Pavel, starosta městského obvodu Polanka nad Odrou 10
Bolt Usain, jamajský běžec 51, 53
Bonvalet Thomas, francouzský hudebník
21
Borák Mečislav, historik, vysokoškolský
pedagog, držitel Ceny města Ostravy 21
Borodin Alexandr Porfirevič, ruský skladatel 10
Borovcová Alena, historička umění 15
Bozza Giordano, italský sólista baletu 24
Brabec Richard, ministr životního prostředí
ČR 19, 20
Brahms Johannes, německý hudební skladatel 15, 62, 93
Brett Ondřej, herec 14, 21, 67, 68, 87
Britten Benjamin, britský hudební skladatel
17, 38
Brownlee Lawrence, americký operní pěvec
39, 40
Brutovský Lukáš, režisér 14
Březina Jaroslav, operní pěvec 10
Bujnošek Luděk, starosta Hukvald 95
Bundilová Miluše, patronka Metrostav
Handy Cyklo Maratonu 59
Burda Aleš, operní pěvec 92
Burda Pavel, strážník Městské policie Ostrava 65
Burgert Jonas, německý výtvarník 11
Burýšek Jakub, herec 36, 37
Cage John, americký hudební skladatel
60
Caban Šimon, scénograf, režisér 90
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Cecchinato Marco, italský tenista 34
Celiński Andrzej, polský režisér 13
Cigánek Vladimír, náměstek primátora
města Ostravy 27, 52, 53, 62, 63, 87
Cigánková Tereza, členka tanečního souboru 30
Cikrle Vojtěch, brněnský biskup 43
Cimerák Milan, herec 67, 68
Cisovská Tereza, herečka 25
Cisovský Marek, herec 9, 44
Cisovský Pavel, herec 13
Cizeron Guillaume, francouzský krasobruslař 12
Collard Jean-Philippe, francouzský klavírista
41
Cónová Anna, herečka 11
Coufalová Jitka, držitelka ocenění Sestra
roku 2016 25
Cremaschi George, americký hudebník 84
Csáková Ilona, zpěvačka 74
Csank Pavel, ředitel Moravskoslezského
inovačního centra, a. s. 75
Cukrová Markéta, operní pěvkyně 17
Curylo Lukáš, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 86
Czebatul Zuzanna, německá výtvarnice 21
Čapek Josef, výtvarník 27
Čapek Karel, spisovatel, dramatik 14, 84
Čapka Michal, herec 44
Čech Petr, varhaník 37
Čechov Anton Pavlovič, ruský dramatik 27
Čepelka Petr, velitel 22. základny vrtulníkového letectva Armády ČR 77
Červená Aneta, herečka 46
Čuba Albert, herec, majitel divadla 9, 25
Dacho Miro, dramaturg 14
Dasha, zpěvačka 74
David Martin, pomocný biskup ostravsko-opavský 43
Debussy Claude, francouzský hudební
skladatel 93
Dejmal Ivan, herec 11
Delong Armin, fyzik 73
Diaz Lav, filipínský režisér 75
Dobeš Milan, slovenský výtvarník 56
Dočekal René, ředitel Městského ředitelství Policie ČR 27
Doleček Rajko, endokrinolog, čestný občan
města Ostravy 95
Dostálová Pavla, herečka 45
Drha Josef, výtvarník 81

Dršťák Tomáš, strážník Městské policie
Ostrava 65
Držkovic Valentin, výtvarník 46
Dřízga Eduard, hudební skladatel 46
Dřízgová-Jirušová Eva, operní pěvkyně 17,
38, 92
Dufková Alžběta, závodnice v synchronizovaném plavání 58
Dunaj Oldřich, strážník Městské policie
Ostrava 65
Dusilová Lenka, zpěvačka 47
Duša Ferdiš, výtvarník 81
Dušek Věroslav, chirurg, čestný občan
města Ostravy 93
Dvorský Bohumír, výtvarník 81
Dvorský Lukáš, výtvarník 23
Dvořáková Markéta, hudební skladatelka
69, 82
Eliáš Luděk, herec, režisér, čestný občan
města Ostravy 33, 90, 93
Elis, zpěvačka 65
Enyedi Ildikó, maďarská režisérka 75
Fajdek Paweł, polský kladivář 53
Falenderová Barbara, polská výtvarnice 84
Farah Mohammed, britský běžec 53
Fatboy Slim, britský hudebník 56
Fauré Arthur Lanotte, francouzský hudebník 84
Ferenčuková Lenka, kulturistka 68
Farna Ewa, zpěvačka 87
Fernández Javier, španělský krasobruslař
12
Ferro Robin, herec 46
Finta Robert, herec 42
Firlová Izabela, herečka 28, 85
Fišar Jan, herec 11, 26
Flaubert Gustave, francouzský spisovatel
85
Folwarczny Stanislav, náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje 82
Förster Heiko Mathias, německý dirigent
10, 15, 38
Francírek Jiří, předseda Městského výboru
Českého svazu bojovníků za svobodu
20, 56
Franck César, belgický hudební skladatel
41
Františák Igor, klarinetista 92
Fraser Brad, kanadský dramatik 42
Freiherr Daniel, boxer 73
Freiherrová Nela, boxerka 73
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Frijs-Madsen Ole, velvyslanec Dánského
království v ČR 90
Fuks Ladislav, spisovatel 82
Gábor Peter, slovenský režisér 15, 46, 85
Gajdošíková Pavla, herečka 14, 25
Galatenko Jurij, ukrajinský sbormistr 38
Galili Itzik, izraelský choreograf 81
Garett Peter, australský zpěvák 57
Gasnárková Alexandra, herečka, držitelka
Ceny města Ostravy 93
Georgiev Vladislav, herec 45
Georgievová Miroslava, herečka 33
Gillig Ondřej, kytarista 37
Gladkov Nikita, ruský matematik 26
Glass Philip, americký hudební skladatel 60
Gluck Christoph Willibald, německý hudební
skladatel 94
Goldstein Lionel, britský dramatik 33
Goscinny René, francouzský spisovatel 27
Goto Midori, japonská houslistka 38
Gott Karel, zpěvák 74
Graubner Jan, olomoucký arcibiskup 43
Gruber Petr, výtvarník 27
Gurbaľ Martin, operní pěvec 17, 33, 38
Gyukics Gábor G., maďarský básník 77
Hájek Jiří, operní pěvec 94
Halberštát Eduard, výtvarník 85
Hall Lee, britský dramatik 28
Hanák Tomáš, herec 58
Händel Georg Friedrich, německý hudební
skladatel 93
Harazim Zdeněk, ředitel Městské policie
Ostrava 27
Harich Martin, slovenský zpěvák 18
Haroková Markéta, herečka 21
Haruda Karel, výtvarník 54
Havekost Eberhard, německý výtvarník 26
Havel Václav, dramatik 78
Havelka Ondřej, režisér, zpěvák 50, 54
Havlíček Jiří, ministr průmyslu a obchodu
ČR 35, 58
Haws Brittany, australská sólistka baletu
81
Headhunterz, nizozemský hudebník 56
Hejlík Lukáš, herec 52
Hejtmanová Veronika, držitelka ocenění
Dobrovolník roku 90
Hejmovský Michal, scénograf 46
Hejnová Zuzana, běžkyně 16
Hietbrink Roderick, nizozemský výtvarník 21

