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N1. ledna 
• nejvíce Ostravanů a návštěvníků města přivítalo jako tradičně nový rok 
na Stodolní ulici a v jejím okolí

• prvním dítětem narozeným v roce 2018 v Ostravě a zároveň v celém 
Moravskoslezském kraji byl Tomáš Slovák, který přišel na svět v Městské 
nemocnici Ostrava v 00.12 hodin. 2. ledna předali Tomášově mamince 
primátor města Ostravy T. Macura a ředitel nemocnice P. Uhlig pamětní 
list a drobné dárky

• Klub českých turistů při Sdružení sportovních klubů Vítkovice uspořá-
dal tradiční novoroční výstup na haldu Emu ve Slezské Ostravě

• do funkce šéfa činohry Národního divadla moravskoslezského nastou-
pil V. Štěpánek, který vystřídal P. Gábora

• v podvečerních hodinách se konal jako každým rokem novoroční ohňo-
stroj na kruhovém objezdu v Hrabůvce na ulici Dr. Martínka pořádaný 
městským obvodem Ostrava-Jih

Novoroční ohňostroj v Hrabůvce (1. ledna)



8

L
E

D
E

N 4. ledna 
• primátor T. Macura a náměstek primátora Z. Pražák přijali na Nové rad-
nici koledníky Tříkrálové sbírky v čele s ředitelem Charity Ostrava M. Pražá-
kem. Charita Ostrava, která je největší oblastní charitou v ČR, využila získa-
né finanční prostředky ze sbírky na zkvalitnění vybavení hospiců, programy 
pomoci lidem bez domova a další charitativní projekty

6. ledna 
• premiéra jednoho z nejslavnějších dramat A. P. Čechova, Tři sestry, pro-
běhla v Komorní scéně Aréna. V režii I. Krejčího vystoupili Š. Krupa, K. Leich- 
tová, T. Cisovská, Z. Truplová a další

10. ledna 
• v Galerii Opera v Divadle Jiřího Myrona byla zahájena výstava fotogra-
fií R. Vondrouše O dostizích, lidech a masopustech, prezentující sním-
ky z dostihového prostředí, zachycující masopustní tradice a atmosféru 
pražských sídlišť

11. ledna 
• činohra NDM uvedla hru H. Ibsena Peer Gynt, kterou nastudoval reži-
sér P. Khek. V titulních rolích se představili I. Dejmal, A. Cónová, V. Čapka 
a L. Končoková. Scénu navrhl M. Syrový, kostýmy A. Pátá-Oldak a autor-
kou hudby byla V. La Chia

Scéna z inscenace A. P. Čechova Tři sestry uvedená v Komorní scéně Aréna 
(6. ledna)
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12. ledna 
• na novoročním koncertu Janáčkovy filharmonie Ostrava řízené H. M. Förs-
terem zazněl v Domě kultury města Ostravy cyklus symfonických básní 
B. Smetany Má vlast

• inscenace Hrnečku, vař! aneb Dvě pohádky o hrnečku v režii V. Klemen-
se byla první premiérou roku v Divadle loutek Ostrava

12.–13. ledna 
• proběhlo 1. kolo prezidentských voleb. V okrese Ostrava-město zvítězil 
M. Zeman s 69 834 hlasy, což činilo 49,06 % zúčastněných voličů, před  
J. Drahošem, který obdržel 31 597 hlasů (22,19 %). Na dalších místech 
se umístili P. Fišer (11 511, 8,08 %), M. Hilšer (10 361, 7,27 %), M. Horá-
ček (9603, 6,74 %). Každý z dalších kandidátů – M. Topolánek, J. Hynek, 
P. Hannig a V. Kulhánek – obdržel méně než 7000 hlasů. Volební účast 
dosáhla 54,46  %

• na 28. kongresu Občanské demokratické strany v Clarion Congress 
Hotelu Ostrava byl předsedou strany opět zvolen P. Fiala. Funkci místo-
předsedy obhájil E. Tošenovský, poslanec Evropského parlamentu a býva-
lý primátor města Ostravy

16. ledna 
• novoročním koncertem orchestru Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, 
nazvaném Hudební toulky Evropou a koncipovaném jako projížďka vla-
kem, provázel v uniformě výpravčího J. Javůrek. Uvedeny byly mj. skladby 
E. Griega, G. Bizeta, J. S. Bacha, P. I. Čajkovského a A. Dvořáka

• Pohár České pojišťovny získal ženský florbalový tým 1. SC TEMPISH Vít-
kovice, který zvítězil ve finále v Mostě nad FAT PIPE Florbalem Chodov 7:5

B. Homolková  
a L. Pavlíčková 
v pohádce Hrneč-
ku, vař! aneb Dvě 
pohádky o hrnečku 
(12. ledna)
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• město Ostrava se umístilo na 2. místě v soutěži Zelená informacím 
zaměřené na prezentaci informací o životním prostředí na internetových 
stránkách měst. Ocenění převzala v Praze náměstkyně primátora města 
Ostravy K. Šebestová

• v zaplněném sále K-Tria v Hrabůvce proběhl za účasti starosty měst-
ského obvodu Ostrava-Jih M. Bednáře křest knihy M. Liptáka, T. Majliše, 
P. Přendíka a A. Szturce Městský obvod Ostrava-Jih včera a dnes, mapu-
jící historii nejlidnatějšího ostravského obvodu. Součástí publikace je  
130 fotografií a pohlednic z let 1898–1994

21. ledna 
• primátor T. Macura a náměstkyně primátora K. Šebestová předali šest 
vozidel na alternativní pohon zástupcům městských obvodů a Městské 
policie Ostrava

• J. Drahoše, kandidáta do 2. kola prezidentských voleb, podpořili při 
jeho návštěvě Ostravy neúspěšní kandidáti z 1. kola M. Horáček, M. Hilšer 
a také primátor T. Macura, zpěvačka M. Rottrová a senátor L. Sulovský

• koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů v Domě kultury měs- 
ta Ostravy byl první akcí pořádanou v rámci projektu Janáček Ostrava 
2018, připraveného u příležitosti 90. výročí úmrtí skladatele, 100 let od  
prvního uvedení Janáčkovy opery v zahraničí a 100. výročí založení Čes-
koslovenska

22. ledna 
• na budově na Poštovní ulici č. p. 1118 v Moravské Ostravě byla za  
účasti náměstka primátora Z. Pražáka, ředitele NDM J. Nekvasila, M. Šece 
prezidenta Herecké asociace O. Kepky a dalších hostů slavnostně odha-
lena pamětní deska dlouholetým členům ostravské činohry, manželům  
Z. Rozsypalové a F. Šecovi, jejímž autorem je V. Kotek

22.–25. ledna 
• více než 340 domácích a zahraničních vystavovatelů prezentovalo na  
25. ročníku veletrhu Infotherma na Černé louce výrobky a služby z oblasti 
ekologického vytápění

24. ledna 
• za účasti národního velitele Armády spásy majora T. Scholtense, 
náměstka primátora M. Mariánka a náměstků hejtmana Moravskoslez-
ského kraje J. Navrátila a M. Gebauera byla otevřena ordinace pro sociál-
ně potřebné na ulici U Nových válcoven v Mariánských Horách
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25. ledna 
• v Domě umění Galerie výtvarného umění v Ostravě byly zahájeny čtyři 
výstavy: stálá expozice František Jureček – Alois Sprušil/Nová galerie 
v nové republice; Norbert Grund fecit/Jan Balzer sculpsit; Abstrac-
tion-Création/art non Figuratif 1932–1936 a Hledání hranic malby 
v postmediálním prostředí. Další díla z poslední z uvedených expozic 
byla instalována také ve Výstavní síni Sokolská 26, Galerii Jáma 10 
a na Dole Michal

• hvězdami mezinárodního mítinku Czech Indoor Gala v Atletické hale 
Vítkovice, provozované společností Vítkovice Aréna, a. s., byli mj. běžec 
P. Maslák, skokan do dálky R. Juška a polský koulař K. Bukowiecki. Sou-
částí akce byl také 14. ročník Ostravské laťky, závodu ve skoku do výšky, 
jehož vítězkou se stala I. Heraščenko z Ukrajiny výkonem 193 cm

• vítěz prestižní světové Soutěže královny Alžběty, klavírista L. Vondrá-
ček, vystoupil jako sólista v Rachmaninově koncertu pro klavír a orchestr 
č. 3 v doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava, kterou řídil japonský diri-
gent E. Oue. Ve druhé půli večera zazněla symfonie č. 2 J. Brahmse

25.–26. ledna 
• první mezinárodní konference věnovaná výtvarnému umění v Ostra-
vě, uskutečněná v rámci výstavy Hledání hranic malby v postmediálním 
prostředí, byla společným projektem pedagogů, absolventů a studentů 

Kameraman M. Šec, náměstek primátora Z. Pražák a ředitel NDM J. Nekvasil 
při odhalení pamětní desky Z. Rozsypalové a F. Šecovi (22. ledna)
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Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě a Fakulty umění Ostravské 
univerzity

26. ledna 
• v obchodním a zábavním centru Forum Nová Karolina proběhl vele-
trh práce a firem JOBfest, na němž nabídlo pět desítek vystavovatelů 
z Moravskoslezského kraje více než 10 000 pracovních míst

• u pomníku v sadu Dr. Milady Horákové se konal za účasti hejtmana 
Moravskoslezského kraje I. Vondráka pietní akt k 73. výročí osvobození 
koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau a k připomínce obětí holocaus-
tu. Organizátorem byl Oblastní výbor Českého svazu bojovníků za svobo-
du gen. Mikuláše Končického Ostrava

• Divadelní společnost Petra Bezruče uvedla premiéru klasického díla 
českého dramatu, hru bratrů A. a V. Mrštíkových Maryša. Režie se ujala 
J. Ryšánek Schmiedtová a v hlavních rolích vystoupili P. Gajdošíková,  
N. Lichý a M. Haroková

26.–27. ledna 
• v 2. kole prezidentských voleb zvítězil v okrese Ostrava-město M. Ze- 
man, který získal 97 587 hlasů, což činilo 61,97 % zúčastněných voličů.  
J. Drahoš obdržel 59 877 hlasů (38,02 %). Volební účast dosáhla 60,37 %

29. ledna 
• ve Výtvarném centru Chagall byla zahájena výstava grafik V. Filandra 
a kreseb J. Sedleckého. Současně proběhl křest knihy Architektura jen 
tak, jejímž autorem je J. Sedlecký, a publikace V. Filandra Třináct z Ostravy

30. ledna 
• společnost ČEZ Distribuce, a. s., zahájila provoz nové rozvodny vysoké-
ho napětí na Fifejdách, která navýšila kapacitu elektrické energie v celé 
oblasti a umožnila připojit další odběratele, včetně průmyslových firem

• vernisáž expozice obrazů I. Grimmicha, představující snové krajiny, 
proběhla ve Slezskoostravské galerii, která se nachází v budově radnice 
městského obvodu Slezská Ostrava

31. ledna 
• zastupitelé na 32. zasedání Zastupitelstva města Ostravy projednali 
a schválili dotace na projekty v oblasti sociální péče a protidrogové pre-
vence, finanční příspěvky na Dny NATO a Dny vzdušných sil 2018. Vyhlá-
šeny byly výzvy k akcím k 100. výročí vzniku Československé republiky 
a k 90. výročí úmrtí skladatele L. Janáčka, v rámci kterých mohli jejich 
organizátoři žádat dotace z rozpočtu města

L
E

D
E

N
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Oficiální zahájení Olympijského festivalu v Ostravě. Druhý zleva primátor  
T. Macura, vedle něj hejtman I. Vondrák a předseda Českého klubu olympio-
niků O. Svojanovský (9. února)

1. února 
• do funkce ředitele Městského ředitelství Policie ČR Ostrava nastoupil 
V. Štalmach, který nahradil R. Dočekala

2. února 
• 75. výročí Stalingradské bitvy a 74 let od prolomení Leningradské blo-
kády připomněla akce pořádaná Česko-ruskou společností, z. s., v Semi-
nárním Centru Akademie na Hrušovské ulici v Přívoze, jíž se zúčastnili 
atašé Generálního konzulátu Ruské federace v Brně A. Indyčenko, hono-
rární konzul Ruské federace v Ostravě A. Zedník, členka Volgogradské 
asociace mezinárodní spolupráce N. Imědašvili a další hosté

• v Multifunkční aule Gong vystoupil zpěvák T. Klus v doprovodu Janáčko-
vy filharmonie Ostrava

8. února 
• přibližně 150 lidí demonstrovalo v Porubě za dokončení prodloužené 
ulice Rudné. Stavbu silnice, která má zrychlit dopravu mezi Ostravou 
a Opavou a uleví přetíženým komunikacím v této části města, brzdí již 
řadu let majetkové spory

9. února 
• primátor T. Macura jednal s velvyslancem Korejské republiky v ČR 
Seoung-hyun Moonem, který se poté zúčastnil zahájení Olympijského  
festivalu v Ostravě

Ú
N

O
R



14

• ministr zdravotnictví A. Vojtěch odvolal ředitele Fakultní nemocnice Ost-
rava S. Němečka. Vedením nemocnice byl pověřen E. Machytka

• asi 400 protestujících zaměstnanců Vítkovických strojíren, s. r. o., poža-
dovalo, aby Vítkovice, a. s., stáhly žalobu na neplatnost smlouvy o prodeji 
výrobních částí její dceřiné firmy Vítkovice Power Engineering, a. s., divi-
ze Energetické strojírenství (Kotlárna) a Mostárna. Ty patřily Vítkovickým 
strojírnám, s. r. o., a zaměstnanci se obávali, že kvůli této žalobě dojde 
k zastavení výroby a propouštění

9.–25. února 
• u příležitosti 23. zimních olympijských her v Jižní Koreji se konal Olympij-
ský festival, jehož součástí byl Olympijský park v areálu u Ostravar Arény, 
kde si zájemci vyzkoušeli na tři desítky různých druhů sportů, včetně těch, 
které jsou v Ostravě méně známé, jako curling, skeleton nebo jízda na bo- 
bové dráze. Odvážlivci absolvovali skok na lyžích na čtyřmetrovém můst-
ku. Na programu byly rovněž autogramiády známých sportovců a výstava 
historického sportovního náčiní a medailí hokejistů z olympiád v Albert-
villu, Naganu a Turínu. Festival doplnila trať pro běžkaře v Dolní oblasti 
Vítkovice a Korejská vesnička na Masarykově náměstí, kde mohli lidé  
mj. ochutnat tradiční korejská jídla. Fanoušci sledovali přímé přenosy 
z olympiády na velkoplošných obrazovkách. Celkově se Olympijského fes-
tivalu zúčastnilo 101 624 lidí

10. února 
• Český hydrometeorologický ústav vyhlásil na Ostravsku, Třinecku a Kar-
vinsku signál regulace z důvodu překročení koncentrace prachu v ovzduší 
ve výši 150 mikrogramů na metr krychlový, při kterém musí podniky s praš-
nými provozy snížit výrobu a lidem s dýchacími potížemi se doporučuje 
omezit pohyb venku a větrání. Signál regulace byl v průběhu zimních měsí-
ců vyhlášen ještě několikrát

• v Dolní oblasti Vítkovice se konal 6. ročník oblíbeného lyžařského závo-
du ČEZ City Cross Sprint. V kategorii mužů zvítězil R. Jay a mezi ženami 