Hilský Martin, překladatel 58
Hlavatý Pavel, výtvarník 54
Hnízda Ondřej, hráč na trubku 37
Hofman Vlastimil, architekt, výtvarník 69
Hofmann Vít, člen tanečního souboru 30
Hofmanová Regina, choreografka 81
Hochmannová Jana, spisovatelka 41
Holas Ota, výtvarník 19
Holbová Veronika, operní pěvkyně 17, 50
Homolková Božena, herečka 46
Hopsalín, klaun 42
Horák Miloš, operní pěvec 50
Horsáková Monika, publicistka, vysokoškolská pedagožka 94
Houska Petr, herec 85
Hrabec Jaroslav, ředitel Krajského vojenského ředitelství Ostrava 33, 56, 83
Hrachovec Ivo, operní pěvec 24
Hrubá Michaela, skokanka do výšky 16
Hruška Pavel, literární teoretik 18
Hruška Petr, básník 29
Hrůza Michal, zpěvák 52, 58
Hundeling Maida, německá operní pěvkyně
77
Huserová Renáta, ředitelka Komorní scény
Aréna, p. o., držitelka Ceny města Ostravy 93
Chalmer Paul, kanadský choreograf 23
Chopin Fryderyk, polský hudební skladatel
10
Chybíková Nikola, karatistka 87
Ineichen-Fleisch Marie-Gabrielle, tajemnice
švýcarského ministerstva hospodářství
34
Inger Johan, švédský choreograf 81
Ivánek Jakub, literární vědec, vysokoškolský pedagog 94
Ivanović Marko, dirigent 50
Jakabos Zsuzsanna, maďarská plavkyně
33
Janáček Leoš, hudební skladatel 37, 39,
95
Janáčková Liana, starostka městského
obvodu Mariánské Hory a Hulváky 41
Jančeková Eva, výtvarnice 23
Janošek David, herec 13, 85
Jarošek Martin, hudební skladatel 15
Javorková Kamila, plavkyně 48
Jehin Lore, belgická sólistka baletu 81
Jelonková Barbora, starostka městského
obvodu Slezská Ostrava 56, 76
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Jemelka Martin, historik, vysokoškolský
pedagog 86
Jezerský Jiří, autor publikace 41
Jirman Tomáš, herec 26, 28
Jirmanová Anna, choreografka 30
Johančík Pavel, hudebník 85
Jones Norah, americká zpěvačka 58
Josek Jiří, překladatel, režisér 90
Juráň František, akademický sochař 78
Jurda Aleš, dramaturg 8
Juroška Martin, starosta městského obvodu Michálkovice 72
Just Vladimír, divadelní kritik a teoretik 17
Jůza Jiří, ředitel Galerie výtvarného umění
v Ostravě, p. o. 69, 86
Kabil Petr, hráč na trubku 37
Kábrtová Jiřina, ředitelka Ostravského
muzea, p. o., držitelka Ceny města Ostravy 22, 93
Kačmarčík Josef, režisér 85
Kafková Pavlína, herečka 11, 25, 46
Kahánek Ivo, klavírista 15
Kainar Josef, básník, dramatik 41
Kajínek Jiří, bývalý vězeň 76
Kaluža Josef, herec 9, 44, 78
Kania Jaroslav, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 66
Karel IV., císař, český král 37
Kasík Martin, klavírista 41
Kašpárek Jiří, kronikář městského obvodu
Michálkovice 72
Kašpárek Radek, šéfkuchař 48
Katarzia, slovenská zpěvačka 26
Keller Jan, poslanec Evropského parlamentu, sociolog 31
Kintera Krištof, výtvarník 51
Klauda Zdeněk, dirigent 94
Klecker Jakub, dirigent 33, 38, 77
Klega Miroslav, hudební skladatel 79
Klemens Václav, režisér 25, 46, 68, 86
Klimáček Viliam, slovenský dramatik 46
Klimsza Janusz, režisér 11, 21, 42
Kněžíková Kateřina, operní pěvkyně 10,
62
Knippel Ernst Wilhelm, německý výtvarník
23
Kociánová Martina, moderátorka, zpěvačka
37
Kocierzová Lenka, výtvarnice 60, 82, 83
Kocmánková Barbora, herečka 79
Kodet Kristian, výtvarník 32

Kohut Jan, běžec 69
Kolář Jiří, básník, výtvarník 56
Kolář Petr, zpěvák 74
Koljada Nikolaj, ruský dramatik 25
Koller David, zpěvák 26, 58
Komárek Martin, mistr ČR v dřevorubectví
68
Končítková Jana, kronikářka městského
obvodu Poruba 26
Končoková Lucie, herečka 85
Konečný Luděk, výtvarník 35
Konvičková Markéta, zpěvačka 87, 94
Kotek David, architekt 77
Kotík Petr, skladatel, dirigent 60
Kovářová Lucie, členka tanečního souboru
30
Kovářová Naďa, herečka 79
Kowalski Grzegorz, polský výtvarník 84
Kozák Marek, klavírista 10
Kozák Marek, varhaník 92
Kozub Štěpán, herec 25, 45
Kožuchin Denis, ruský klavírista 93
Kráčalík Tomáš, cyklista 59
Krajňák Otto, slovenský lyžař 73
Krakovková Vladimíra, herečka 87
Krejčí Ivan, režisér 15, 44, 77
Krejčí Kateřina, herečka 14, 21, 67
Krejčíček Mojmír, starosta městského
obvodu Stará Bělá 78
Kristofová Agota, švýcarská spisovatelka 68
Krkoška Jan, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 46
Krupa Marcin, primátor Katovic 38
Krupa Šimon, herec 25, 78
Kryshak James, americký operní pěvec 94
Kubáňová Karolína, tenistka 59
Kubín Rudolf, hudební skladatel 39, 79
Kučer Jan, hudební skladatel 23
Kučera Radim, fotbalový trenér 58
Kuchynka Václav, místopředseda Čs. obce
legionářské 33
Kunčická Jana, běžkyně 42
Kundrát Petr, architekt 77
Kunze Michael, německý libretista 20
Kunze Michael, německý výtvarník 11
Kusá Veronika, výkonná ředitelka divadla
25
Kužel Tomáš, ředitel Krajského ředitelství
Policie ČR 96
Kyšperský Martin Evžen, hudebník 21
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Langerová Sabina, závodnice v synchronizovaném plavání 58
Langrová Markéta, členka Rady městského
obvodu Ostrava-Jih 95
Lapačová Jana, strážnice Městské policie
Ostrava 94
Lapčíková Zuzana, hráčka na cimbál, zpěvačka 73
Lasák Matěj, cyklista 32
Lasák Oldřich, výtvarník 81
Leanza Giuseppe, papežský nuncius 43
Ledecký Janek, zpěvák 69
Lenny, zpěvačka 54
Lesiuková Veronika, vítězka 1. kola závodu
Dog Biatlon Cup 2017 46
Levay Sylvester, maďarský hudební skladatel 20
Lexová Tereza, herečka 79
Liberda Richard, herec 46
Lichý Norbert, herec 83
Linhart Milan, výtvarník 35
Lipus Radovan, režisér 15, 18, 28
Lobkowicz František Václav, biskup ostravsko-opavské diecéze 14, 30, 37, 43,
64, 69, 96
Locci Paolo, italský akrobat 48
Lollike Christian, dánský dramatik 85
Loprais Karel, automobilový závodník 79
Lorencová Petra, herečka 11, 85
Lounová Olga, zpěvačka 50
Luca Florian, rumunský matematik 26
Lucier Alvin, americký hudební skladatel
60
Lukeš Igor, historik 58
Luzar Leo, poslanec Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR 34
Macáš Mirek, vítěz soutěže Talent Ostrava
2017 38
MacDonald George, skotský spisovatel 30
Maceček Tomáš, běžec 70
Macečková Pavla, držitelka ocenění Dobrovolník roku 90
Macura Tomáš, primátor města Ostravy 7,
8, 17, 18, 22, 24, 26, 33, 35, 36, 38,
39, 46, 52, 59, 60, 62–64, 69, 74, 75,
77–79, 82, 83, 85–87, 90, 94–96
Mahadevan Vijay, generální ředitel ArcelorMittal Ostrava, a. s. 34
Mahler Gustav, rakouský hudební skladatel
38
Macháček Jiří, houslista 85
Malík Jaroslav, fotograf 13