Ú
N

O
R Ukázka curlingu 

na Olympijském fes-
tivalu v Olympijském 
parku u Ostravar 
Arény (11. února)
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Rbyla nejlepší T. Beranová. Od 11. do 18. února se uskutečnil Týden spor-

tování se Skupinou ČEZ, v rámci kterého mohla veřejnost využít bezplatně 
trať a zúčastnit se soutěže v běhu na lyžích na tzv. distanční stovce

12. února 
• na recitálu v DK města Ostravy uvedl přední světový klavírista S. Trp-
česki z Makedonie nezvyklý program, jehož součástí byla mj. klavírní verze 
orchestrální suity Šeherezáda N. Rimského-Korsakova

13. února 
• Masarykovo náměstí a jeho okolí ožilo 10. ročníkem akce Masopust 
Ostrava, s podtitulem Ať žije republika! Odpoledne odevzdala starostka 
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz P. Bernfeldová masopustní 
právo občanům, následoval průvod masek zakončený symbolickým zabí-
jením kozla a pochováváním basy

14. února 
• ombudsmanka A. Šabatová jednala s náměstkem primátora V. Cigán-
kem, řediteli některých ostravských škol, pedagogy, zástupci neziskových 
organizací a Agentury pro sociální začleňování o tzv. inkluzivních přístu-
pech ke vzdělávání a působení speciálních pedagogů, psychologů a asis-
tentů ve vzdělávacích institucích

15. února 
• v Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti v Ost-
ravě, proběhla prezentace publikace M. Strakoše Nádraží Ostrava-Vítkovi-
ce – Historie/architektura/památkový potenciál

17. února 
• Slezskoostravský hrad ovládlo masopustní veselí. Návštěvníci zhlédli 
ukázky lidových zvyků, rej masek, vystoupení folklorních souborů a mohli 
ochutnat medovinu, koláče, bramboráky a další produkty malovýrobců

17.–18. února
• Ostrava se připojila v rámci 4. ročníku Dne dětské onkologie ke kam-
pani Rozsviťme do zlata. Vyhlídková věž Nové radnice byla osvícena svět-
lem zlaté barvy, symbolizujícím největší poklad, jímž jsou děti

• zápasníci 1. JC Baník Ostrava dosáhli výborných výsledků na Velké ceně 
Ostravy v judu, konané v Atletické hale Vítkovice. V kategorii dorostenců 
do 56 kg zvítězil V. Bulka a domácí sportovci dále vybojovali v silné zahra-
niční konkurenci dvě stříbrné a deset bronzových medailí

18. února 
• v Zoologické zahradě Ostrava se narodilo mládě vzácného damana pra-
lesního. Ostravská zoo je jediným místem mimo Afriku, kde se tento savec 
nachází. Návštěvníci si ho mohou prohlédnout v expozici Pavilon evoluce
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R Damani pralesní v ostrav-

ské zoo (18. února)

20. února 
• společnost Varroc Lighting Systems, s. r. o., patřící mezi světovou špič-
ku v oblasti vnějšího osvětlení pro automobily, otevřela na Hornopolní 
ulici v budově Orchard vývojové centrum světelné techniky

21. února 
• Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Ostravská uni-
verzita uspořádaly v Centru PANT besedu Zelená Ostravě, z cyklu Veče-
ry s vědci, které se zúčastnili architektka E. Špačková z VŠB – TUO,  
O. Slach z OU a náměstkyně primátora K. Šebestová

23. února 
• na festivalu Pendl 2018 se v klubech Barrák, Dock, Kulturním cen- 
tru Cooltour, Marley a Staré Aréně představily skupiny Mňága a Žďorp, 
Debustrol, Poletíme? a další. Součástí doprovodného programu byly pro-
mítání snímku Íránský Rave a beseda s íránským zpěvákem a skladate-
lem S. Shadlooem v Centru PANT

25. února 
• vystoupením americké houslistky E. Yoo v kostele sv. Cyrila a Metoděje 
v Pustkovci byl zahájen cyklus 61 koncertů nazvaný Hudební výlety, při-
pravený spolkem Svatováclavský hudební festival, z. s.

26. února–27. března 
• ostravská část festivalu ProTibet 2018 nabídla mj. výstavu fotografií 
prezentující činnost ostravské neziskové organizace MOST ProTibet, expo-
zici snímků z Tibetu a tzv. Malého Tibetu, filmy Nechat strach za sebou, 
Oči pro Tibet, Tání v Tibetu, přednášky Z. Ondomišiové a R. Chytky. Herec 
V. Polák četl tibetské pohádky a příběhy

28. února 
• v rámci cyklu komorních koncertů v Českém rozhlase Ostrava vystou-
pilo v jeho studiu 1 proslulé Guarneri trio Prague. Na programu byla díla  
L. van Beethovena, E. Blocha a J. Brahmse
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1. března 
• do funkce ředitele Krematoria Ostrava, a. s., nastoupil I. Furmančík, 
který vystřídal P. Lacinu

2. března 
• předpremiéra dokumentu Banik!!!, který vznikl u příležitosti 95. výročí 
založení klubu FC Baník Ostrava, se konala v Multifunkční aule Gong. 
Dramaturgem, scenáristou a autorem námětu byl M. Dohnal a režie se 
ujal R. Motyčka

• ve věku 88 let zemřel v Bavorsku spisovatel O. Filip, rodák ze Slezské 
Ostravy, držitel Medaile Za zásluhy, udělené prezidentem ČR V. Klausem 
v roce 2012

2.–4. března 
• na výstavišti Černá louka se konal 8. Ostravský knižní veletrh zamě-
řený na dětskou literaturu. Na třídenní akci se prezentovaly nakladatel-
ství a také Knihovna města Ostravy, Moravskoslezská vědecká knihovna, 
Česká televize nebo nezisková organizace Celé Česko čte dětem

5. března 
• několik stovek lidí protestovalo na Masarykově náměstí proti zvolení 
poslance Z. Ondráčka, jenž byl v listopadu 1989 příslušníkem jednot-
ky Sboru národní bezpečnosti zasahující proti studentské demonstraci 
v Praze, předsedou sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce 
bezpečnostních sborů

7. března 
• zastupitelé na 33. zasedání ZMO neschválili žádost Spolku Lungta 
o vyvěšení tibetské vlajky na budově Nové radnice, rozhodli o odstoupení 
od kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu města se společností 
Amádeus Real, a. s., na pozemky na náměstí Dr. E. Beneše a odsouhla-
sili udělení dotací na projekty v oblastech rodinné politiky, hendikepo-
vaných osob, prevence kriminality, zdravotnictví, volného času, kultury, 
tělovýchovy a sportu, školství, vzdělání a talentmanagementu

8. března 
• u Zborovského památníku v Husově sadu se konal pietní akt u příleži-
tosti 100. výročí bitvy u Bachmače a 75. výročí bitvy u Sokolova, pořádaný 
OV ČSBS. S projevem vystoupil plk. v. v. P. Petružela

• premiéra opery D. Šostakoviče Lady Macbeth Mcenského újezdu pro-
běhla v NDM. V hudebním nastudování J. Kleckera a režii J. Nekvasila 
vystoupila v hlavní roli Katěriny Izmajlovy I. Derilova
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Účastníci pietního aktu u Zborovského památníku (8. března)

Scéna z inscenace Dlouhý, Široký a Bystrozraký uvedené v Divadle loutek Ost-
rava (9. března)
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9. března 
• otevřena byla rekonstruovaná Klinika plicních nemocí a tuberkulózy 
Fakultní nemocnice Ostrava, jejíž součástí jsou také prostory psychiatric-
kého oddělení a hematoonkologie

• pohádku o Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém uvedlo v režii M. Pecka 
Divadlo loutek Ostrava

13. března 
• tisíce zájemců, převážně studentů, navštívilo na VŠB – TUO 11. roč- 
ník největšího veletrhu pracovních příležitostí v Moravskoslezském 
kraji Kariéra PLUS, na kterém nabízelo zaměstnání nebo stáže více než  
100 firem 

13.–16. března 
• na 29. ročníku veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 
ve francouzském Cannes prezentovalo město ve společné expozici s Pra-
hou a Brnem lokality v blízkosti Masarykova náměstí, plochy u obchodní-
ho a zábavního centra Forum Nová Karolina a Nová Karolina Park, roz-
vojové území Hrušov a další plochy. Na veletrhu obdrželo město ocenění 
prestižního časopisu fDi Magazine, v jehož žebříčku fDi European Cities 
and Regions of the Future 2018/2019 se Ostrava umístila na 6. místě 
v kategorii Top 10 fDi Strategy

14. března 
• pietní akt před budovou Krajského ředitelství Policie ČR u příležitosti 
79. výročí obsazení města německým vojskem v březnu 1939 uspořá-
dal Oblastní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu gen. Mikuláše 
Končického Ostrava. Projevy přednesli předseda OV ČSBS J. Francírek 
a hejtman I. Vondrák

15. března 
• na akci nazvané #VyjdiVen podpořilo na Masarykově náměstí přibližně 
200 lidí celostátní výstražnou stávku vysokoškolských a středoškolských 
studentů na obranu ústavních a společenských zvyklostí a hodnot

16. března 
• za účasti primátora T. Macury a dalších hostů byly otevřeny truhlářská 
a zámečnická dílna ve Fajné dilně na Vítkovické ulici v Moravské Ostravě, 
čímž byla kapacita Fajné dilny naplněna

• Divadelní společnost Petra Bezruče uvedla premiéru adaptace pro-
vokativního románu francouzského autora G. de Maupassanta Miláček, 
jejímiž autory byli dramaturgyně K. Menclerová a režisér M. Skočovský. 
Hlavní roli bezcharakterního Georgese Duroye ztvárnil V. Říha
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• vernisáž výstavy Klamárium, prezentující nejznámější zrakové klamy, 
proběhla ve Velkém světě techniky v Dolní oblasti Vítkovice

• bylo zahájeno insolvenční řízení s Vítkovickými strojírnami, s. r. o. Za- 
městnání ve společnosti posléze ukončila většina z 600 pracovníků firmy

16.–18. března 
• ve Velkém světě techniky v Dolní oblasti Vítkovice se uskutečnil literár-
ní workshop pro desítku vybraných žáků druhého stupně základních škol 
a víceletých gymnázií, zorganizovaný neziskovou organizací Celé Česko 
čte dětem a spisovatelkou A. Ježkovou

18. března 
• v rámci předávání Cen divadelní kritiky 2017 byla v Praze vyhlášena 
divadlem roku 2017 Komorní scéna Aréna. Zároveň zvítězila v kategorii 
Poprvé uvedená česká hra, kterou se stalo představení T. Vůjtka Smí-
ření v režii I. Krejčího. KSA již v roce 2013 obdržela Cenu Alfréda Rado-
ka (předcházející Cenám divadelní kritiky) za inscenaci stejného autora 
S nadějí, i bez ní a Cenu divadelní kritiky o dva roky později získala třetí 
část jeho trilogie – drama Slyšení

18.–19. března 
• u příležitosti svátku svatého Patrika, patrona Irska, byla v nočních 
a časných ranních hodinách vyhlídková věž Nové radnice nasvícena zeleně

Truhlářská dílna ve Fajné dilně na Vítkovické ulici v Moravské Ostravě  
(16. března)
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P. Gajdošíková a V. Říha v inscenaci Miláček nastudované Divadelní společ-
ností Petra Bezruče (16. března)

20. března 
• poprvé byla součástí Moravskoslezského deníku příloha Ostravský 
týdeník, vycházející každé úterý a obsahující zajímavosti o Ostravě, seriá-
ly, rozhovory, soutěže a užitečné tipy, jak lze v moravskoslezské metropo-
li trávit volný čas

• primátor T. Macura udělil stužky Za záchranu života strážníkům P. Vele-
bovi, A. Rokošovi a P. Kiklošovi, kteří v Přívoze poskytli první pomoc muži 
v bezvědomí

• vývoj dětských kočárků mapovala výstava Boudičky odklopit aneb 
V čem jsme se vozili, zahájená v Ostravském muzeu. Návštěvníci zhlédli 
více než 100 kočárků, z nichž nejstarší byl vyroben kolem roku 1880. 
Expozice prezentovala také hračky, dětský textil a fotografie

20.–25. března 
• na přehlídce amatérských divadel Ostravské buchary vystoupily v Kul-
turním domě Michálkovice mj. Divadlo Devítka Ostrava, Divadelní společ-
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lepší soubory Divadlo Dostavník Přerov a Divadlo v Lidovém domě Vsetín

21. března 
• v radnici města Šenova proběhla za účasti rodiny, přátel a dalších 
hostů prezentace poslední knihy V. Bělovského Kamarádi, která vyšla 
po jeho úmrtí. Na autora vzpomínal rovněž publicista M. Švihálek

• komponovaný večer Byl únor 1948 skutečně vítězný? se za účasti his-
toriků a pedagogů J. Pernese, P. Šimíčka, J. Hrušky a K. Střelce konal 
v antikvariátu a galerii Fiducia

22. března 
• v rámci projektu Ostrava fandí kontinentům, připraveného u příležitosti 
Kontinentálního poháru, jenž se uskutečnil v září 2018, proběhly v Atle-
tické hale Vítkovice atletické soutěže žáků základních a středních škol. 
Slavnostní ráz akci dodala účast dvojnásobné olympijské vítězky a světo-
vé rekordmanky v hodu oštěpem a patronky projektu B. Špotákové

• P. Bettini, italský cyklista, dvojnásobný mistr světa, olympijský vítěz 
a účastník Tour de France, Giro ďItalia či Vuelty, prezentoval v Dolní oblas-
ti Vítkovice italskou firmu TITICI

24. března 
• po pětadvacáté byly v Praze udělovány Ceny Thálie. Čtyři z nich získali 
umělci spojení s Národním divadlem moravskoslezským: operní pěvky-
ně M. Hundeling za ztvárnění role Desdemony ve Verdiho opeře Otello, 
sólistka operety K. Hasprová za roli Paní Danversové v muzikálu Rebecca. 
Thálii pro činoherce do 33 let převzal I. Dejmal a cenu za celoživotní dílo 
obdržel sólista baletu R. Böhm

• premiéra hry dramaturga T. Vůjtka a režiséra J. Klimszy Chacharije, 
volně navazující na inscenaci Brenpartija, proběhla v KSA. V hlavních rolích 
vystoupili P. Pěnkava, T. Cisovská a T. Hába

• v rámci oslav Dne vody se konal den otevřených dveří v expozici Babylon 
v úpravně vody v Nové Vsi a v Ústřední čističce odpadních vod v Přívoze

25. března 
• informační tabule věnovaná básníkovi J. Kainarovi a jeho ostravskému 
působení, jejíž vytvoření iniciovaly Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu 
a antikvariát a galerie Fiducia, byla slavnostně odhalena v hale želez-
niční stanice Ostrava-hlavní nádraží v Přívoze. Následovala komentovaná 
vycházka Přívozem a Hrušovem. U soutoku Odry a Ostravice bylo pokřtě-
no nové číslo bulletinu Krásná Ostrava
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26. března 
• ruský klavírista A. Melnikov přednesl na svém recitálu v DK města Ost-
ravy cyklus preludií a fug D. Šostakoviče

26.–30. března 
• velikonoční jarmark na Masarykově náměstí nabídl ukázky řemesel, 
folklorní vystoupení, kolotoče a stánky s tradičními velikonočními po- 
krmy. Návštěvníci mohli rovněž zhlédnout stříhání ovcí a výcvik paste-
veckých psů

27. března 
• v Multifunkční aule Gong převzali z rukou náměstka primátora V. Cigán-
ka ocenění nejlepší ostravští učitelé. Akci spoluorganizoval odbor školství 
a sportu MMO

• školní akademií v DK města Ostravy si Střední zdravotnická škola 
a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, p. o., připomněla 85. výro- 
čí svého založení, a tím i zahájení výuky zdravotníků v Ostravě

28. března 
• tzv. protidrogový vlak, který má školáky interaktivní formou odrazovat 
od užívání drog, dorazil na nádraží Ostrava-Svinov

28. března–18. května 
• Dánské dny v Ostravě nabídly výstavu prací předního dánského archi-
tekta J. Utzona, cestopisnou přednášku J. Saňové, přehlídku dánské 
kinematografie nebo komponovaný pořad Andersen a jeho pohádkový 
svět

29. března 
• ministr spravedlnosti R. Pelikán jednal s vedením města a navštívil 
mj. středisko Jekhetane v Přívoze, organizaci Nová šance v Koblově, 
lokalitu Bedřiška v Hulvákách, centrum Bílý nosorožec, Vesničku soužití 
a ubytovnu Hlubina v Hrabůvce

29. března–1. dubna 
• jednoho z největších basketbalových turnajů v České republice pro 
dívky a chlapce od 10 do 17 let – Easter Tournament Ostrava – se 
zúčastnilo na několika sportovištích v Ostravě 149 týmů z deseti zemí 
Evropy 

31. března 
• počet nezaměstnaných v Ostravě činil 13 665, což bylo o 2195 méně 
než k 30. září 2017. Podíl nezaměstnaných osob dosáhl 6,3 %
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2. dubna  
• novou předsedkyní představenstva společnosti Vítkovice, a. s., se stala 
jeho dosavadní členka M. Žvaková, která v této funkci nahradila M. Žáka

3. dubna
• v ostravské zoologické zahradě se narodilo mládě lemura Sclaterova, 
nejohroženějšího druhu primátů na světě. Ve volné přírodě jich žije nanej-
výš 2000

3.–8. dubna 
• pražský divadelní spolek Kašpar uvedl v Divadle Petra Bezruče na tradič-
ní přehlídce Kašparův ostravský týden inscenace Kytice, Mrzák inishmaan-
ský, Růže pro Algernon, Sirotci a nové zpracování jedné z nejslavnějších her 
divadla Semafor, Jonáš a tingl-tangl

4. dubna 
• v denním tisku byla publikována zpráva o objevu dosud neznámého 
viru pojmenovaného symbolicky OstraVirus, který učinili vědci Ostravské 
univerzity při výzkumu biodiverzity

5. dubna 
• zástupci Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje pře-
vzali jedenáct nových sanitních vozidel. Slavnostní akce se v integrova-
ném výjezdovém centru Ostrava-Jih zúčastnili rovněž představitelé kraje 
a města

Lemur Sclaterův 
v ostravské zoolo-
gické zahradě  
(3. dubna)
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Tenisové týmy Izraele a České republiky po losování zápasů Davis Cupu (5. dubna)

• 10. ročník mezinárodního festivalu architektury, designu a umění Archi-
kultura 2018 byl zahájen v Domě umění mimořádnou výstavou prací fran-
couzské architektky O. Decq

• ve Výtvarném centru Chagall proběhla vernisáž výstavy obrazů, dřevě-
ných reliéfů, kreseb a pastelů S. Böhma

5.–7. dubna 
• uskutečnilo se 2. kolo evropsko-africké zóny tenisového Davis Cupu. 
5. dubna byly v Nové radnici vylosovány zápasy a v samotném utkání  
6.–7. dubna v RT Torax Aréně v Porubě zvítězil tým ČR nad Izraelem, když 
v rozhodující čtyřhře vyhráli J. Veselý a A. Pavlásek nad dvojicí J. Erlich 
a Y. Oliel 2:1 na sety. Česká reprezentace tak postoupila do baráže 
o postup do světové skupiny Davis Cupu

5.–13. dubna 
• na programu festivalu dokumentárních filmů Jeden svět bylo 36 čes-
kých i zahraničních snímků o lidských právech a ekologii. Projekce a dis-
kuse proběhly v Cineportu, Minikině, klubu Atlantik a Centru PANT

6. dubna 
• vedení hutní společnosti ArcelorMittal Ostrava, a. s., zaměstnávající 
přes 7000 pracovníků, oznámilo, že firmu nabízí k prodeji

• výrobce automobilových komponentů Brose CZ, spol. s r. o., otevřel 
v areálu VŠB – TUO v Porubě servisní středisko počítačových služeb 
poskytující IT podporu celé skupině Brose

D
U

B
E

N



26

D
U

B
E

N

7. dubna 
• u příležitosti Mezinárodního dne Romů, připadajícího na 8. duben, kte- 
rý se v Ostravě slavil vůbec poprvé, se na náměstí Sv. Čecha v Přívo-
ze konal kulturní program, jehož hlavní součástí byla hudební vystoupení 
romských skupin a zpěváků

9.–14. dubna 
• 7. ročník festivalu židovsko-křesťanské kultury a dialogu Templfest, 
pořádaný občanským sdružením Elaia, Židovskou obcí v Ostravě a dal-
šími organizacemi, nabídl koncerty pianistky a skladatelky B. Hlavenko-
vé, arménské zpěvačky K. Sarkisjan či skupiny Mojše band. V diskusním 
bloku se představili katoličtí kněží M. Vácha a P. Piťha nebo bezpečnostní 
analytik T. Pojar

10. dubna 
• ve Výstavní síni Sokolská 26 byla zahájena výstava Jørn Utzon – vizio-
nář architektury, věnovaná dánskému architektovi, který navrhl mj. slav-
nou budovu opery v Sydney. Expozice byla součástí festivalu Archikultura 
a Dánských dnů v Ostravě

11. dubna 
• na 34. jednání ZMO zastupitelé vzali na vědomí zprávy ředitele Měst-
ského ředitelství Policie ČR a ředitele Městské policie Ostrava o situaci 

Prostor galerie PLATO Ostrava, p. o., umístěné v bývalém hobbymarketu Bau-
haus v Moravské Ostravě (11. dubna)
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vstup Ostravy do asociace Národní síť Zdravých měst České republiky,  
z. s. p. o., poskytnutí dotací na akce v rámci připomínky 90. výročí úmrtí 
skladatele L. Janáčka a oslav 100 let od vzniku Československé repub-
liky a uzavření darovací smlouvy na pozemky v centru města určené pro 
výstavbu budov a areálů OU

• za účasti 500 hostů byla v bývalém hobbymarketu Bauhaus slavnost-
ně zahájena činnost galerie PLATO Ostrava, p. o. Na 5000 m2 jsou kromě 
výstavních ploch umístěny rovněž knihovna, prodejna knih a bistro, které 
byly vytvořeny jako specifická umělecká díla pro tento prostor. Během 
prvního týdne se v galerii konalo 15 akcí a představilo se 50 umělců z ČR 
i zahraničí. Na programu byly výstavy, performance, projekce, diskuse, 
koncerty, workshopy a edukační programy pro školy

12. dubna 
• při příležitosti plenárního zasedání České konference rektorů byla 
otevřena rekonstruovaná aula Ostravské univerzity na Českobratrské 
ulici v Moravské Ostravě. Sloužit bude zejména Fakultě sociálních studií 
a Fakultě umění. V jejích prostorách se nachází rovněž galerie a koncert-
ní sál

Scéna z baletu Don Quijote uvedeného v NDM (12. dubna)
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balet L. Minkuse Don Quijote. Ústřední postavy ztvárnili P. Sýkora, J. Kolda 
a R. Masatomi

13. dubna 
• v budově Filozofické fakulty OU na Reální ulici v Moravské Ostravě 
byla u příležitosti nedožitých 85 let historika a vysokoškolského peda-
goga M. Myšky otevřena knihovna nesoucí jeho jméno a proběhl křest 
knihy jeho vzpomínek Vzpomínání aneb „Tri dni ma naháňali, eště ma 
nědostali…“. Zároveň se konal seminář u příležitosti 25. výročí vydání 
prvního dílu Biografického slovníku Slezska a severní Moravy. Všechny 
tyto akce byly připraveny také k 10. výročí vzniku Centra pro hospodář-
ské a sociální dějiny FF OU

14. dubna 
• v centru města se konal běh ze série NN Night Run na tratích v délce 
5 a 10 km se startem na Masarykově náměstí ve 20 a 21 hodin. Děti 
absolvovaly závody Kids Cup, blogeři BlogRun a rodiny s dětmi nesoutěžní 
Family Run

15. dubna 
• laureáty krajských kulturních Cen Jantar, udělovaných Spolkem pro 
kulturní deník Ostravan.cz v šestnácti kategoriích, se stali mj. klavírista  
L. Vondráček, zpěvák D. Stypka, pěvecký sbor Permoník, malířka H. Pucho-
vá či herci P. Dostálová a D. Viktora

Vítězové ankety Sportovec roku 2017 (18. dubna)
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• Koncert svobody k 73. výročí osvobození Ostravy a konce 2. světové 
války, na kterém vystoupila Ústřední hudba Armády České republiky, se 
konal v Divadle Antonína Dvořáka. Úvodní slovo pronesl primátor T. Macura 
a mezi hosty byli představitelé Moravskoslezského kraje, Armády ČR, orga-
nizací válečných veteránů a Generálního konzulátu Ruské federace v Brně

18. dubna 
• vyhlášeni byli vítězové 11. ročníku ostravské ankety Sportovec roku 
2017. Nejlepším jednotlivcem se stala oštěpařka N. Tabačková, v kate-
gorii nejlepší kolektiv zvítězil tým stolního tenisu TTC Ostrava, první místo 
mezi hendikepovanými sportovci získal diskař, oštěpař a koulař V. Koneč-
ný. Talentem roku určila porota sportovní střelkyni S. Karasovou, mezi 
sportovní legendy se zapsal hokejista a trenér V. Vůjtek a jako společen-
sky odpovědná firma byla oceněna společnost 3E PROJEKT, a. s.

• Ostrava zvítězila v soutěži Město pro byznys České republiky za rok 
2017. Ocenění převzal v Praze náměstek primátora R. Babinec. Průzkum 
hodnotil podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy k podnikatelům 
ve všech obcích s rozšířenou působností v ČR

19. dubna 
• na Masarykově náměstí a v jeho okolí se uskutečnil Juniorský maraton, 
určený desetičlenným týmům středních škol, který byl zároveň semifiná-
lem krajského kola. 1. místo získalo družstvo Gymnázia Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6a

20. dubna 
• činohra NDM uvedla na alternativní scéně Divadla loutek Ostrava pre-
miéru hry britského dramatika Ch. Hamptona Řeči léčí, jejímž tématem 
je život a dílo zakladatelů psychoanalýzy S. Freuda a C. G. Junga. V režii 
V. Štěpánka vystoupili v hlavních rolích F. Strnad, J. Fišar a P. Lorencová

20.–26. dubna 
• po osmadvacáté se v Ostravě uskutečnily akce v rámci celosvětové 
kampaně Den Země, zaměřené na problematiku ochrany životního pro-
středí. V Komenského sadech, Bělském lese a na Hlavní třídě v Porubě 
připravily střediska volného času, mateřské, základní a střední školy, Ost-
ravská univerzita, společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o., 
a další organizace a instituce soutěže, prezentace a workshopy

21. dubna a 29. června 
• florbalistky 1. SC TEMPISH Vítkovice zvítězily v superfinále extraligy 
v Ostravar Aréně nad FAT PIPE Florbalem Chodov 3:2. Mužský tým Vítko-
vic skončil druhý po prohře s Technology Florbalem Mladá Boleslav 5:6. 
Zástupci obou úspěšných družstev byli přijati 29. června v Nové radnici
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23. dubna 
• ve foyer Komorní scény Aréna proběhla vernisáž výstavy fotografií 
nazvaná František Řezníček – Ostravský fotograf

24. dubna 
• vláda v čele s premiérem A. Babišem jednala s vedením firmy a odbo-
ry společnosti ArcelorMittal Ostrava, a. s., a poté s Radou Moravsko-
slezského kraje. Ministři si následně prohlédli Moravskoslezské inovační 
centrum Ostrava, a. s., v Pustkovci, Dolní oblast Vítkovice a setkali se   
se starosty měst a obcí Moravskoslezského kraje

25. dubna 
• agentura Moody’s zvýšila Ostravě rating z A1 stabilní na A1 pozitivní. 
Město tak dosáhlo nejvyššího možného výsledku totožného s tím, který 
byl udělen České republice

• novým ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava se stal E. Machytka, 
který byl pověřen jejím řízením od únorového odvolání S. Němečka. Jme-
nování Machytky oznámil při návštěvě nemocnice ministr zdravotnictví  
A. Vojtěch

27. dubna 
• náměstkyně primátora K. Šebestová a A. Barcuch, pověřený řízením 
Archivu města Ostravy, zahájili ve foyer Nové radnice výstavu Dlouhá 
cesta k zelené Ostravě, přibližující v historickém kontextu stav ostravské-

Jedna ze soutěží pro děti v Komenského sadech v rámci Dne Země (20. dubna)
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zace, které se zabývaly ochranou životního prostředí

27.–28. dubna 
• v Proskovicích se konala část festivalu Poodří Františka Lýska, na kte-
rém vystoupily folklorní, pěvecké a dramatické soubory, a zahájena byla 
výstava k 70. výročí založení místní mateřské školy, která je součástí 
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Prosko-
vice, Staroveská 62. Přehlídka pokračovala v dalších dnech ve Staré Vsi 
nad Ondřejnicí a Jistebníku

28.–29. dubna 
• na jubilejním 25. ročníku Velké ceny Ostravy v plavání, konaném v kry-
tém bazénu Sareza v Porubě za účasti více než 400 závodníků z 11 zemí, 
obhájila loňský triumf trojnásobná mistryně Evropy Z. Jakabos z maďar-
ského Györu. V kategorii mužů byl nejlepší její týmový kolega M. Loba-
novszkij. Na závodech startovalo celkem 400 plavců z deseti zemí a pře-
konáno bylo třináct rekordů mítinku

28. dubna–6. května 
• v Domě kultury města Ostravy se uskutečnil mezinárodní šachový fes-
tival Ostravský koník, v jehož rámci se konalo mj. otevřené mistrovství 
České republiky mužů. První místo získal S. Svoboda

• vítězem 15. ročníku mužského tenisového turnaje Prosperita Open, 
který byl součástí okruhu ATP Challenger Tour, se na kurtech v Komen-
ského sadech stal Belgičan A. De Greef, který ve finále porazil Chorvata 
N. Serdarušiće 2:1 na sety

30. dubna 
• u památníku Rudé armády v Komenského sadech proběhl pietní akt 
u příležitosti 73. výročí osvobození Ostravy a ukončení 2. světové války, 
jehož se zúčastnili primátor T. Macura, další představitelé města, Morav-
skoslezského kraje, Armády ČR, organizací válečných veteránů, politic-
kých stran a další občané