Malinová Tereza, hudební skladatelka 83
Mánes Quido, výtvarník 27
Mariánek Michal, náměstek primátora
města Ostravy 10, 14, 66, 67, 81, 95
Martinů Bohuslav, hudební skladatel 39
Masaryk Tomáš Garrigue, prezident Československé republiky 78
Masatomi Rei, japonský sólista baletu 24
Maslák Pavel, běžec 16
McDonagh Martin, irský dramatik 21
Medveděva Jevgenija, ruská krasobruslařka 12
Melník Lukáš, herec 87
Melša Radek, sólista operety 90
Mendelssohn-Bartholdy Felix, německý
hudební skladatel 41
Méndez Romero Sergio, španělský sólista
baletu 24
Merta Vladimír, výtvarník 41
Metnar Lubomír, ministr vnitra ČR 96
Mihálik Petr, starosta městského obvodu
Poruba 26, 77
Mikulášková Eva, dramaturgyně 15
Mikulica Ivo, starosta městského obvodu
Petřkovice 10
Minař Ivo, tenista 59
Minster Daniel, kulturista 68
Miyeon Lee, jihokorejský výtvarník 84
Mohylová Renáta, držitelka ocenění Dobrovolník roku 90
Moješčík David, sochař 95
Moleš Petr, hasič, vítěz soutěže TFA – Ostravská věž 2017 62
Moom Seoung-Hyun, jihokorejský velvyslanec 81
Morin Justin, americký výtvarník 21
Morozov Vladimir, ruský krasobruslař 12
Morys Daniel, předseda představenstva
Dopravního podniku Ostrava, a. s. 80
Motýl Ivan, publicista 18
Mouka Dalibor, místostarosta městského
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 84
Mudrová Eva, moderátorka 26
Mulač Martin, výtvarník 69
Muzika František, výtvarník 63
Mynář Miroslav, klempíř 10
Najbrt Michal, režisér 8
Nárožný Petr, herec 69
Neal Jane, britská kurátorka výstavy 11
Neckář Václav, zpěvák 42
Nekvasil Jiří, ředitel NDM, režisér 17, 60
Nešlehová Mahulena, kurátorka 69
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Nevrlá Katarína, držitelka ocenění Dobrovolník roku 90
Niekerk Wayde van, jihoafrický běžec 53
Nielsen Ida, dánská kytaristka 47
Nikl Petr, výtvarník 32
Nishioka Koki, japonský sólista baletu 24
Nitrová Anna, operní pěvkyně 33
Nohavica Jaromír, zpěvák 19, 32, 46, 50,
65, 69, 79, 84, 87, 88, 90
Nohel Jakub, vítěz Veteran Rallye Ostrava
2017 42
Norman Marc, americký scenárista 28
Nouzovský Petr, violoncellista 39
Nováček Radim, vítěz závodů jezdců Honění krále 44
Novák Miroslav, člen Zastupitelstva Moravskoslezského kraje 34
Novák Pavel, zpěvák 62
Novotný Pavel, držitel ocenění Dobrovolník
roku 90
Novotný Tomáš, herec 20
Nowaczyński Adolf, polský dramatik 13
Ocásek Martin, běžec 96
O’Rowe Mark, irský dramatik 27
Oeyen Andrew von, americký klavírista 41
Opletal Jan, student zavražděný v době
nacistické okupace 85
Orff Carl, německý hudební skladatel 10
Orsag Daniel, strážník Městské policie
Ostrava 61
Ostałowska Lidia, polská publicistka 77
Östlund Ruben, švédský režisér 75
Ovčáček Eduard, výtvarník, vysokoškolský
pedagog 54
Ožanová Zuzana, členka Zastupitelstva
města Ostravy 84
Paclová Hana, historička architektury 80
Papadakis Gabriella, francouzská krasobruslařka 12
Papoušek Petr, předseda Federace židovských obcí ČR 66
Pastorová Petra, běžkyně 96
Pataki Éva, maďarská hudební skladatelka
82
Patil Ashok, generální ředitel ArcelorMittal
Ostrava, a. s. 34
Pavelčíková Nina, historička, vysokoškolská pedagožka 18, 86
Pavlica Vladimír, akademický malíř 60
Pavlíčková Klára, strážnice Městské policie
Ostrava 94