• součástí akce Stavění májky před Kulturním domem K-Trio v Hrabův-
ce byly hudební vystoupení skupiny Wind, soutěže a ukázky hasičské 
techniky

30. dubna–1. května 
• na 21. ročníku folklorního festivalu Májová Plesná se představily náro-
dopisné soubory, hudební skupiny Legendy se vrací, Nezmaři nebo pís-
ničkář R. Pavlík. Lidé se mohli také zapojit do soutěže o nejlepší guláš
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• byl zahájen projekt bikesharingu – sdílení jízdních kol, která si lze vypůj-
čit na jednom stanovišti a na jiném je vrátit. V 10 hodin bylo připraveno 
před Novou radnicí 80 jízdních růžových kol, na nichž se první skupina 
zájemců vydala na Landek. K 21. listopadu však firma REKOLA Bikesha-
ring s. r. o., provozující tuto službu, ukončila s městem spolupráci

• na Svátek práce zorganizovala Česká strana sociálně demokratická 
průvod městem, jehož se zúčastnilo několik desítek členů strany a obča-
nů. Komunistická strana Čech a Moravy připravila prvomájové posezení 
v restauraci Na Plynární v Moravské Ostravě. A na mítinku na Masaryko-
vě náměstí se sešlo několik členů a příznivců Sdružení pro Republiku – 
Republikánské strany Československa Miroslava Sládka

2. května 
• k připomínce 30. výročí úmrtí J. Šavrdy, spisovatele, disidenta a sig-
natáře Charty 77, se konaly vzpomínkové akce, jejichž součástí byly piet-
ní akt u jeho hrobu v Hrabové, veřejné čtení, okrášlení proluky v centru 
města a komponovaný pořad v antikvariátu a galerii Fiducia

3. května 
• ve Výtvarném centru Chagall byla zahájena výstava Ota Janeček – gra-
fika, malba, socha

3.–25. května 
• ostravská část festivalu Dny umění nevidomých na Moravě nabídla výsta-
vy prací slabozrakých nebo nevidomých výtvarnic M. Evjákové, M. Machalo-
vé, workshopy a hudební vystoupení

5.–6. května 
• na Garden Food Festivalu v Dolní oblasti Vítkovice se prezentovalo  
33 restaurací a také prodejci a výrobci nápojů a potravin. Na pódiu před-
stavila své umění řada kuchařů a v anketě o nejlepší restauraci zvítězila 
Stračena Pub, která má své pobočky ve Výškovicích a Pustkovci

8. května 
• u Národního památníku 2. světové války v Hrabyni byl odstartován Běh 
osvobození Ostravy, zorganizovaný TJ Ligou 100 Ostrava, jehož vítězem 
se stal R. Hurtík z AK Kroměříž, který trať zdolal za 48:21 min

9. května 
• Magistrát města Ostravy získal prvenství v Moravskoslezském kraji 
v 3. ročníku soutěže Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působ-
ností, ve které byly hodnoceny nadstandardní služby občanům či běžné 
služby v nadstandardní kvalitě 
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Zahájení projektu tzv. bikesharingu před Novou radnicí (1. května)

Signatář Charty 77 T. Hradílek pokládá kytici na hrob J. Šavrdy na pietním aktu 
u příležitosti 30. výročí jeho úmrtí (2. května)
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oběti 2. světové války z řad Rudé armády a československých jednotek

10. května 
• americký zpěvák a hudebník B. McFerrin exceloval ve dvouhodinovém 
koncertu před vyprodaným hledištěm Multifunkční auly Gong v Dolní 
oblasti Vítkovice

10.–13. května 
• v průběhu čtyř dní populárně-vzdělávacího festivalu Pestré vrstvy, pořá-
daného spolkem stejného názvu, se konaly přednáškové večery v klubu 
Atlantik a komentované prohlídky zaměřené na historická, architektonic-
ká a přírodovědná témata

11. května 
• ocenění převzali vítězové soutěže Nebuď LAMA, buď eco-friendly, kte-
rou město vyhlásilo pro žáky ostravských základních škol, jejichž zřizova-
teli jsou městské obvody. Děti měly za úkol natočit videospot nebo při-
pravit prezentaci, slideshow či animaci na ekologická témata. První ceny 
obdrželi žáci Základní školy, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804 a Základní 
školy a mateřské školy Ostrava-Svinov

11.–13. května 
• součástí literárního festivalu Inverze, uskutečněného v areálu Dolu 
Hlubina, byla autorská čtení mj. J. Typlta, J. Hájíčka a S. Vybíralové, kon-
certy, filmové projekce a divadelní představení

12.–13. května 
• na programu Hradních slavností s podtitulem „Hejtman Jan Čapek ze 
Sán… aneb… kde jsou boží bojovníci“ byla na Slezskoostravském hradě 
vystoupení souborů prezentujících historickou hudbu a tanec, rekonstruk-
ce polního husitského ležení, bitvy a své umění předvedli také kejklíři 
a komedianti

14. května 
• v Proskovicích vysvětil farář starobělské farnosti B. Novák za účasti 
starostky městského obvodu M. Matějové a několika desítek občanů 
rekonstruovanou kapli sv. Floriána

15. května 
• prezident M. Zeman s manželkou navštívili region. M. Zeman jednal 
v Ostravě s hejtmanem I. Vondrákem, členy zastupitelstva Moravsko-
slezského kraje a starosty obcí

17. května 
• Lidová konzervatoř a Múzická škola v Ostravě si připomněla 60. vý- 
ročí svého založení koncertem Už 60 let jsme tu pro vás! V Divadle 
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loutek Ostrava se představili její absolventi a posluchači, mj. H. Janků  
a M. Chodúr

18. května 
• hvězdami hlavního programu Majálesu Ostrava 2018, pořádaného Sta-
vovskou unií studentů Ostrava, z. s., byli v Dolní oblasti Vítkovice skupiny 
N.O.H.A, Vypsaná fiXa, Mirai a zpěvák T. Klus. Novinkou byla speciální 
majálesová tramvaj, která účastníky dopravila na místo konání. Jízden-
kou byla platná vstupenka

19. května 
• v antikvariátu a galerii Fiducia se konal ostravský sluchátkový festival. 
Jeho návštěvníci vyslechli živá vystoupení hudebníků a zpěváků D. Tkadl-
číka, V. Hirsche, skupiny Poprvé a za peníze a mnoha dalších prostřednic-
tvím sluchátek

• 47. ročník oblíbené akce Honění krále ve Lhotce zahájil krojovaný prů-
vod obcí, následoval závod jezdců na koních, kteří měli za úkol v nejkrat-
ším čase uzmout šátek zavěšený na tyči na louce. Slavnost poté pokračo-
vala kulturním programem a lidovou veselicí na hřišti TJ Lhotka

21. května–1. července 
• proběhl 1. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka, 
který vznikl spojením Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj 

Vysvěcení kaple sv. Floriána v Proskovicích (14. května)
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Dirigent P. Altrichter a členové České filharmonie na zahajovacím koncertu 
Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka (21. května)

Houslisté K. Fialová, I. Ženatý, skladatel a dirigent K. Penderecki a členové 
Janáčkovy filharmonie Ostrava (10. června)



K
V

Ě
T

E
N

37

a festivalu Janáčkovy Hukvaldy a byl součástí celoročního projektu Janáček 
Ostrava 2018. Na zahajovacím koncertu, na němž pronesli úvodní slovo 
prezident festivalu, houslista I. Ženatý, primátor T. Macura a moderátor 
J. Vejvoda, zazněla Janáčkova Sinfonietta a skladby J. Suka a V. Nováka 
v provedení České filharmonie, členů Hudby Hradní stráže a Policie ČR 
a houslisty I. Ženatého pod taktovkou P. Altrichtera. Z dalších ostravských 
koncertů zaujala vystoupení izraelského klavíristy R. Rabinoviche, Festiva-
lové dechové harmonie, souboru Camerata Salzburg, Litevského národní-
ho symfonického orchestru a Janáčkovy filharmonie Ostrava, kterou na jed-
nom z koncertů řídil slavný polský skladatel a dirigent K. Penderecki. Sou-
částí festivalu byla rovněž muzikologická konference Janáčkiana

22. května 
• zástupci odboru strategického rozvoje MMO prezentovali město na ce- 
lostátním semináři Chytré a udržitelné město 2018

23. května 
• na 35. zasedání ZMO zastupitelé schválili záměr prodeje pozemků 
v Moravské Ostravě, na kterých mají být postaveny objekty – tzv. Nové 
Lauby. Dále odsouhlasili doplnění jednacích řádů orgánů města o povin-
nosti související s implementací nařízení Evropského parlamentu a Rady 
vztahujícího se k ochraně osobních údajů, informativní zprávu o realiza-
ci pamětní desky k připomínce internačního tábora Hanke v Moravské 
Ostravě, poskytnutí účelových dotací Akademii FC Baník Ostrava, z. s., 
na projekt Baník mládežnické turnaje a Sokolské župě Moravskoslezské 
na krajský sokolský slet

23.–24. května 
• 6. ročník mezinárodního festivalu T-film představil v Multifunkční aule 
Gong dokumentární filmy s tematikou trvale udržitelného rozvoje, ochra-
ny fauny, flóry, přírodních a kulturních památek. Hlavní cenu získal český 
snímek Archa světel, jehož autorem je J. Svatoš

23.–27. května 
• v Kulturním centru Cooltour a v DK města Ostravy se uskutečnil 5. roč-
ník festivalu současného tance, nového cirkusu a fyzického divadla MOVE 
Fest, na kterém se prezentovaly např. soubory Losers Cirque Company 
nebo Debris Company ze Slovenska

25. května 
• proběhla Noc kostelů. V katedrále Božského Spasitele v Moravské Ost-
ravě se konaly bohoslužba, komentované prohlídky, hudební vystoupení 
a děti si mohly sestavit model katedrály z dřevěných dílů. Také v dalších 
svatostáncích byl připraven podobný program, doplněný např. o výstavy 
liturgických předmětů, církevních ornátů a rouch a divadelní představení
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• na Slezskoostravském hradě uspořádal městský obvod Slezská Ostra-
va tradiční Den Slezské. Hlavními body bohaté kulturní nabídky byly kon-
certy skupin Turbo, Desmod a zpěvačky M. Konvičkové

• Tatra Veteran Sport Club Ostrava zorganizoval Veteran Rallye Ostra-
va a Memoriál Františka Procházky se startem na Masarykově náměstí 
a s cílem v Zábřehu, kde se mohli zájemci rovněž seznámit s technickými 
zajímavostmi vybraných vozidel

• v restauraci Prostor v Muglinově se již po jedenácté setkali rodáci 
z Hrušova

• několik tisíc závodnic vyběhlo na start 6. ročníku Českého běhu žen, 
odstartovaného na náměstí Biskupa Bruna u obchodního a zábavního cen- 
tra Forum Nová Karolina. Účastnice jediného ryze ženského běhu v ČR měly 
na výběr z pěti tratí. Vítězkou na nejdelší z nich, dlouhé 10 km, se stala  
M. Baginská, která ji zdolala za 38:46 min. Součástí doprovodného pro-
gramu byly kreativní dílny, soutěže nebo různé atrakce pro děti i dospělé. 
Zájemci si mohli rovněž vyzkoušet lezení na umělé lezecké stěně

• 5000 lidí se zúčastnilo v Dolní oblasti Vítkovice 4. ročníku akce Spo-
key Rainbow Run – duhový běh. Výtěžek ze startovného byl určen na pod-
poru projektu Daruj Duhu, jehož cílem je pomoci vybraným rodinám s hen-
dikepovanými dětmi

• po výhře nad týmem FC Zbrojovka Brno 2:0 se FC Baník Ostrava udržel 
v 1. fotbalové lize

26.–27. května 
• na tradiční akci pro veřejnost – Slavnostech obvodu Ostrava-Jih – 
na hřišti u Vodního areálu Sareza v Zábřehu vystoupily skupiny Olympic, 
Mňága a Žďorp nebo zpěvačka B. Basiková

28. května 
• v Městské nemocnici Ostrava byl uveden do provozu robotický systém 
Zeiss Kinevo 900, nahrazující operační mikroskop. Jedná se o nejmoder-
nější vizualizační systém používaný při neurochirurgických operacích, jedi-
ný svého druhu v České republice

28. května–8. června  
• žákům ostravských základních škol byla určena soutěžně-edukační 
akce v Landek Parku a jeho okolí nazvaná Poklady Landeku. Děti v jejím 
rámci plnily úkoly inspirované příběhy zpracovanými M. Prokešovou v pub-
likaci Landecké pověsti
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29. května–4. června 
• 10. ročník festivalu Dream Factory, prezentujícího inscenace divadel-
ních souborů z celé ČR, jehož součástí byly také koncerty a besedy, se 
konal v ostravských divadlech, Dolní oblasti Vítkovice, budově bývalého 
hotelu Palace či v cirkusovém šapitó na Masarykově náměstí. Jedním 
z výjimečných zážitků byl projekt Hotel Bezruč?!, na němž se podílelo 
sedm režisérů

30. května 
• návštěvníci Festivalu bezpečnosti 2018 v Dolní oblasti Vítkovice se 
seznámili s technikou Policie ČR, Městské policie Ostrava, Hasičského 
záchranného sboru Moravskoslezského kraje a dalších složek Integro-
vaného záchranného systému. Proběhly rovněž ukázky zásahů policistů 
a záchranářů

31. května 
• velvyslanec Litevské republiky v ČR E. Raudonikis jednal s primáto-
rem T. Macurou, náměstkem primátora Z. Pražákem a předsedou kultur-
ní komise při Radě města Ostravy V. Polákem o možnostech spolupráce 
s Litevskou republikou v oblastech kultury, sportu a vzdělávání. E. Raudo-
nikis večer vyslechl koncert Litevského národního symfonického orchest-
ru v DK města Ostravy, který byl součástí Mezinárodního hudebního festi-
valu Leoše Janáčka

• promítáním filmu W. Allena Annie Hall bylo za Domem kultury Poklad 
v Porubě, jenž je součástí společnosti AKORD & POKLAD, s. r. o., otevře-
no rekonstruované letní kino s kapacitou 1500 míst

Velvyslanec Litevské 
republiky v ČR  
E. Raudonikis při 
zápisu do pamětní 
knihy města  
(31. května)
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Průvod sokolů konaný první den krajského sokolského sletu (2. června)

1. června 
• u příležitosti Mezinárodního dne dětí byly na Masarykově náměstí 
připraveny obří nafukovací atrakce a vystoupení souboru Cirkus trochu 
jinak. Děti si mohly rovněž zahrát fotbal, basketbal a další hry

2. června 
• známý slovenský zpěvák P. Lipa oslavil koncertem v Pjetka Music 
Clubu své 75. narozeniny

• v Multifunkční aule Gong proběhl finálový večer České Miss 2018. 
Korunku královny krásy získala L. Šteflíčková z Ústí nad Labem

2.–3. června 
• 1000 cvičenců se zúčastnilo krajského sokolského sletu pořádaného 
sokolskými župami Moravskoslezskou a Beskydskou. První den byl zahá-
jen průvodem od Čapkovy sokolovny na Masarykovo náměstí, slavnost-
ními projevy a prezentací ukázek z vystoupení. Hlavní program druhého 
dne, na němž byly předvedeny sletové skladby, se uskutečnil na hřišti 
u Čapkovy sokolovny

2.–8. června 
• na Slezskoostravském hradě, v Pjetka Music Clubu a v klubu Parník se 
konal festival Jazz Open Ostrava, na kterém se prezentovali francouzská 
kapela Electro Deluxe, B. Urbánek se zpěvačkou M. Komarovou, I. Mlá-
dek a jeho Banjo Band, duo E. Viklický a B. Kohoutová a další
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5. června 
• v bývalé pasáži kina Dukla v Porubě byla vernisáží výstavy prací  
J. Pfeiffera nazvané Protiváha otevřena Galerie Dukla

• asi 250 lidí demonstrovalo na Masarykově náměstí proti premiérovi 
A. Babišovi

5.–9. června 
• Evropského klubového poháru v baseballu na hřišti Arrows Ostrava se 
zúčastnilo osm klubů z ČR, Německa, Francie, Švýcarska, Belgie, Chor-
vatska, Ukrajiny a Běloruska. Vítězem se stal belgický tým Borgerhout 
Squirrels, který ve finále porazil Bonn Capitals z Německa 2:0

6. června 
• v Cineportu se konala za účasti primátora T. Macury, náměstka pri-
mátora Z. Pražáka a dalších hostů předpremiéra filmového dokumentu 
režisérky P. Všelichové Zažít Ostravu, produkovaného Českou televizí

• na Dole Michal byla zahájena expozice soch a obrazů S. Milkova nazva-
ná Stefan Milkov – Milk of Coal

6. června–28. července 
• Flok – Festival letního ostravského kina nabídl v amfiteátru u DK Poklad, 
Trojhalí na Karolině, Cineportu, na Jiráskově náměstí a dalších místech 
Ostravy projekce 46 filmů z české i zahraniční produkce

7. června 
• u příležitosti 30. výročí Klubu přátel Hornického muzea se konal v aule 
VŠB – TUO odborný seminář

8.–10. června 
• na festivalu Cirkulum vystoupily v Porubě na veřejných prostranstvích 
a v šapitó desítky klaunů, akrobatů, pouličních umělců a artistů. Předsta-
vily se mj. soubory Teatr Klinika Lalek z Polska, dvojice Omnivolant a pan-
tomimu a klauniádu nabídl AgroClown. Vrcholem přehlídky bylo představe-
ní Lurrak v aule VŠB – TUO

• třináct hřišť v šesti halách bylo dějištěm Ostrava Cupu, mezinárodního 
florbalového turnaje pořádaného FBC ČPP Bystroň Group Ostrava, které-
ho se zúčastnilo 220 týmů

9. června 
• v rámci Mezinárodního dne archivů připravil Archiv města Ostravy u pří-
ležitosti 90. výročí úmrtí skladatele L. Janáčka výstavu Leoš Janáček 
a Ostrava. Na panelech a audiovizuální prezentaci byly připomenuty nejen 
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Janáčkovy návštěvy Ostravy, ale také jeho životní osudy, někteří jeho žáci 
a ostravské školy, orchestry a festival nesoucí v současnosti jeho jméno

• poslední premiérou sezony v KSA byla inscenace T. Lettse Zabiják Joe. 
V režii J. Pokorného vystoupili Š. Krupa, T. Cisovská, M. Čapka, K. Krajíč-
ková a J. Kaluža

• 36 organizací se zapojilo do 10. ročníku Ostravské muzejní noci, kte-
rou si nenechalo ujít 25 000 Ostravanů a návštěvníků města. Největší 
zájem projevila veřejnost o představení festivalu Cirkulum a prohlídku 
Ostravského muzea. K dalším nejnavštěvovanějším místům patřily Dům 
umění, areály Dopravního podniku Ostrava, a. s., Miniuni – Svět miniatur, 
Hasičské muzeum města Ostravy, Knihovna města Ostravy, Český roz-
hlas Ostrava a reprezentativní prostory Nové radnice

• na programu Slezskoostravského Rock-Festu na Slezskoostravském 
hradě byly koncerty skupin Arakain, Limetal, Forrest Jump a dalších. Pro 
zájemce byly připraveny také lezecká stěna, půjčovna lodiček či vyhlídko-
vé lety vrtulníkem

10. června 
• E. Rusková, zpěvačka a studentka Lidové konzervatoře a Múzické 
školy v Ostravě, skončila na 2. místě v televizní soutěži SuperStar 2018

M. Čapka, T. Cisovská 
a J. Kaluža v inscena-
ci Zabiják Joe  
(9. června)
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Skokan do výšky J. Bába (13. června)

Jedna z hvězd atletického mítinku Zlatá tretra – americký sprinter J. Gatlin 
(druhý zprava) (13. června)

12. června 
• náměstek primátora V. Cigánek předal v Divadle loutek Ostrava oceně-
ní 26 osobnostem z řad žáků a třem žákovským kolektivům. Akci připravil 
odbor školství a sportu MMO

12.–13. června 
• 57. ročník atletického mítinku Zlatá tretra se konal na Městském 
stadionu ve Vítkovicích. První den se z důvodu bezpečnosti uskutečnily 
závody v hodu kladivem, ve kterých zvítězil Litevec A. Gudzius a Polka 



44

Č
E

R
V

E
N A. Włodarczyk. Nejlepší výkon hlavního programu druhého dne před- 

vedl kubánský dálkař J. M. Echevarría, který skočil 866 cm. Každým ze 
čtyř platných pokusů překonal dosavadní rekord mítinku svého trenéra 
I. Pedrosa (835 cm). Nejlepší výkon v historii Zlaté tretry vytvořila také 
Keňanka N. Jerutová v běhu na 3000 m překážek (9:11,33 min.). Mezi 
další hvězdy mítinku patřili americký sprinter J. Gatlin, nizozemská atlet-
ka D. Schippersová a etiopská běžkyně G. Dibabaová. Z českých repre-
zentantů vynikli J. Vadlejch a N. Ogrodníková, kteří vyhráli oštěpařské 
soutěže (88,36 m, resp. 64,17 m), a medailové umístění vybojovali díky 
třetím místům koulař T. Staněk (21,46 m) a S. Vrzalová v běhu na 1500 m 
osobním rekordem 4:04,80 min. Vzhledem k nepříznivému počasí neby-
ly tribuny zaplněny diváky tak jako v předchozích letech

13. června 
• na Městském stadionu ve Vítkovicích proběhlo superfinále atletického 
závodu Čokoládová tretra, určeného dětem a mládeži

13. června–30. září 
• pět sochařských instalací bylo v rámci mezinárodního festivalu Sculp-
ture Line dočasně rozmístěno v centru Moravské Ostravy a v Porubě. 
K nejzajímavějším patřily objekt Dvaja od slovenského sochaře A. Mar-
goče a trojice plastik A. Kašpara připomínající klavíry, nazvaná Pocta pro 
Josepha Beuyse

14. června 
• inscenaci britských autorů T. Pratchetta a S. Briggse Maškaráda čili 
Fantom opery nastudoval s činoherním souborem NDM režisér Z. Bartoš. 
V hlavních rolích se představili A. Cónová, A. Gasnárková a R. Finta

15. června 
• památník německým obyvatelům zahynulým v roce 1945 v internač-
ním táboře Hanke na Nádražní ulici v Moravské Ostravě odhalili prezident 
Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku H. Korbel, hejt-
man I. Vondrák, primátor T. Macura, autor památníku M. Pražák a iniciátor 
realizace, člen ZMO V. Polák

15.–16. června 
• téměř 4000 návštěvníků se bavilo v areálu Dolu Michal v Michálko-
vicích na Michalfestu. Na dvou scénách se vystřídaly kapely a umělci 
mnoha hudebních žánrů. Mezi největší hvězdy patřili Goran Bregović Wed-
ding and Funeral Band, skupina Mandrage, zpěváci D. Janda, T. Kerndlo-
vá a I. Mládek

• na Hlavní třídě v Porubě se konal 10. ročník závodu světového poháru 
v inline bruslení World Inline Cup 2018. Vítězi na hlavní 33 km dlouhé 
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trati se stali M. Mulder z Nizozemska v čase 52:33,14 min a Němka  
K. Rumpus (1:02:52,57 hod). Již 15. června se uskutečnila večerní jízda 
pro veřejnost v rámci programu Ostrava na kolečkách

16. června 
• slavnostní zasedání k 30. výročí založení Klubu přátel Hornického 
muzea za účasti bezmála 150 hostů se konalo v Landek Parku

• na Oldies festivalu v Dolní oblasti Vítkovice vystoupili zpěváci a skupi-
ny oblíbení v 90. letech 20. století, např. Masterboy, Sin With Sebastian, 
Pharao nebo Real McCoy

Slavnostní 
odhalení 
památníku 
obětem 
tábora Hanke 
na Nádražní 
ulici v Morav-
ské Ostravě 
(15. června)

Skupina 
Mandrage 
na Michal-
festu 
(15. června)
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divadle Ostrava (1960–1962), odkud po dvou sezonách přešla do praž-
ského Divadla na Vinohradech

16.–17. června 
• J. Nohavica s akordeonistou R. Kuśmierským a JFO řízená M. Ivano-
vićem se představili na vyprodaných koncertech v Multifunkční aule Gong

19. června 
• v Domě umění proběhla vernisáž expozice Kdo je vítězem? Who is the 
Victor?, na níž prezentovali svá díla S. Arismendi, V. Artamonov, P. Fexo-
vá, J. Šerých, J. Turner, T. Vaněk a další

• výstava fotoaparátů od 19. do 20. století ze sbírky K. Adamusové  
a D. Vančíka Pozor, vyletí ptáček byla zahájena v Ostravském muzeu. 
Současně byly za účasti primátora T. Macury a stolního tenisty P. Korbe-
la prezentovány historický reprint první fotografické publikace Moravská 
Ostrava, vydané v roce 1928, a kalendář Retro Ostrava 2019

• betonová socha, jejímž tvůrcem je K. Gebauer, byla umístěna do býva-
lé požární nádrže v areálu Dolu Hlubina. Do nově zřízené kašny Duch Hlu-
biny budou každý rok přibývat dvě nové sochy, které budou – stejně jako 
plastika K. Gebauera – zanořeny pod vodní hladinu

19.–21. června 
• rekordních 205 vystavovatelů se zúčastnilo mezinárodního veletrhu 
drážní a manipulační techniky Czech Raildays na nákladovém nádraží 
v Přívoze. Lákadly pro návštěvníky byla švýcarská tramvaj Stadler Tango 
NF2 nOVA, určená pro ostravskou městskou hromadnou dopravu, a dvoj-
cestné posunovadlo Zephir LOK 5.5. Fanoušci historických vozů si mohli 
prohlédnout elektrickou lokomotivu E 499.0042, nazývanou bobina. Sou-
částí akce, jediné svého druhu v ČR, byla odborná konference Česká 
železnice v epoše 4.0.

20. června 
• zastupitelé na 36. zasedání ZMO schválili hospodaření města za rok 
2017, stanovili pořadí firem, s nimiž bude město jednat o odkupu pozem-
ků v Hrušově (jako první byla určena společnost CONTERA Manage-
ment, s. r. o.), a rozhodli o rozdělení volných zdrojů rozpočtu ve výši téměř  
451 milionů korun. Jednání se zúčastnili obyvatelé osady Bedřiška, kteří 
protestovali proti záměru městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
zbourat v této lokalitě stávající zástavbu a vybudovat nové domy

• vítězkou 26. ročníku mezinárodní soutěže studentek středních škol 
Miss Reneta se na finálovém večeru v Kulturním domě Leoše Janáčka 
v Havířově stala V. Plucnarová z Ostravy
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• v Dolní oblasti Vítkovice se konal turnaj světové série v plážovém 
volejbalu Ostrava Beach Open. 1. místo v ženské kategorii získaly české 
reprezentantky B. Hermannová a M. Nausch Sluková, když ve finále pora-
zily kanadský pár H. Bansleyová, B. Wilkersonová 2:1 na sety. Mezi muži 
dominovali Španělé P. Herrera a A. Gavira, kteří zvítězili nad P. Kantorem 
a B. Losiakem z Polska rovněž 2:1

21. června 
• činohra Národního divadla moravskoslezského uvedla ve zkušebně 
Divadla Antonína Dvořáka inscenaci E. Bogosiana Sex, drogy a hafo pra-
chů, ve které vystupují pouze dva herci – F. Večeřa a D. Viktora

Souboj na  
síti při utkání  
ČR–Rusko 
na turnaji  
Ostrava Beach 
Open  
(23. června)

M. Naush  
Sluková 
ve vítězném 
finálovém  
zápase turnaje 
(24. června)
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D. Lawson, H. Šústková a L. Salomonovičová, autoři knihy Ostrava and its 
Jews (27. června)

Socha K. Kryla 
před budovou 
Českého rozhlasu 
Ostrava  
(27. června)
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ná Ostrava, prezentovány byly informační tabule s vyznačenými hroby 
významných osobností a historik P. Kašing vedl komentovanou prohlídku 
areálu. Akci pořádal Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu

22.–23. června 
• 18. ročník tradičních Slavností pivovaru Ostravar nabídl v areálu pivo-
varu Ostravar koncerty skupin Horkýže Slíže, Škwor, Monkey Business, 
zpěváků T. Kluse, Lenny a mnoha dalších

23. června 
• na Rozmarných slavnostech Ostravice byly připraveny soutěže ve sjez-
du netradičních plavidel, lanovka přes řeku, horolezecký workshop 
a hudební vystoupení. Závěr akce patřil laserové show, v jejímž rámci byl 
poprvé rozsvícen pomocí 136 LED-svítidel most Miloše Sýkory

• organizátorem minifestivalu alternativní rockové hudby Prokrok v klubu 
Hudební bazar byla skupina Šamanovo zboží. Kromě ní vystoupila např. 
uskupení Café Industrial, Noir Voir a Vojdi ze Slovenska

24.–28. června 
• na 4. bienále NODO/Dny nové opery Ostrava, pořádaném Ostravským 
centrem nové hudby a Národním divadlem moravskoslezským, zazněla 
díla J. Cage, S. Sciarrina, R. Komorouse, D. Lo, J. Eastmana a také pre-
miéra unikátní šestinotónové opery A. Háby Přijď království Tvé!

25. června 
• výstava Terakotová armáda, představující repliky sošek střežících hrob 
čínského císaře Čchin Š‘-chuang-tia, byla zahájena v Trojhalí na Karolině

27. června 
• za účasti autorů H. Šústkové, L. Salomonovičové a D. Lawsona pro-
běhla v Nové radnici prezentace knihy Ostrava and its Jews. První část 
publikace je věnována historii Ostravy a jejího židovského obyvatelstva, 
druhá nabízí biografie nejvýznamnějších ostravských židovských rodin

• před budovou Českého rozhlasu Ostrava na ulici Dr. Šmerala v Morav-
ské Ostravě byla odhalena socha zpěváka K. Kryla, jejímž autorem je  
D. Moješčík

28. června 
• ve Staré Aréně se konal vzpomínkový večer na skladatele L. Janáčka 
s názvem Zápisník zmizelého, na kterém vystoupil cimbalista D. Skála

• výstavě prací K. Kintery v Milan Dobeš Museu a okolí Multifunkční auly 
Gong, nazvané We All Want to Be Cleaned, dominovala instalace – sed-
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název jako expozice

28.–30. června 
• součástí fantasy, sci-fi, komiksového, pohádkového a hororového fes-
tivalu Fantastická Ostrava byla v Trojhalí Karolina retroherna, ve které si 
mohli fandové vyzkoušet staré počítačové hry, zábavní centrum Horník 
s 3D virtuální realitou, Dům rytířských ctností, kde se zájemci naučili šer-
movat podle počítačových her inspirovaných fantasy literaturou, a připra-
veny byly také prezentace komiksů a workshop se sci-fi tematikou

29. června 
• byla ukončena reorganizace firmy Vítkovice Gearworks, a. s., zabývající 
se především výrobou speciálních převodovek, která byla v insolvenčním 
řízení. Jejími novými majiteli se staly společnosti Optifin Invest, s. r. o., 
a Farvis, s. r. o.