Pavlíčková Lenka, herečka 46
Pavlík Adam, hudebník 35, 36
Pavlík Ivo, hudebník 59
Pavlík Tomáš, betlemář 90
Payne Douglas C., americký spisovatel 36
Peřina Vít, dramatik 29
Peterková Nikola, běžkyně 35
Petráček Arnošt, plavec 73
Petráková Gabriela, režisérka 20
Petrič Aleš, herec 88
Petrouš Jaroslav, oštěpař 53
Petružela Petr, lektor Čs. obce legionářské
56
Petržela Vlastimil, fotbalový trenér 58
Piazzola Ástor, argentinský hudební skladatel 81
Piętoň Česlav, autor publikace 77
Plaček Jan, farář 84
Pluhař Zdeněk, farář 10
Pohlreich Zdeněk, šéfkuchař 48
Pohořálek Matěj, herec 79
Polák Vladimír, herec 18, 25, 85
Polanská Tereza, tenistka 59
Polášek Miloš, fotograf 30
Poljak David, tenista 59
Popik Kušteková Michaela, slovenská
operní pěvkyně 94
Powel Edward, kanadský hudebník 80
Prado Pérez, kubánský hudebník a skladatel 81
Prášil Marek, dirigent 20
Pražák Marek, výtvarník 77
Pražák Martin, ředitel Charity Ostrava 8
Pražák Zbyněk, náměstek primátora města
Ostravy 38, 52, 53, 63, 66, 82, 83, 95
Presley Elvis, americký zpěvák 44
Procházková Iva, spisovatelka 29
Prokeš Michal, technický ředitel Fotbalové
asociace ČR 77
Prunner Pavel, hendikepovaný 78
Przebindová Zdena, herečka 33
Przybyla Jan, manžel Blaženy Przybylové 93
Przybyla Marek, syn Blaženy Przybylové 93
Przybylová Blažena, ředitelka Archivu
města Ostravy, držitelka Ceny města
Ostravy in memoriam 10, 62, 80, 84,
93, 94
Přibylová Lenka, scénografka 79
Rámišová Šárka, kurátorka Národního
muzea v Praze 69
Ravel Maurice, francouzský hudební skladatel 41
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Reifová Magdalena, herečka 65
Reichová Tereza, režisérka 26
Reindl Miloš, grafik 80
Reza Yasmina, francouzská dramatička 9
Riera Pere, španělský dramatik 11
Riger Břetislav, náměstek primátora města
Ostravy 52
Rihák Jaro, slovenský režisér, spisovatel 77
Richardson Barbara, velvyslankyně Kanady
v ČR 86
Richter Gerhard, německý výtvarník 26
Richterová Zuzana, primářka 67
Rodan Kamil, historik 93
Rodek Vítězslav, výtvarník 16
Röhler Thomas, německý oštěpař 53
Roleček Vít, herec 13, 28
Romanská Lydie, básnířka 41
Rosen Rudolf, švýcarský operní pěvec 62
Rosová Romana, historička umění 22
Rossi Tomáš, herec, hudebník 46
Rossini Gioacchino, italský skladatel 50,
65
Roy Reinhard, německý výtvarník 26, 29
Rozehnalová Ilona, majitelka Fiducie 75
Ručka Martin, běžec 90
Rumpus Katharina, německá závodnice na
inline bruslích 50
Runták Robert, majitel sbírky obrazů 11
Růžička Karel, herec 87
Rykala Adam, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 34
Ryšánek Schmiedtová Janka, režisérka
25, 36, 87
Řezníčková Věra, vítězka Miss Babča 2017
68
Sabev Miroslav, výtvarník 19
Sadílková Kateřina, generální ředitelka
Úřadu práce ČR 74
Samdup Pema, buddhistický mnich 15
Sasínová-Polarczyk Alena, herečka 25, 78
Saudek Jan, fotograf 32
Savka Tomáš, zpěvák 20, 87
Sedláček Jiří, herec 85
Sedláček Michal, herec 14
Sedlický Adam, dirigent 68
Sem Svatopluk, operní pěvec 33
Semerák Lukáš, člen Rady města Ostravy
36
Servusová Marie, držitelka ocenění Dobrovolník roku 90
Shaw George, britský výtvarník 11

Schäferová Alena, kostýmní výtvarnice 46
ze Schauenburku Bruno, olomoucký biskup
22, 92
Schiffauer Edvard, hudební skladatel 68,
79, 82
Sibera Jana, operní pěvkyně 33
Sidková Markéta, lukostřelkyně 29
Sidon Karol, vrchní zemský rabín 23
Sigala, britský hudebník 56
Simka Brygita, polská betlemářka 90
Sivák Marek, architekt 32
Skála Daniel, hudební skladatel 83
Skalík Tomáš, restaurátor 74
Skoumal Lukáš, sportovní střelec 29
Sládek Jan, výtvarník 23
Slaninová Milena, předsedkyně Židovské
obce v Ostravě 66
Slepička Martin, historik 62
Slobodník Martin, tibetolog, sinolog 15
Smetana Bedřich, hudební skladatel 33
Snášel Václav, děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB – TUO 22
Spengemann Paul, německý kameraman 68
Sprušil Alois, ředitel Domu umění 27
Srnka Miroslav, hudební skladatel 60
Stockhausen Karlheinz, německý hudební
skladatel 60
Stoppard Tom, britský dramatik 28
Strakoš Martin, historik umění 46, 94
Strejček Alfred, recitátor, herec 24
Strnad František, herec 11
Strnadlová Lucie, jezdkyně na koni 38
Strýcová Barbora, tenistka 16
Studený Tomáš, režisér 33
Studnička Vladimír, hudební skladatel 82
Suk Josef, hudební skladatel 15
Sulovský Leopold, senátor Senátu Parlamentu ČR 60
Svárovský Leoš, dirigent 39
Svoboda Tomáš, běžec 35
Svobodová Alena, držitelka ocenění Učitelka roku 2017 25
Syrový Michal, scénograf 46
Szurmanová Irena, klavíristka 24
Šamánková Niva, výtvarnice 35
Šebestová Kateřina, náměstkyně primátora města Ostravy 58, 74, 75, 80, 81
Šíma Josef, výtvarník 63
Šimetka Ondřej, člen organizace Lékaři bez
hranic 26
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Šimíček Jaroslav, kardiolog, čestný občan
města Ostravy 93
Šincl Ladislav, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 56
Škarvada Zdeněk, generál, válečný veterán
83
Škarvadová Ivana, vdova po Z. Škarvadovi
83
Škubal Marek, výtvarník 69
Šmajda Miroslav, slovenský zpěvák 65
Šnytová Martina, sólistka operety 20, 90
Šostakovič Dmitrij, ruský hudební skladatel
33
Špála Václav, výtvarník 27
Špinarová Věra, zpěvačka 25, 35, 36, 39
Šporcl Pavel, houslista 66
Šrejma Martin, operní pěvec 50
Štech Stanislav, ministr školství, mládeže
a tělovýchovy ČR 71
Štencel Jiří, žák základní umělecké školy 29
Štěpánek Martin, náměstek primátora,
člen Zastupitelstva města Ostravy 25,
27, 53
Štěpánek Vojtěch, režisér 9, 78
Štorm František, výtvarník 69
Štyrský Jindřich, výtvarník 63
Šumník Petr, dirigent 10
Šupáková Michaela, kuchařka 86
Šupíková Zdeňka, držitelka ocenění Dobrovolník roku 90
Švabinský Max, výtvarník 27
Švehla Antonín, předseda vlády 78
Táborská Terezie, běžkyně 54
Taplin Bralon, grenadský běžec 16
Tarasovova Jevgenija, ruská krasobruslařka 12
Taverna Alessandro, italský klavírista 33
Thiéry Sébastien, francouzský dramatik 25
Thomas Ambroise, francouzský hudební
skladatel 82
Thomasová Žaneta, členka Zastupitelstva
města Ostravy 84
Tichý Martin, režisér 29
Till Ferdinand, výtvarník 23
Tlapák Rudolf, pedagog, legionář 69, 70
Todorov Simon, kameraman 68
Tomaszewski Paweł, polský hudební skladatel 88
Tomášek Martin, literární vědec, vysokoškolský pedagog 86
Toyen, výtvarnice 63
Travaglia Stefano, italský tenista 34