• park Hrabovjanka v Hrabové, který vznikl díky iniciativě dvou místních 
obyvatelek, J. Batelkové a J. Václavíkové, byl jedním z projektů, které pod-
pořilo město finančními prostředky z dotačního programu fajnOVY pro-
stor. Jeho otevření proběhlo za účasti náměstka primátora Z. Pražáka, 
starosty městského obvodu Hrabová I. Trávníčka a zpěvačky A. Langero-
vé, která v parku zasadila Strom svobody

• byl zahájen provoz druhé etapy sportovního areálu U Cementárny, je- 
hož součástí je 1600 m inlajnových drah, tenisové kurty, skate park, hřiš-
tě pro tzv. parkour a pumptracková dráha

29.–30. června 
• mezi největší hvězdy Festivalu v ulicích, na který byl vstup zdarma, 
patřili A. Langerová, skupina Zrní, která vystoupila se souborem Came-
rata Janáček, D. Rolins, D. Stypka a kapela Bandjeez. Na programu byly 
rovněž tradiční festivalový průvod, workshopy a také Ukrajinský festival, 
prezentující kulturu a gastronomii této země

30. června 
• v Ostravě opět poklesl počet nezaměstnaných. Úřad práce evidoval 
k tomuto dni 12 526 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 1139 méně než 
k 31. březnu. Míra nezaměstnanosti tak dosáhla 5,9 %

• součástí akce Army Family Day, připravené v Landek Parku Krajským  
vojenským velitelstvím Ostrava, byly přelety stíhacích letounů, ukázky 
armádní techniky, bojových umění, výcviku vojenských psů, soutěže pro 
děti a vystoupení Vojenského uměleckého souboru Ondráš. Nabízen byl 
také vojenský guláš z polní kuchyně
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2. července 
• ve foyer Nové radnice byla zahájena výstava k 170. výročí založení 
Městské nemocnice Ostrava, která na 10 panelech představila historii 
zdravotnictví v Ostravě před založením této instituce a dějiny nemocnice 
až po současnost. Tato expozice byla od 17. září instalována v prosto-
rách MNO

2. července–2. srpna 
• hosty ostravské části 19. ročníku Měsíce autorského čtení bylo ve Staré 
Aréně 31 tureckých spisovatelů. Z českých autorů zaujali A. Goldflam,  
V. Kremlička, J. Orlová, P. Čichoň, A. Mornštajnová a D. Zábranský. V samo-
statném pořadu nazvaném Ostravská sajtna: Koks, prach a oheň 3 prezen-
tovali svou tvorbu literáti z Ostravska

3. července 
• Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava byla zařazena 
do finále mezinárodní soutěže o nejlepší evropský projekt podporovaný 
politikou soudržnosti EU RegioStars 2018, vyhlášené Generálním ředitel-
stvím Evropské komise pro regionální a městské programy

4.–7. července 
• 6. ročník festivalu Beats for Love nabídl v Dolní oblasti Vítkovice vystou-
pení hvězd taneční hudby, včetně držitelů Cen Grammy a dalších světových 
ocenění. K nejznámějším hudebníkům patřil A. Walker z Norska

6. července–26. srpna 
• významného ocenění se dostalo ostravským výtvarníkům M. Sibinské-
mu a Z. Janáčkovi, jejichž díla vybrala porota pro hlavní výstavu prestižní-
ho mezinárodního grafického trienále v Krakově

9. července 
• firma Hochtief CZ, a. s., začala přestavovat fotbalový stadion na Baza-
lech na tréninkový areál pro mládež. Budova s tělocvičnou vznikne na zákla-
dech nynější hlavní tribuny, rozšíří se plochy hřišť a zřízeno bude hlediště 
s kapacitou 450 míst, pod nímž bude krytá běžecká dráha

• na Masarykově náměstí byla instalována putovní výstava snímků foto-
grafů Československé a České tiskové kanceláře k 100. výročí vzniku Čes-
koslovenska s názvem Okamžiky století

10. července 
• byla ukončena rekonstrukce piazzetty mezi budovou Komerční banky, 
a. s., a Palácem Prosperita u tramvajové zastávky Elektra, jejíž součásti 
tvoří žulová dlažba, nové lavičky, speciální osvětlení a tři sochařská díla 
studentů OU odhalená 14. září
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dla Petra Bezruče, publicista, vězeň v době nacistické okupace a čestný 
občan Ostravy

• ve věku 74 let zemřel V. Mynář, bývalý poslanec Evropského parlamentu, 
člen Rady města Ostravy a starosta městského obvodu Radvanice a Bar-
tovice

11. července 
• na Dole Michal byla zahájena výstava Pořád spolu, na jejíž přípravě se 
podílela Ostravská univerzita. Expozice, která je součástí oslav 100. výročí 
vzniku Československa, představila více než 100 výtvarných prací 45 čes-
kých a slovenských umělců a výtvarných skupin

14. července 
• na Městském stadionu ve Vítkovicích se konal 25. ročník finále ligy 
amerického fotbalu Czech Bowl, ve kterém se utkaly týmy Prague Black 
Panthers a Ostrava Steelers. Domácí mužstvo skončilo na druhém místě, 
když prohrálo s pražským klubem 30:7, jenž získal šestý titul v řadě

14.–15. července 
• vítězem 10. ročníku závodů motocyklů Okruh Františka Bartoše v Radva-
nicích, které byly součástí mistrovství České republiky, se v kategorii Twin 
stal P. Najman na Kawasaki. Prestižní kubaturu do 600 ccm suverénně 
ovládl P. Wiesenberg s motocyklem Yamaha

17. července–12. srpna 
• prázdninový program Divadla loutek Ostrava Pimprléto nabídl pohádky, 
koncerty i loutková představení pro děti i dospělé

18.–21. července 
• na 20 pódiích 17. ročníku festivalu Colours of Ostrava vystoupily skupiny 
N.E.R.D., Future Islands, Kensington, KALEO, zpěváci a zpěvačky G. Ezra, 
Aurora, J. Stone, G. Jones, M. Rottrová a mnozí další. K pozoruhodným pro-
jektům patřilo provedení Mše amerického skladatele L. Bernsteina. Jedna 
z hvězd, skupina London Grammar, musela odřeknout vystoupení z důvodu 
zdravotních potíží svých členů. Součástí festivalu byly rovněž mezinárodní 
diskusní fórum Meltingpot, kterého se zúčastnilo více než dvě stovky řeční-
ků z 25 zemí světa, a také divadelní a filmová představení

23. července–12. srpna 
• 11. ročník Letních shakespearovských slavností na Slezskoostrav-
ském hradě zahájila premiéra méně známé hry W. Shakespeara Dobrý 
konec všechno spraví, kterou v překladu M. Hilského nastudoval režisér 
J. A. Pitínský. Na programu byly dále inscenace Večer tříkrálový aneb 
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Islandská skupina KALEO na festivalu Colours of Ostrava (19. července)

Britská zpěvačka J. Stone (20. července)
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cokoli chcete, Hamlet, Sen noci svatojánské a Komedie omylů. Organizá-
torem přehlídky byla společnost PaS de Theatre, s. r. o.

24. července 
• prestižní dodávku obřích částí magnetu urychlovače částic pro Spojený 
ústav jaderných výzkumů v ruském městě Dubna vypravila firma Vítkovice 
Heavy Machinery, a. s. Urychlovač je obdobné zařízení, jaké je v provozu 
v Evropské organizaci pro jaderný výzkum (CERN) v Ženevě

26.–28. července 
• v Ostravě, jako prvním městě ve střední Evropě, se konala konferen-
ce TBEX EUROPE 2018 – největší světové shromáždění blogerů, vloge-
rů a profesionálů v oblasti public relations propagujících cestovní ruch 
na sociálních sítích. 475 účastníků pocházelo ze 43 zemí. Spoluorganizá-
torem akce byl odbor strategického rozvoje MMO

31. července 
• výstava Píseň duše, prezentující díla ruského realistického umění, která 
jsou součástí sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, byla zahájena 
v Domě umění. Návštěvníci zhlédli např. obrazy I. J. Repina, V. V. Vereš-
čagina, I. I. Šiškina, K. A. Korovina nebo F. A. Maljavina

31. července–4. srpna 
• dva ostravské týmy, jejichž členy byli mj. primátor T. Macura, náměstky-
ně primátora K. Šebestová, ředitel Městské nemocnice Ostrava P. Uhlig 
a také hendikepovaní sportovci T. Kráčalík a D. Kotula, se zúčastnily cyk-
listického závodu Metrostav Cyklo Handy Maraton. Trať dlouhá 2222 km 
musela být zdolána za 111 hodin. Dvěma hendikepovaným občanům,  
patronům týmů L. Slováčkovi a P. Palkovičovi, přispěli na rehabilitační 
pomůcky jak členové týmů, tak město Ostrava ze svého rozpočtu

Účastníci 
konference TBEX 
EUROPE 2018 
v Multifunkční  
aule Gong 
(27. července)
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1. srpna 
• do funkce ředitele Komorní scény Aréna nastoupil J. Tichý, dosavadní 
ředitel Národního domu ve Frýdku-Místku, který vystřídal R. Huserovou, 
působící v této pozici od roku 1994

3.–4. srpna 
• na rockovém festivalu Ostrava v plamenech vystoupily v Dolní oblasti 
Vítkovice skupiny Kreator, Dymytry, Saxon a další

3. srpna–1. září 
• letní kino Amfi u DK Poklad v Porubě oživila multižánrová přehlídka 
Amfi fest, jejíž součástí byly filmové projekce, koncert zpěváka J. Noha-
vici, představení Divadla Bez zábradlí a Divadla Radka Brzobohatého či 
zábavné odpoledne s klaunem Hopsalínem. Zahájena byla 3. srpna, kdy 
si kino připomenulo 50. výročí svého otevření vystoupením hudební sku-
piny Bratři Galiové & Friends a promítáním francouzského filmu Černý 
tulipán na dobových promítacích přístrojích

8. srpna 
• Ostrava uctila památku příslušníků Armády ČR M. Marcina, K. Beneše 
a P. Štěpánka, padlých v Afghánistánu. V poledne zazněly sirény a po setmě-
ní byla zhasnuta osvětlení věže Nové radnice, mostu Miloše Sýkory a Bolt 
Tower v Dolní oblasti Vítkovice

10.–11. srpna 
• na putovním Létofestu, který v Dolní oblasti Vítkovice nabídl podob-
ný program jako v dalších sedmi městech v České republice, vystoupili  
např. skupiny BSP, No Name, Chinaski, Mig 21, Wanastowi Vjecy, Kabát, 
zpěváci a zpěvačky M. Ztracený, Sebastian, Anna K a další

12. srpna 
• v den 90. výročí úmrtí skladatele L. Janáčka se konala slavnostní vyjížď-
ka na kolech z Hukvald do Ostravy s velocipedisty nazvaná Životní pouť 
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Vystoupení  
operních pěvkyň  
E. Dřízgové-Jirušové 
a A. Nitrové Číhalové 
na akci Životní pouť 
Leoše Janáčka aneb 
Od lišky k Lišce  
(12. srpna)
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Leoše Janáčka aneb Od lišky k Lišce. Na trase vystoupili hráči operního 
souboru NDM, mužský pěvecký sbor Láska opravdivá nebo operní pěvkyně 
E. Dřízgová-Jirušová. Akce byla součástí projektu Janáček Ostrava 2018

13.–17. srpna 
• na mezinárodním festivalu Folklor bez hranic se na různých místech 
ve městě představily soubory z Itálie, Indie, Srbska a z České republi-
ky, např. uskupení Bejvávalo z Prahy, kapela Musica Folklorica, ženský 
sbor Oskoruša a také tradiční účastníci z regionu – soubory Ševčík, Hlu-
bina, Slezský soubor Heleny Salichové a další. Závěrečný večer se konal 
na Slezskoostravském hradě

15. srpna 
• model mamutí kostry v životní velikosti, vytvořený ze železných prvků 
a pryskyřice, byl instalován u pavilonu slonů v ostravské zoo. V České 
republice je podobný model umístěn pouze v Jihočeské zoologické zahra-
dě Hluboká nad Vltavou

20. srpna 
• Česká televize uvedla dokument Ostravské jaro, přibližující prostřed-
nictvím vzpomínek pamětníků, výkladu historika a dobových dokumentů 
průběh reformního procesu v roce 1968 v Ostravě. Autorem námětu byl  
M. Červenka a režisérem A. Koudela

20.–24. srpna 
• na kurtech v Komenského sadech se uskutečnilo mistrovství ČR v teni-
se. Ve dvouhře mužů zvítězil M. Franěk a ve dvouhře žen V. Žovincová. Čtyř-
hru mužů vyhráli S. Nebojsa a M. Bíško a první místo ve stejné kategorii 
žen získaly N. Tomanová a K. Hrabalová

21. srpna 
• v noci z 20. na 21. srpna uplynulo padesát let od chvíle, kdy na území 
tehdejší Československé socialistické republiky vstoupila vojska Varšav-
ské smlouvy, aby zastavila obrodný proces tzv. Pražského jara. V Ostravě 
tuto událost připomněly kopie plakátů, výzev a dalších dokumentů vyle-
pených v ulicích města, kterými tehdy občané protestovali proti okupaci. 
Na náměstí Dr. E. Beneše byla rovněž prezentována historická vojenská 
vozidla. Hlavním organizátorem akce bylo město Ostrava

22. srpna 
• putovní výstava Art-Brut-All, zahájená na Dole Michal, představila mj. díla 
D. Balabána, J. Davida, V. Freši, V. Chalánkové, D. Pepe a A. Pussinena

24. srpna 
• primátor T. Macura a ředitel HZS MSK V. Vlček předali starostům Slez-
ské Ostravy, Martinova a Třebovic čtyři automobily určené pro dobrovolné 
hasičské sbory působící v těchto městských obvodech
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Dětský folklorní soubor Krasničanek na festivalu Folklor bez hranic (16. srpna)

Model mamutí kostry v životní velikosti v ostravské zoo (15. srpna)
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25. srpna 
• vítězem hlavní kategorie Elite na 15. ročníku cyklistického Memoriálu 
Jana Veselého se na Hlavní třídě v Porubě stal T. Bucháček z Elkov Author 
cycling teamu

• ve věku 93 let zemřela M. Miková, poslankyně Národního shromáždění, 
Federálního shromáždění, České národní rady a členka Ústředního výbo-
ru KSČ, která odmítla okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy 
21. srpna 1968. Na počátku tzv. normalizace byla zbavena všech funkcí 
a pracovala jako dělnice v mlékárnách

28. srpna 
• v rámci mezinárodního festivalu umění TRANS/MISJE 2018 v polském 
Rzeszówě představila činohra NDM inscenaci Řeči léčí a koncert sesta-
vený z ukázek z muzikálů, ve kterém se prezentovali H. Fialová a T. Savka 
za klavírního doprovodu J. Žídka. Divadelní společnost Petra Bezruče 
uvedla hru Audience a Komorní scéna Aréna komedii Obraz. Večerní pro-
gram byl věnován básníkům působícím v regionu

30. srpna 
• vystoupení skupiny historického šermu, hudebního souboru Hradišťan 
s uměleckým vedoucím J. Pavlicou, kreativní dílny a výstava historických 
fotografií zámku byly na programu Zámeckých slavností v Porubě

Kopie nápisů, které byly vylepovány v ulicích po zahájení okupace Českoslo-
venska vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 (21. srpna)
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• 21. Mezinárodní setkání jízdních policií, organizované v Komenského 
sadech Městskou policií Ostrava, se zúčastnili zástupci policejních sborů 
z ČR, Polska, Maďarska a Slovenska. Závodníci absolvovali tři soutěže 
v parkúrovém skákání. Pohár primátora města Ostravy získal strážník 
Městské policie Ostrava D. Orsag s koněm Fagar

3. září 
• žáky prvních tříd Základní školy generála Zdeňka Škarvady v Porubě 
přivítal u příležitosti zahájení nového školního roku primátor T. Macura

• D. Kubiš z Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje se stal 
absolutním vítězem soutěže v hasičském sportu TFA Ostravská věž, která 
proběhla v Dolní oblasti Vítkovice a je považována za jednu z nejtěžších 
svého druhu v Evropě

• výstava 11 historických dresů a současného dresu, zahájená v Avion 
Shopping Parku, připomněla 90 let působení hokejového klubu ve Vítkovi-
cích, jenž v současnosti nese název HC Vítkovice Ridera

4. září 
• ve Výstavní síni Sokolská 26 se konala vernisáž expozice prací konžské-
ho výtvarníka P. Kayumby nazvaná A LOOK – Zápisník z Francie a Německa

4.–28. září 
• rekordních 39 koncertů ve 23 městech a obcích Moravskoslezského 
kraje nabídl 15. ročník Svatováclavského hudebního festivalu, který je nej-
větším mezinárodním festivalem duchovní hudby v ČR a byl rovněž sou-
částí projektu Janáček Ostrava 2018. Na zahajovacím koncertu v kated-
rále Božského Spasitele zazněla Janáčkova díla Amarus a Glagolská 
mše v provedení Filharmonie Brno, Českého filharmonického sboru Brno 
a pětice sólistů pod taktovkou J. Hrůši. V ostravské části programu zau-
jala posluchače vystoupení sopranistky M. Jankové a klavíristy I. Kahánka, 
pěvkyně M. Kožené a Collegia 1704 nebo houslistky I. Faust. Výjimečným 
zážitkem bylo promítání filmu Svatý Václav z roku 1929 s hudbou O. Nedbala 
a J. Křičky, živě interpretovanou Janáčkovou filharmonií Ostrava. Na závěreč-
ném večeru uvedli Filharmonie Brno, Český filharmonický sbor Brno a sólisté 
s dirigentem R. Kružíkem Dvořákovo oratorium Stabat Mater

6. září  
• téměř 300 občanů se zúčastnilo požehnání rekonstruované kaple sv. Jose-
fa na Javůrkově ulici v Zábřehu. Na opravy sošek sv. Josefa a Panny Marie 
umístěných v interiéru kaple přispěli obyvatelé obvodu Ostrava-Jih

• na 4. ročníku festivalu Art&Science v areálu VŠB – TUO v Porubě si 
mohli návštěvníci vyzkoušet různé experimenty, např. sledování termoka-
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ly hudební skupiny N.O.H.A., Banjo Band Ivana Mládka a další

7. září 
• v ostravské zoo byl zahájen chov papouška alexandra čínského, vysky-
tujícího se pouze v oblastech vlhkých, stálezelených lesů v kopcovitém 
a horském terénu Indie a Číny

8. září 
• prohlídku rekonstruovaných objektů bývalého Dolu Alexander v Kunčič-
kách, v jehož prostorách proběhly rovněž promítání filmů a výstava foto-
grafií, obrazů a soch s hornickou tematikou a dalších artefaktů z ostrav-
ských dolů, připravil státní podnik Diamo

• hlavním bodem programu 14. ročníku Festivalu dřeva v areálu Slezsko-
ostravského hradu byl největší sportovní dřevorubecký závod v Moravsko-
slezském kraji – STIHL Timbersports Czech Cup Ostrava, jehož vítězem 
se stal M. Roušal

8.–9. září 
• na Městském stadionu ve Vítkovicích se uskutečnila poprvé v ČR největ-
ší světová atletická soutěž týmů – Kontinentální pohár –, na které se před-
stavilo 460 sportovců reprezentujících čtyři kontinenty. Na prvním místě se 
umístil tým Ameriky, jenž získal během dvoudenního klání celkem 262 bo- 
dů a převzal jedinečnou trofej navrženou v Ostravě speciálně pro vítěze 
Kontinentálního poháru. Obhájci titulu z mítinku v Marrákeši – Evropané – 
se museli spokojit s druhým místem (233 bodů), třetí příčku obsadili repre-
zentanti Asie a Pacifiku (188 bodů) a čtvrtá skončila Afrika (142 bodů)

Papoušek 
alexandr čínský 
v ostravské zoo 
(7. září)
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Vítězný americký atletický tým, představitelé Moravskoslezského kraje a města 
s unikátní trofejí (9. září)

Závod na 3000 m překážek žen na Kontinentálním poháru (9. září)
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• Národní divadlo moravskoslezské zahájilo 100. sezonu dvěma kompo-
novanými galavečery, na nichž všechny soubory předvedly v Divadle Anto-
nína Dvořáka ukázky z připravovaných inscenací

9. září 
• Centrum pro rodinu a sociální péči v Ostravě si připomnělo v areálu Lékař-
ské fakulty Ostravské univerzity ve Vítkovicích na Syllabově ulici 25 let své 
činnosti rodinným festivalem Fandíme rodině. Zájemci si prohlédli prostory 
organizace a pro děti i dospělé byly připraveny soutěže, workshopy, divadel-
ní představení nebo hudební vystoupení skupiny Hrozen

10. září 
• mezinárodní konferenci Adaptace měst na změny klimatu zahájili 
v Multifunkční aule Gong ministr životního prostředí R. Brabec, primátor 
T. Macura a náměstkyně primátora K. Šebestová

• dvaatřicetiletý muž zemřel v Ostravě po požití drogy, takzvaného synte-
tického kanabinoidu. Další, o čtyři roky starší občan, byl ve vážném stavu 
hospitalizován. Otravy se vyskytly i v dalších dnech a případy se zabývala 
Policie ČR

Zaplněný kostel Panny Marie Královny v Mariánských Horách při koncertu Sva-
továclavského hudebního festivalu, na němž zaznělo oratorium M. Kumžáka 
Svatý Václav (13. září)
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• Centrum PANT připravilo ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a VŠB – TUO 
sérii diskusí s kandidáty do Zastupitelstva města Ostravy nazvanou Ostra-
va pro 21. století. Zástupci politických stran a hnutí diskutovali s veřejností 
např. o dopravě, vzdělávání, ekologii a výstavbě ve městě

14. září 
• velvyslanec Spolkové republiky Německo Ch. Israng jednal s hejtma-
nem I. Vondrákem a primátorem T. Macurou, který velvyslance informoval 
mj. o útlumu těžkého průmyslu, ekologické problematice a také výuce 
cizích jazyků v ostravských školských zařízeních

• za přítomnosti primátora T. Macury, starostky městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz P. Bernfeldové, architekta O. Vysloužila a dal-
ších hostů byly v prostoru piazzetty u zastávky Elektra na Nádražní ulici 
odhaleny tři plastiky, jejichž tvůrci jsou studenti Ostravské univerzity. Díla 
budou průběžně obměňována

• mimořádný koncert Dechového souboru armády USA proběhl u příleži-
tosti Dnů NATO v katedrále Božského Spasitele

14.–16. září 
• v Třebovickém parku se konala tradiční přehlídka Třebovický koláč, 
na které vystoupili mj. Dětský soubor Heleny Salichové, folklorní uskupení 
Hlubinka, Hlubina, Ondřejnica, Břeclavan, hudební skupiny BG Styl, AG Flek, 
zpěvák M. Hrůza nebo houslista P. Šporcl a Gypsy Way Ensamble. Ve stán-
cích si návštěvníci mohli zakoupit domácí speciality či rukodělné výrobky, 
jejichž tvůrci byli také hendikepovaní občané

Velvyslanec  
Spolkové republiky 
Německo v ČR  
Ch. Israng při  
zápisu do pamětní 
knihy města  
(14. září)
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• na slavnostním shromáždění k 100. výročí vzniku Československa 
v Husově sboru Církve československé husitské v Michálkovicích se před-
stavil rovněž pěvecký sbor Ondrášek ze Základní umělecké školy v Novém 
Jičíně

• Sousedské slavnosti se konaly na ulicích 30. dubna v Moravské Ostravě 
a U Oblouku v Porubě. Na jejich programu byly bleší trh, workshopy, hudeb-
ní a divadelní vystoupení, soutěže, komentované prohlídky, besedy nebo 
oblíbený běh v botách s vysokými podpatky

15.–16. září 
• 18. Dny NATO a 9. Dny Vzdušných sil Armády ČR byly součástí oslav 100. vý- 
ročí vzniku Československa. U této příležitosti byla kromě nejmodernější 
výzbroje prezentována historická vojenská technika. K největším zážitkům 
patřil průlet šestnácti typů letadel doprovázený tóny symfonické básně  
B. Smetany Vltava. Poté se na obloze objevil vojenský letoun Bronco 
a na plochu areálu se sneslo 200 000 vlčích máků, kterými organizátoři 
vzdali hold obětem válek. 220 000 návštěvníků dále zhlédlo mj. největší 
dopravní letadlo amerického letectva C 17 III Globemaster, strategický 
bombardér B-52H, tanky, obrněná vozidla, pozemní i leteckou techniku 
a také ukázky zásahů speciálních jednotek

16. září 
• inscenací E. Bogosiana Sex, drogy a hafo prachů otevřelo Národní diva-
dlo moravskoslezské novou scénu – Divadlo „12“ –, nacházející se na ulici 
Čs. legií v budově Divadla Jiřího Myrona. Adaptované prostory s hledištěm 
pro 60 diváků jsou určeny k uvádění komorních představení. Kmotry scény 
se stali primátor T. Macura, překladatel P. Dominik a herec S. Šárský

16.–22. září 
• Ostrava se znovu zapojila do kampaně na podporu udržitelných forem 
dopravy Evropský týden mobility. Během týdne se zájemci zúčastnili cyklo-
jízdy, přednášek, úklidu cyklostezky v Polance nad Odrou nebo Dne zdra-
ví. Hlavním bodem kampaně byl Evropský den bez aut

17. září 
• konference Invest MORE – Investiční příležitosti v Moravskoslezském 
kraji s podtitulem „Digitalizace, automatizace a co lidé?“ se konala v Troj-
halí na Karolině

• v prostorách Městské nemocnice Ostrava byla zahájena výstava  
k 170. výročí založení této instituce. Současně MNO připravila den ote-
vřených dveří v některých svých odděleních a bezplatná vyšetření napří-
klad nitroočního tlaku, ledvin nebo plicních funkcí
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• na benefičním koncertu Sešli se, aby pomohli, jehož výtěžek byl určen 
na podporu Hospice sv. Lukáše, vystoupili v Divadle Antonína Dvořáka 
pěvkyně P. Flámová v doprovodu orchestru Camerata Janáček a hudební 
skupina Bratři Ebenové

19. září 
• konalo se 37. zasedání Zastupitelstva města Ostravy, poslední ve voleb-
ním období 2014–2018. V jeho úvodu uctili přítomní minutou ticha památ-
ku L. Eliáše, herce a režiséra, který zemřel 10. července. Zastupitelé dále 
schválili prodej pozemků v rozvojové zóně Hrušov firmě CONTERA Ma- 
nagement, s. r. o., vyhodnocení Strategického plánu sociálního začleňování 
v letech 2015–2018, 5. komunitní plán sociálních služeb a souvisejících 
aktivit na období 2019–2022, koncepci rodinné politiky na léta 2019–2022 
a programy na podporu vzdělávání, talentmanagementu na rok 2019  
a 1. čtvrtletí 2020 a podporu sportu pro rok 2019. Odsouhlasena byla rov-
něž změna názvu ze Zoologická zahrada Ostrava, p. o., na Zoologická zahra-
da Ostrava a botanický park, p. o. Na závěr poděkovali předsedové poli-
tických klubů v zastupitelstvu kolegům v ZMO a zaměstnancům magistrátu. 
Zasedání zakončila státní hymna

• v areálu Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a. s., bylo ve  
spolupráci s Moravskoslezským automobilovým klastrem otevřeno Cen- 
trum kolaborativní robotiky. Zájemci především ze středních a malých firem 
si zde mohou vyzkoušet funkce robotů, kteří spolupracují s člověkem bez 
fyzických bariér. Jedním z nich je Fanuc, který dokáže manipulovat s těžký-
mi předměty do 35 kg

20. září 
• za účasti primátora T. Macury byla na Českobratrské ulici v Moravské 
Ostravě otevřena Refill kancelář. Jde o unikátní projekt realizovaný Kul-
turním centrem Cooltour a podpořený městem Ostrava, jehož účelem je 
využití opuštěných prostor, a který nemá obdobu v žádném jiném českém 
městě

• premiéra slavného muzikálu A. Lloyda Webbera Kočky se konala v Diva-
dle Jiřího Myrona. V hudebním nastudování M. Prášila a režii G. Petrákové 
vystoupili H. Fialová, A. Gabrišová, K. Štarhová a další

• díla malířky K. Szanyi prezentovala výstava Tichošláp, zahájená v Gale-
rii Jáma 10

• titul pro nejsympatičtější seniorku roku Miss Babča získala v Domě 
kultury Akord v Zábřehu, který je součástí společnosti AKORD&POKLAD, 
s. r. o., M. Šubrtová z Výškovic
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20.–22. září 
• ve sportovní hale na Varenské ulici se za účasti 253 sportovců z 32 ze- 
mí konal 13. ročník mezinárodního turnaje tělesně postižených stolních 
tenistů PTT Czech Open

21. září 
• premiéru inscenace Zapomenuté světlo podle románu J. Demla a v dra-
matizaci J. Nvoty uvedla Divadelní společnost Petra Bezruče. Režijního 
vedení se ujala J. Ryšánek Schmiedtová a v hlavních rolích se představili 
N. Lichý a M. Tkačíková

22. září 
• v areálu společnosti OZO Ostrava, s. r. o., v Kunčicích se uskutečnil 
den otevřených dveří. Návštěvníci, kteří přinesli vyplněný dotazník, jenž 
byl součástí edukačních brožur distribuovaných s předstihem ostravským 
domácnostem, dostali skládací nákupní tašku

• na Sportovních hrách seniorů v hale TJ Sokol Pustkovec se účastníci 
starší 60 let utkali např. v disciplínách nordic walking, hod na cíl, slalom 
s překážkami nebo střelba florbalovou hokejkou do branky

23. září 
• 100. výročí vzniku Československa připomnělo 11 divadelních mini- 
scén na veřejných prostranstvích, na kterých herci ztvárnili 11 význam-
ných historických událostí, spojených mj. s roky 1938, 1948 a 1968. 