Trávníček Igor, starosta městského obvodu
Hrabová 62
Trier Lars von, dánský režisér 87
Tříska Jan, herec 56
Tuhý Tomáš, policejní prezident 96
Turek Marcel, vítěz 1. kola závodu Dog
Biatlon Cup 2017 46
Tvarůžková Tereza, běžkyně na lyžích 11
Typlt Jaromír, básník 77
Uhlář Břetislav, novinář, básník 41
Uhlig Petr, ředitel Městské nemocnice Ostrava, p. o. 66, 67
Unucka Jakub, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 46
Urban Dušan, herec 21
Urbánek Boris, hudebník 47, 65, 90
Urbanová Svatava, literární vědkyně, vysokoškolská pedagožka 94
Vacek Petr, herec 65
Václavík Libor, majitel firmy 77
Vaculík Jakub, knihař 64
Valošek František, fotbalista 29
Vaňo Martin, designér počítačových her 21
Vasarely Victor, maďarský výtvarník 56
Verdi Giuseppe, italský hudební skladatel
77
Vídenová Kateřina, architektka 32
Viganò Dario, prefekt vatikánského Sekretariátu pro komunikaci 14
Viktora David, herec 28, 42
Villazón Rolando, mexický operní pěvec 86
Vlček Vladimír, ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
79, 96
Volostnov Alexej, ruský matematik 26
Vondráček Lukáš, klavírista 10, 39
Vondrák Ivo, hejtman Moravskoslezského
kraje 22, 33, 35, 38, 74, 75, 77, 95,
96
Voronkov Guerassim, ruský dirigent 86
Voxel, zpěvák 47
Vozňáková Iveta, náměstkyně primátora
města Ostravy 38, 59
Vrabec Ondřej, dirigent 17, 62
Vrchovský Ladislav, novinář 85
Vrťo Dušan, slovenský fotbalista 53
Vrubl Kamil, předseda představenstva Vítkovice Aréna, a. s. 77
Vůjtek Tomáš, dramaturg 29, 35, 44, 82
Vuletic Janja, chorvatská operní pěvkyně 17
Vybíralová Ilona, architektka 32
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Vydra Václav, herec 61
Vyrypajev Ivan, ruský dramatik 27
Wagner Beny, německý výtvarník 84
Waits Tom, americký zpěvák a skladatel 81
Warhol Andy, americký výtvarník 56
Wenzl Milan, předseda Společnosti Antonína Švehly 76
Wilkinson, britský hudebník 56
Witassek Libor, předseda představenstva
Vítkovice, a. s. 84
Wlazel Adam, architekt 32
Włodarczyk Anita, polská kladivářka 53
Wolf Jan, předseda představenstva FC
Baník Ostrava, a. s. 77
Wünsche Vilém, výtvarník 19, 81

Závadová Barbora, plavkyně 29
Zeman Miloš, prezident ČR 37, 63, 76, 79
Zezula Michal, ředitel územního odborného
pracoviště Národního památkového ústavu 94
Zezula Milan, výtvarník 19
Zlámal Pavel, hudebník 84
Změjevskij Alexandr Vladimirovič, velvyslanec Ruské federace v ČR 33
Znaniecki Michał, polský režisér 94
Zörnweg Daniel, německý motocyklový
závodník 58
Zoubek Olbram, výtvarník 32
Zrzavý Jan, výtvarník 27
Ztracený Marek, zpěvák 50, 87

Xenakis Iannis, řecký hudební skladatel 60

Žák Martin, předseda představenstva Vítkovice, a. s. 84
Žantovský Michael, ředitel Knihovny Václava Havla 26
Železný Jan, oštěpař 54
Ženatý Ivan, houslista 41
Žila Jaroslav, básník 30
Živocká Lenka, sbormistryně 68
Žižka Petr, šéfredaktor Hrabovských listů
66

Zajacová Jana, herečka 87
Zákostelecký Marek, scénograf 14
Zálesňáková Karolína, kostymérka 59
Zampieri Gianluca, italský operní pěvec 77
Zaorálek Lubomír, ministr zahraničních věcí
ČR 34
Zářický Aleš, děkan Filozofické fakulty OU
26
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Rejstřík institucí
A123 Systém, s. r. o. 19
Absintový klub LES 29
AGEL, a. s. 62
– Střední zdravotnická škola AGEL 62
Agentura pro sociální začleňování 32
Akademie karate Ostrava 87
Aktiv BESIP 36
Alibaba, hudební skupina 84
Alkehol, hudební skupina 76
Animal Rock, hudební skupina 44
ANO 2011, politické hnutí 78, 84
ArcelorMittal Ostrava, a. s. 34
Archiv města Ostravy viz Magistrát města
Ostravy
Armáda ČR 12, 33, 77, 84, 79
– 22. základna vrtulníkového letectva 77
– Krajské vojenské velitelství Ostrava
(KVV) 33, 56, 83
– Vojenský umělecký soubor Ondráš 78,
86
– Vzdušné síly 65, 78
Armáda spásy v České republice, z. s. 15,
33, 74, 95
Asociace Trigon 72
Atlantik, klub viz Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, p. o.
Atletická hala Vítkovice viz Vítkovice
Aréna, a. s.
Bacily, hudební skupina 42
Balónek, z. s. 54
Bandaband, hudební skupina 38
Beatles, britská hudební skupina 44
BG Styl, hudební skupina 84
Bílé divadlo Ostrava, z. s. 18
Boris Band Combination, hudební skupina
38
Boxing Ostrava, sportovní klub 73, 74
Bruslařský klub Ostrava 12
Buchty a Loutky, loutkoherecká společnost
91
Buty, hudební skupina 38, 87, 96
Calata, hudební skupina 64, 88
Camerata Janáček, komorní orchestr 55
CarTec Group, s. r. o. 29
Cech slovenských gajdošů, folklorní soubor
29

Centrum kultury a vzdělávání Moravská
Ostrava, p. o.
– Atlantik, klub 26
– Minikino 75
– Parník, klub 38
– Výstavní síň Sokolská 26 16, 26, 29,
41, 48, 82
Centrum PANT 18, 32, 77, 78, 83
Centrum bezpečné jízdy Libros Ostrava viz
LIBROS OSTRAVA, spol. s r. o.
Centrum volného času na Vietnamské ulici
v Porubě 26
Circus Brothers, hudební skupina 18
Clamortis, hudební skupina 64
Colla Castellera Vila de Gràcia, katalánský
folklorní soubor 55
Collegium 1704, hudební soubor 63
Collegium Marianum, hudební soubor 91
Collegium Vocale 1704, pěvecký sbor 63
Compagnie Sacékripa, francouzská taneční
skupina 41
Contrastic, hudební skupina 69
Csalogányok, maďarský pěvecký sbor 92
Cylinders Holding, a. s. 44
Čechomor, hudební skupina 52
Česká pirátská strana 78
Česká obec sokolská 20, 85
Česká strana sociálně demokratická
(ČSSD) 34, 56, 78
Česká televize (ČT) 8, 35, 58
– Televizní studio Ostrava 8
České dráhy, a. s. 34, 68
Česko-polské fórum 26
Československá obec legionářská 33, 85
Český atletický svaz 76
Český filharmonický sbor Brno 62, 63
Český rozhlas Ostrava 79, 86
Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS)
20, 33, 56, 85
– Městský výbor Českého svazu bojovníků
za svobodu gen. Mikuláše Končického
Ostrava 14, 20, 85, 90
Činoherní klub 43
Čtyřlístek – centrum pro osoby se
zdravotním postižením Ostrava, p. o. 59
Dagadana, polská hudební skupina 78
David Stypka & Bandjeez, hudební skupina
52
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Dejvické divadlo 43
Dětský soubor Heleny Salichové, folklorní
soubor 18
DIAMO, s. p. 35
Disfigured Corpse, hudební skupina 69
Disney, filmové studio 20
Divadelní spolek Kašpar 27
Divadlo Boban Bohumín, amatérský
divadelní soubor 70
Divadlo Antonína Dvořáka viz Národní
divadlo moravskoslezské
Divadlo J. K. Tyla v Plzni 49
Divadlo Jiřího Myrona viz Národní divadlo
moravskoslezské
Divadlo loutek Ostrava, p. o. (DLO) 14,
28, 29, 43, 46, 47, 58, 82, 83, 85, 86
Divadlo Mír 25, 33, 75, 88
Divadlo Odvaz 19, 26
Divadlo Petra Bezruče (DPB) 14, 21, 27,
36, 37, 66–68, 82, 85, 87
Divadlo pod Palmovkou 43
DK Poklad, s. r. o. 51, 76, 93
DoDivadlo, amatérský divadelní soubor 70
Doga, hudební skupina 44
Dolní oblast Vítkovice viz Vítkovice
Machinery Group
Dolní Vítkovice, z. s. 34
Dopravní podnik Ostrava, a. s. (DPO) 27,
65, 68, 80, 81, 92
Důl Hlubina viz Vítkovice Machinery Group
Důl Michal viz Národní památkový ústav
Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s. r. o.
26, 36, 51, 68, 76, 78, 85
Dům kultury města Ostravy, a. s. 10, 26,
33, 35, 38, 44, 51, 77, 86, 93
Dům umění viz Galerie výtvarného umění
v Ostravě, p. o.
Duo Comic Casa, švýcarské klaunské duo
48
East 17, anglická hudební skupina 48
Ensemble Inégal, hudební soubor 63
Evropská komise 76
Evropský parlament 31
Fakultní nemocnice Ostrava
– Klinika dětského lékařství 25
Fast Food Orchestra, hudební skupina 18
FbŠ E. P. Bohemians, florbalový tým 11
FC Baník Ostrava, fotbalový klub 43, 58, 77
FC Zbrojovka Brno, fotbalový klub 58
February, hudební skupina 73
Federace židovských obcí v České
republice 66

– Židovská obec v Ostravě 66, 91
Fiducia, antikvariát a galerie 13, 21, 27,
39, 58, 66, 74, 84, 91, 94
FiHa, hudební skupina 50, 87
Filharmonie Brno 62, 63
Fotbalová asociace ČR 77
free.lepus.cz, sportovní klub 92
FunTime Athletics Nový Jičín, tým
roztleskávaček 22
Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
(GVUO) 29, 69, 86
– Centrum digitalizace muzejních sbírek 86
– Dům umění 10, 11, 27, 48, 51, 69,
82, 86
Gnomus, hudební skupina 64
Goethe Institut 26
HaDivadlo 43, 81
Hasičský záchranný sbor ČR 60
– Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje (HZS MSK)
61, 79, 96
HC Škoda Plzeň, hokejový klub 8
HC Vítkovice Ridera, hokejový klub 8
Heligonka, klub 19, 81
Hlásím se k továrně, z. s. 59
Hlubinka, folklorní soubor 18, 44, 88
Horkýže Slíže, slovenská hudební skupina
52
Hudební divadlo Karlín 25
Husa na provázku, divadlo 43
Charita Ostrava 8, 33, 37, 74
Charita sv. Alexandra 8
Chas & Status, hudební skupina 56
Chorus Ostrava, pěvecký sbor 83, 85
Christafari, americká hudební skupina 47
Ikarus, klub 65
Imagine Dragons, americká hudební
skupina 58
Industrial Gallery 26, 29
Informační centrum OSN v Praze 11
Jamiroquai, britská hudební skupina 58
Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o. (JFO)
10, 15, 33, 38, 39, 41, 63, 86
Janáčkova konzervatoř v Ostravě, p. o.
10, 29, 83, 88
Janáčkův filharmonický sbor mladých 10
Janáčkův komorní orchestr 66
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Janáčkův máj, o. p. s. 79
Jazz Cake, hudební skupina 38
Jihomoravský kraj 72
Kabát Live Revival, hudební skupina 42
Kalyani Kalamandalam, indický divadelní
soubor 56
Kancelář pro umění viz PLATO Ostrava, p. o.
Kate & Pasi, finská akrobatická dvojice 48
Kel Assouf, belgická hudební skupina 54
Klapeto, hudební skupina 18
Klub českých turistů 7
Knihovna města Ostravy (KMO) 15, 35,
39, 41, 55, 71, 72, 88
Knihovna Václava Havla 26
Komorní scéna Aréna (KSA) 9, 17, 22,
25, 35, 44, 45, 78, 82, 83, 88, 93
Komunistická strana Čech a Moravy 34, 78
Konfederace politických vězňů 85
Krajské vojenské velitelství Ostrava viz
Armáda ČR
Krajský soud v Ostravě 59
Krajský úřad Moravskoslezského kraje viz
Moravskoslezský kraj
Krokodýl Ostrava, klub mažoretek 44
Kryštof, hudební skupina 52
krytý bazén v Porubě viz Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o.
Kulturní centrum Cooltour 18, 30, 56, 65,
71, 73, 79, 85
Kulturní zařízení Ostrava-Jih
– K-Trio 92
Květy, hudební skupina 21
Ladě, hudební skupina 73
Lambs Gamble, americko-kanadská
skupina 84
Landek Park viz Vítkovice Machinery Group
Legendy se vrací, hudební skupina 42, 44
Legionářská knihovna 56
Lékaři bez hranic, humanitární organizace
26
Letiště Leoše Janáčka Ostrava 65
LIBROS OSTRAVA, spol. s r. o. 68, 77
Lidová konzervatoř a Múzická škola
Ostrava, p. o. 37
Lichtzwang, hudební soubor 83
Lous Cadetouns, francouzský folklorní
soubor 60
Magistrát města Ostravy (MMO)
– Archiv města Ostravy (AMO) 10, 47, 55,
62, 64, 78, 80, 84, 93, 94

– odbor sociálních věcí a zdravotnictví 32,
51, 72
– odbor strategického rozvoje 72, 80
– odbor školství a sportu 25
– odbor ochrany životního prostředí 66
– Útvar hlavního architekta a stavebního
řádu 52
Malá Ondřejnica, folklorní soubor 18
Malý svět techniky viz Vítkovice Machinery
Group
Mandrage, hudební skupina 36, 76
Maraton klub Seitl Ostrava 69, 75
Marius Preda Quartet, hudební soubor 86
Marley, klub 18
Marvel, filmové studio 20
Mateřská škola Slezská Ostrava,
Bohumínská 68, p. o. 86
Matiční gymnázium, Ostrava, p. o. 69, 70
Melody Makers, swingový orchestr 54
Městská nemocnice Ostrava, p. o. (MNO)
7, 48, 66, 67, 81, 95
Městská policie Ostrava 27, 29, 30, 32,
52, 61, 65, 94
Městský stadion viz Vítkovice Aréna, a. s.
Městský svaz orientačních sportů Ostrava
92
Midnight Oil, australská hudební skupina
57, 58
Milan Dobeš Muzeum viz Vítkovice
Machinery Group
Minikino viz Centrum kultury a vzdělání
Moravská Ostrava, p. o.
Ministerstvo kultury ČR 51
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ČR 71, 74
Ministerstvo vnitra ČR 32
-123 minut, hudební skupina 81
Mladá fronta, vydavatelství 25
Monkey Business, hudební skupina 76
Moody’s, ratingová agentura 50
Moravskoslezská vědecká knihovna, p. o.
36, 51, 71
Moravskoslezské inovační centrum, a. s. 75
Moravskoslezský kraj 22, 35, 51, 66, 71,
72, 74, 75, 77, 82, 86, 95
– Krajský úřad Moravskoslezského kraje
32
Moscow Institute of Physics and
Technology 26
MOVE Dance Company, taneční soubor
30, 41
Multifunkční aula Gong viz Vítkovice
Machinery Group
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Muzeum Jindřichohradecka 90
Muzikanti z Polanky, hudební soubor 18
Nadace ČEZ 71
Nadace dřevo pro život 23
Národní divadlo moravskoslezské (NDM)
11, 13, 15, 17, 20, 24, 33, 38, 42, 46,
49, 50, 65, 68, 77, 81, 82, 85, 90,
94, 96
– Divadlo Antonína Dvořáka 33, 42, 66,
69, 85, 96
– Divadlo Jiřího Myrona 28, 85, 93, 96
– Operní studio 68
Národní divadlo v Praze 24, 43, 77
Národní knihovna v Praze 86
Národní muzeum v Praze 69
Národní památkový ústav 48
– územní odborné pracoviště Ostrava 15,
46, 85, 91, 94
– Důl Michal 48, 50, 69
NATO, vojenská aliance 12, 65
Nebe, hudební skupina 52, 87
NEKROteatro, amatérský divadelní soubor
70
Nesmrtelný pluk, spolek 35
Nezmaři, hudební skupina 84
No Name, slovenská hudební skupina 36
Notabene, pěvecký soubor 62
Občanská demokratická strana 27, 78
Obec spisovatelů České republiky 41
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 ochrany životního prostředí viz
Magistrát města Ostravy
OKD, a. s. 15
Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu
18, 22, 39, 58, 66, 74, 75, 94
ONO – Ostrava New Orchestra, symfonický
orchestr 60
Operní studio viz Národní divadlo
moravskoslezské
Opravy a údržba komunikací Ostrava, s. r. o.
19
Ostrava Cimbalom Orchestra, hudební
soubor 86
Ostravar Aréna viz Vítkovice Aréna, a. s.
Ostravar, pivovar 52
Ostravounakole, spolek 31

Ostravská banda, orchestr 60
Ostravská univerzita (OU) 73, 74
– Filozofická fakulta 26
– Přírodovědecká fakulta 26
– Zdravotně sociální fakulta 93
Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. 83
Ostravské muzeum, p. o. 18, 20, 22, 23,
38, 48, 69, 79, 80, 87, 93
Ostravské učitelky, pěvecký sbor 83
Ostravské vodárny a kanalizace, a. s. 22
Ostravské výstavy, a. s. 37, 84
– výstaviště Černá louka 19, 31, 54, 64,
72, 90, 92
– Slezskoostravský hrad 18, 32, 37, 47,
50, 54, 56, 59, 64, 68, 70, 74, 90, 92
Ostravský informační servis, s. r. o. 7, 9,
34, 66, 84
Parlament ČR 84
– Poslanecká sněmovna 56, 78
– Senát 60
Parník, klub viz Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, p. o.
Patax, americko-španělská hudební
skupina 47
PhilHarmonia Octet Prague, hudební
soubor 63
Pink Floyd, britská hudební skupina 44
PKF Prague Philharmonia 41
Planetárium Ostrava viz Vysoká škola
báňská – Technická univerzita Ostrava
PLATO Ostrava, p. o., galerie 12, 21, 30,
37, 74, 81, 84
– Kancelář pro umění 20, 37, 74
Plavecký klub Litvínov 48
Poletíme?, hudební skupina 58
Policie ČR 35, 41, 65, 68
– Centrum zajištěných aktiv 41
– Krajské ředitelství 20, 96
– Městské ředitelství 27
Polský institut v Praze 78
Poslanecká sněmovna viz Parlament ČR
Poutníci, hudební skupina 50
Prago Union, hudební skupina 54
Pražský filharmonický sbor 10
1. SC Tempish Vítkovice, florbalový tým
11, 29
1. SC Znojmo FK 43
Public Relations, hudební skupina 44
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 56
Radio Čas 65
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Renarkon, o. p. s. 31
Residomo, s. r. o. 15
Ridera, a. s. 29
Robert Balzar Trio, hudební skupina 63
Rock & Roll Band Marcela Woodmana,
hudební skupina 50, 65
Rolling Stones, britská hudební skupina 44
Rotary International 32
RPG Byty, s. r. o. 15
RT Torax Aréna viz Sportovní a rekreační
zařízení města Ostravy, s. r. o.
Sananim, z. ú., nezisková organizace 33
Sbor interpretačních kurzů Hudební
současnosti 83
SC Ostrava, sportovní klub 34, 59
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
60
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
83
Sdružení Telepace, z. s. 22
Sekretariát pro komunikaci, papežský úřad
14
Senát viz Parlament ČR
Shotokan Karate Klub ATTFIS, z. s. 87
Schola Cantorum Basiliensis, švýcarská
hudební akademie 78
Siemens, s. r. o. 87
Silesian Brass Quintet, hudební soubor 88
Slezskoostravská galerie 19, 24, 51, 76
Slezskoostravský hrad viz Ostravské
výstavy, a. s.
Smart Innovation Center, s. r. o. 93
Spirituál kvintet, hudební soubor 92
Společnost Antonína Švehly 78
Společnost herců a šermířů Keltik Ostrava
18, 44
Spolek Lungta 19
Spolek pro kulturní deník Ostravan.cz 8
Sportovní a rekreační zařízení města
Ostravy, s. r. o. 96
– krytý bazén v Porubě 33, 48, 50, 58
– RT Torax Aréna 58
– sportovní areál U Cementárny 93
– sportovní hala v Přívoze 73
Sportovní gymnázium Dany a Emila
Zátopkových, Ostrava, p. o. 30
sportovní hala v Přívoze viz Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o.
SSK Vítkovice, sportovní klub 69
Stáj SKL Trojanovice, z. s. 38
Stará Aréna, s. r. o. 18, 31
Stavovská unie studentů Ostrava, z. s. 36

Sto zvířat, hudební skupina 36
Středisko volného času Ostrava-Moravská
Ostrava, p. o. 31
Středisko volného času Ostrava-Zábřeh,
p. o. 31
Střední průmyslová škola Ostrava-Vítkovice,
p. o. 90
Střední škola technická a dopravní
Ostrava-Vítkovice, p. o. 32, 65
Střední umělecká škola, Ostrava, p. o. 82
Střední zdravotnická škola Agel viz Agel, a. s.
Studio Hrdinů, divadlo 81
Svatováclavský hudební festival, z. s. 92
Svaz bojovníků za svobodu 33
Svaz Maďarů žijících v českých zemích 92
Svaz průmyslu a dopravy ČR 71
Světová zdravotnická organizace 48, 49
Svoboda a přímá demokracie Tomia
Okamury, politická strana 78
Šajtar, hudební skupina 42, 93
Tang Shu-wing Theatre Studio, čínský
divadelní soubor 56
Tata Bojs, hudební skupina 18, 58
Teatr Dramatyczny im. Jerzego
Szaniawskiego w Wałbrzychu, polské
divadlo 81
Technology Florbal Mladá Boleslav,
florbalový tým 11
Televize Noe 14
Televizní studio Ostrava viz Česká televize
TEMEX Ostrava, spol. s r. o. 63
Těžkej Pokondr, pěvecké duo 65
The University of Latvia Wind Band,
lotyšský dechový orchestr 44
The Weight, australská hudební skupina 54
Théâtre de l’Entrouvert, francouzský
divadelní soubor 71
TJ Liga 100 Ostrava 96
TJ Sokol Hrabová 62
TJ VOKD Ostrava-Poruba 96
Tři sestry, hudební skupina 52
Turnajová společnost Hector 64
Tutu, hudební skupina 47
Úřad práce ČR 74
– Úřad práce v Ostravě 32, 55, 70
Útvar hlavního architekta a stavebního
řádu viz Magistrát města Ostravy
Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.,
viz Moravskoslezské inovační centrum,
a. s.
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Velký svět techniky viz Vítkovice Machinery
Group
Velvyslanectví Dánského království v ČR 90
Velvyslanectví Ruské federace v ČR 33,
77
Velvyslanectví Švýcarské konfederace v ČR
34
Vítkovice Aréna, a. s. 53, 77
– Atletická hala Vítkovice 16, 17, 22, 50,
52, 73
– Městský stadion 53, 54
– Ostravar Aréna 12, 13, 16, 74
Vítkovice Machinery Group 44
– Vítkovice, a. s. 34, 84
– Vítkovice Heavy Machinery, a. s. 74
– Vítkovice Power Engineering, a. s. 59
– Dolní oblast Vítkovice 11, 21, 25, 34,
36, 44, 48, 62, 74, 79, 80
– Důl Hlubina 19, 25, 26, 43, 59, 60,
81, 85
– Landek Park 48, 50
– Malý svět techniky 44
– Milan Dobeš Muzeum 56
– Multifunkční aula Gong 21, 25, 31, 34,
56, 70, 92
– Velký svět techniky 11, 21, 44, 46
Vojenský umělecký soubor Ondráš viz
Armáda ČR
VSK Univerzita Brno, sportovní klub 69,
70
Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava (VŠB – TUO) 22, 56,
59, 73, 79
– Ekonomická fakulta 79
– Fakulta elektrotechniky a informatiky 22
– Fakulta stavební 11
– Planetárium Ostrava 70
výstaviště Černá louka viz Ostravské
výstavy, a. s.
Výstavní síň Sokolská 26 viz Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, p. o.
Výtvarné centrum Chagall 19, 35, 48, 54,
63, 81

Wihanovo kvarteto 41
Wild Tides, hudební skupina 73
Wohnout, hudební skupina 36
YMCA Ostrava-Poruba 92
Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915
25
Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka
4411, p. o. 94
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, p. o. 21
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, p. o. 36
Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, p. o.
62
Základní škola Ostrava, Nádražní 117, p. o.
74
Základní škola Ostrava-Michálkovice,
U Kříže 28, p. o. 86
Základní škola Ostrava-Petřkovice, p. o.
62
Základní škola Slezská Ostrava,
Bohumínská 72, p. o. 62
Základní škola Vratimov, Datyňská 690 22
Základní umělecká škola dr. Leoše
Janáčka Ostrava-Vítkovice, p. o. 32
Základní umělecká škola Eduarda Marhuly,
Ostrava-Mariánské Hory 29, 41
Základní umělecká škola Viléma Petrželky,
Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, p. o.
88
Zastupitelstvo města Ostravy (ZMO) 11,
19, 27, 35, 51, 66, 76, 84, 93
Zkrášlovací spolek Jihan 39
Zoologická zahrada Ostrava, p. o. 10, 11,
15–20, 23, 25, 27, 28, 49–51, 56, 61,
81, 96
Zrní, hudební skupina 58
Žalman & spol., hudební skupina 33
Železniční muzeum moravskoslezské 34
Židovská obec v Ostravě viz Federace
židovských obcí v České republice
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Rejstřík akcí k výročím
750. výročí první písemné zmínky o Moravské Ostravě 10, 15, 22, 27, 34, 37, 41,
44, 52, 60, 62–64, 78, 79, 87–89
720. výročí první písemné zmínky o Hrabové 62
660. výročí první písemné zmínky o Vítkovicích 83
650. výročí pr vní písemné zmínky o Čertově Lhotce (historický název Mariánských
Hor) 41
300. výročí narození císařovny Marie Terezie 36, 37
170. výročí příjezdu prvního vlaku do Bohumína 34
150. výročí narození básníka P. Bezruče 54, 66
120. výročí založení Matičního gymnázia 69, 70
110. výročí otevření budovy Divadla Antonína Dvořáka 69
110. výročí povýšení Mariánských Hor na město 41, 42
100. výročí narození básníka Josefa Kainara 41, 86
100. výročí bitvy u Zborova 56
100. výročí narození gen. Z. Škarvady 83
80. výročí 1. ligového zápasu v ledním hokeji v Československu 8
75. výročí prvních transportů Židů z Ostravy do Terezína 66
65. výročí zahájení trolejbusové dopravy v Ostravě 65
60. výročí založení Lidové konzervatoře 37
50. výročí otevření nádraží Ostrava-Vítkovice 39
40. ročník Štěpánského běhu Porubou 96
40. výročí založení Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity
Ostrava 79
25. ročník Evropských dní hendikepu 72
25. výročí založení ostravské pobočky Svazu Maďarů žijících v českých zemích 92
20. ročník festivalu Májová Plesná 33
20. ročník Mezinárodního setkání jízdních policií 61
20. výročí založení Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity
Ostrava 11
20. výročí založení obecně prospěšné společnosti Renarkon 31
15. ročník mezinárodní soutěže ve hře na dechové, dřevěné a smyčcové nástroje
a ve zpěvu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě 29
10. ročník akce Lidé lidem 51
10. ročník ankety Sportovec roku 29, 31
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10. ročník Letních shakespearovských slavností 56
10. ročník Slezskoostravské Rock-Festu SORFEST 44
10. ročník závodu Porubajk MTB Maraton 32
10. výročí vysvěcení kostela Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu 78
5. ročník akce Zažít Ostravu jinak 65
5. ročník Českého běhu žen 42
5. ročník festivalu T-film Ostrava 36
5. výročí otevření obchodního a zábavního centra Nová Karolina 20
5. ročník Ostravské noci vědců 73
5. výročí založení Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu 22
5. ročník závodu City Cross Sprint 11
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