Sborová scéna z muzikálu Kočky uvedeného v NDM (20. září)
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Některé ze scének byly sehrány v místech, kde se skutečně staly, např. 
protest členů a stoupenců Sudetoněmecké strany u Krajského soudu 
v Ostravě, jenž se odehrál v roce 1938. Vystoupení doplnila komentova-
ná procházka městem

25. září 
• v Domě umění GVUO proběhla vernisáž výstavy „Černá země? Mýtus 
a realita“, prezentující uměleckou scénu Ostravska a okolí v letech 1918 
až 1938. Expozice nazvaná podle obrazu B. Bartoše z roku 1920 prezen-
tovala díla 52 autorů, mj. O. Kokoschky, F. Duši, V. Držkovice, J. Zrzavé-
ho, H. Salichové, A. Procházky, J. Laudy a H. Železné-Scholzové. Kromě 
obrazů, kreseb, plastik, keramiky a grafik mohli návštěvníci zhlédnout 
rovněž aerodynamický automobil Tatra V 570 z roku 1933

25.–30. září 
• hlavním tématem 10. ročníku festivalu Ostrava kamera OKO byl filmo-
vý portrét ženy. Projekce proběhly např. v Cineportu v Dolní oblasti Vítko-
vice, Minikině nebo na Dole Barbora v Karviné, kde se uskutečnil také 
závěrečný večer. Cenu Grand Prix získal brazilský snímek Azougue Nazaré 
režiséra T. Mela a kameramana G. Pessoy a Speciální cenu poroty pře-
vzali režisér C. Lanzmann a kameramani D. Chapuis a W. Lubtchansky 
za filmovou sérii Čtyři sestry

26. září 
• besedy v Centru PANT s kandidáty do Senátu Parlamentu ČR na téma 
role Senátu v českém ústavním systému se zúčastnili Z. Němečková Crk-
venjaš (TOP 09), I. Gondek (ANO 2011), J. Paroubek (nezávislý s podpo-
rou ČSSD) a M. Tomášek (Česká pirátská strana)

N. Lichý jako farář v inscenaci Zapomenuté světlo (21. září)
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• výstava Ostrava 1918–1938 zahájená v Ostravském muzeu u příleži-
tosti 100. výročí vyhlášení samostatného Československa prezentovala 
exponáty z muzejních i soukromých sbírek, mj. technické a architektonic-
ké modely, historické dokumenty a fotografie. Doprovodné texty přiblížily 
společenské, kulturní a politické události v Ostravě v době předmnichov-
ské republiky. Součástí expozice byla také projekce dobových filmových 
dokumentů zpracovaných do pásma Ostravský filmový zpravodaj

27. září 
• v Městské nemocnici Ostrava byl za účasti náměstka primátora  
M. Mariánka uveden do provozu v centrálním příjmu a emergency počí-
tačový tomograf Somatom Definition AS+, umožňující simultánní skenová- 
ní 128 vrstev během jedné otáčky RTG lampy

• na zahajovacím koncer tu Janáčkovy filharmonie Ostrava sezony 
2018/2019 řízené H. M. Försterem se představil ve skladbě Z. Merty 
Moraviana, variace pro klavír a orchestr, klavírista M. Kasík a sopranist-
ka P. Janečková přednesla závěrečnou scénu z Janáčkovy opery Příhody 
lišky Bystroušky. Na večeru zazněla rovněž 5. symfonie P. I. Čajkovského

• velkoformátové samolepky na dlažbě Masarykova náměstí připomněly 
události ze září 1938 související s podpisem Mnichovské dohody. Kromě 
časové osy byly vystaveny fiktivní deníkové záznamy Anny Svobodové z Mo- 
ravské Ostravy z dramatického období mezi zářím 1938 a březnem 1939 

27.–28. září 
• na zámku v Zábřehu se konaly Svatováclavské slavnosti piva. Kromě 
možnosti degustovat více než 75 druhů piva z minipivovarů z ČR i zahrani-
čí byl pro návštěvníky připraven bohatý program, ve kterém předvedla své 
umění skupina historického šermu a vystoupili zpěvák V. Čok, skupina 
Wohnout a další

27.–29. září 
• 11. ročníku krasobruslařské soutěže ISU Junior Grand Prix se v Ost-
ravar Aréně zúčastnilo 130 závodníků z 37 zemí světa ve věkové kate-
gorii od 13 do 19, resp. 21 let (tento věk je povolen u tanečních párů). 
Ve všech kategoriích dominovali reprezentanti Ruska, kteří kromě čtyř 
prvenství získali jedno druhé a dvě třetí místa

28. září 
• hlavním bodem programu Svatováclavského jarmarku na náměstí  
Sv. Čecha v Přívoze byl inscenovaný příjezd družiny sv. Václava. Poprvé 
zde byly rovněž umístěny replika pranýře a alchymistická dílna. Návštěv-
níci se mohli občerstvit produkty malovýrobců potravin a nápojů nebo 
zakoupit výrobky řemeslníků
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29. září 
• za přítomnosti primátora T. Macury, starosty městského obvodu 
Michálkovice M. Jurošky a dalších hostů byla slavnostně uvedena do pro-
vozu zmodernizovaná hasičská zbojnice v Michálkovicích. Součástí rekon-
strukce byla také přístavba garáží

• v rámci Dne železnice na hlavním nádraží v Přívoze se konaly jízdy spe-
ciálních vlaků, z nichž některé byly taženy parní lokomotivou, historických 
tramvají, dále komentované prohlídky stavědla a dalších obslužných pro-
stor stanice, prezentace drážních vozidel nebo ukázky práce hasičů

Nový tomograf 
na oddělní Centrální 
příjem a Emergency 
Městské nemocnice 
Ostrava (27. září)

Část expozice Ostrava 1918–1938 v Ostravském muzeu (26. září)
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• na základě rozhodnutí Rady města Ostravy nastoupil do funkce předse-
dy představenstva společnosti Dům kultury města Ostravy, a. s., ředitel 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p. o., J. Žemla, který vystřídal J. Vogla. 
Personální obměna byla jedním z kroků, které směřovaly k sloučení obou 
institucí

2. října 
• Rada města Ostravy na svém zasedání rozhodla o změně názvu Ost-
ravského informačního servisu, s. r. o., který kromě poboček OIS pro-
vozuje mj. Slezskoostravský hrad, na Černou louku, s. r. o. Završen tak 
byl proces fúze zahájený sloučením již zaniklé společnosti Ostravské 
výstavy, a. s., a Ostravského informačního servisu, s. r. o., v roce 2017

• součástí Festivalu knihoven, do kterého se zapojily Knihovna města 
Ostravy, Moravskoslezská vědecká knihovna, knihovna Galerie výtvarné-
ho umění v Ostravě, Univerzitní knihovna Ostravské univerzity, Ústřed-
ní knihovna VŠB – TUO, knihovna Ostravského muzea, knihovna Archivu 
města Ostravy a knihovna Národního památkového ústavu, územního 
odborného pracoviště v Ostravě, byly komentované prohlídky, výstavy 
a workshopy

• za účasti primátora T. Macury, náměstka primátora Z. Pražáka, ředi-
telky Archivu města Ostravy H. Šústkové, zástupců partnerských měst 
Košic, Katovic a dalších hostů byla ve foyer Nové radnice zahájena výsta-
va Stalo se před 100 lety. Kopie historických dokumentů, fotografií, map, 
plakátů i dobového tisku přiblížily dobu, kdy zanikala habsburská monar-
chie a ve střední Evropě se rodily nové národní státy

• pro starší občany byly v rámci oslav Mezinárodního dne seniorů v Ost-
ravě připraveny prohlídky historických a technických památek a večer 
s kulturním programem v DK města Ostravy, na kterém byly vyhlášeny 
výsledky kampaně Nejaktivnější seniorská organizace kraje, jíž se stalo 
Sdružení seniorů OSŽ Ostrava, hlavní nádraží. Pamětní plakety pro senio-
rům nejpřívětivější obec, město a mikroregion v kraji získaly město Bohu-
mín a obce Vyšní Lhoty a Slavkov u Opavy

• v sadu Dr. Milady Horákové byly za přítomnosti náměstkyně primátora 
K. Šebestové slavnostně odhaleny dvě sochy restaurované J. Šnéberge-
rem a M. Kubicou: Jogín od sochaře K. Nepraše a Sluneční brána, jejímž 
autorem je B. von Sartory. O opravu plastik se zasadil Okrašlovací spolek 
Za krásnou Ostravu

3. října 
• prezentace publikace Paměť Ostravy 2016–2018, shromažďující vzpo-
mínky třiatřiceti pamětníků žijících v Ostravě, z nichž nejstarší se narodil 
v roce 1919 a nejmladší roku 1969, se konala v Knihovně města Ostravy
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tifunkční aule Gong ocenění Křišťálový kamínek osobnostem za dlouhodo-
bou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s hendikepem, dále 
hendikepovaným osobám za mimořádný čin nebo aktivitu a speciální oce-
nění za práci nebo mimořádné výsledky ve prospěch osob s duševním one-
mocněním

4. října 
• v areálu Gymnázia Olgy Havlové v Porubě byl za přítomnosti primátora 
T. Macury a dalších hostů slavnostně vysazen strom O. Havlové – liliovník 
tulipánokvětý. Na ženu prezidenta V. Havla, jejíchž nedožitých 85 let akce 
připomněla, vzpomínal na besedě se studenty ředitel Knihovny Václava 
Havla M. Žantovský

5. října 
• 16. ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů, který je nej-
větší putovní filmovou soutěžní přehlídkou sportovních a cestopisných 
filmů v České republice a Slovenské republice, byl zahájen v Domě kultu-
ry města Ostravy. Projekce pokračovaly ve více než 60 městech a obcích

• baseballisté Arrows Ostrava se stali poprvé v historii klubu mistry ligy, 
když zvítězili nad týmem Draci Brno na domácím hřišti 5:3 a celou finálo-
vou sérii vyhráli 3:1

• organizátory popularizační akce Noc vědců s podtitulem „100 let čes- 
ké vědy“ byly Ostravská univerzita a Vysoká škola báňská – Technická 
univerzita Ostrava ve spolupráci s Dolní oblastí Vítkovice a Moravsko-
slezskou vědeckou knihovnou. Akce zájemcům zábavnou formou přiblíži-
la různé vědní disciplíny na několika místech ve městě, které spojovala 
zdarma kyvadlová autobusová doprava 

5.–6. října 
• konaly se volby do zastupitelstev měst a obcí a 1. kolo voleb do části 
Senátu. Ve volbách do Zastupitelstva města Ostravy zvítězilo hnutí ANO 
2011, které získalo 32,72 % hlasů, a v ZMO zasedne 21 jeho zastupite-
lů. Na dalších místech skončily hnutí Ostravak (11,49 %, 7), Občanská 
demokratická strana (9,73 %, 6), Komunistická strana Čech a Moravy 
(8,96 %, 6), Česká pirátská strana (8,95 %, 5), hnutí Svoboda a přímá 
demokracie – Tomio Okamura (6,77 %, 4), Křesťanská a demokratická 
unie – Československá strana lidová a nezávislí kandidáti (5,83 %, 3) 
a Česká strana sociálně demokratická (5,53 %, 3). Do 2. kola senátních 
voleb ve volebním obvodu č. 71 Ostrava-město postoupili L. Sulovský 
z hnutí Ostravak s 24,82 % hlasů a I. Gondek z hnutí ANO 2011 (19,19 %)

6.–7. října 
• vítězem soutěže Czech Dance Open Ostrava 2018, která byla zároveň 
mistrovstvím světa v latinskoamerických tancích, se v Ostravar Aréně stal 
ruský pár A. Tsaturyan a S. Gudyno
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• na přehlídce amatérských divadel Tyjátr Krasnický 2018 se v hostin-
ci U Čestmíra a Planetáriu Ostrava v Krásném Poli prezentovaly Diva-
dlo Devítka Ostrava, Dodivadlo Dobroslavice, Dramkrou Opava a soubor 
Absintového klubu Les

8.–10. října 
• Ostrava představila ve společné expozici s Brnem, Prahou, Moravsko-
slezským a Jihomoravským krajem na 21. mezinárodním veletrhu Expo 
Real 2018 v Mnichově mj. plochu v blízkosti Frýdlantských mostů, Morav-
skoslezské inovační centrum Ostrava, a. s., a pozemky v průmyslových 
zónách. Oficiální delegaci města vedli primátor T. Macura a náměstek pri-
mátora R. Babinec. Česká prezentace byla v historii veletrhu Expo Real 
největší a koordinovalo ji právě město Ostrava prostřednictvím odboru 
strategického rozvoje MMO

9. října 
• Ostrava byla oceněna v mezinárodní soutěži o nejlepší evropský pro-
jekt RegioStars. Zvítězila v kategorii 3: Vytvoření lepšího přístupu k veřej-
ným službám. Slavnostní předání cen se uskutečnilo v Bruselu v rámci 
Evropského týdne regionů a měst 2018

• ministr kultury A. Staněk předal Knihovně města Ostravy na slavnost-
ním vyhlášení cen Knihovna roku 2018 v pražském Klementinu diplom 
za poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb a zejména 

Primátor T. Macura při prezentaci na veletrhu Expo Real 2018 (8. října)
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z tzv. vyloučených lokalit

• netradiční seznámení s Janáčkovým dílem nabídl tzv. poetický atentát. 
Literární historik a kritik P. Hruška uvedl literární reflexe na Mistrovo dílo 
a ukázky z Janáčkovy korespondence na komentované procházce místy, 
která se v Ostravě s osobou skladatele pojí. Součástí akce bylo rovněž 
krátké hudební vystoupení

• v Divadle Petra Bezruče byla slavnostně odhalena busta herce a reži-
séra L. Eliáše, který zemřel v červenci ve věku nedožitých 95 let

• galeristka H. Papežová převzala na vernisáži výstavy fotografií a video-
záznamů M. Vinárkové v Galerii G v Charitním středisku Gabriel čestné 
uznání Senior roku 2018, které jí udělila Nadace Charty 77

10.–12. října 
• Česko-Slovenský kongres k 100. výročí založení Československa, zor-
ganizovaný Sdružením komunálních služeb a Združením organizácií verej-
ných prác, se konal v Clarion Congress Hotelu Ostrava

12. října 
• tisková mluvčí ArcelorMittalu Ostrava, a. s., oznámila, že skupina Arce-
lorMittal se dohodla na prodeji svých ocelářských podniků v České repub-
lice, Rumunsku, Makedonii a Itálii skupině Liberty House. Ta se tak zřej-
mě stane novým majitelem firmy ArcelorMittal Ostrava, a. s.

• v budově radnice městského obvodu Hrabová proběhla prezentace knihy 
M. Slepičky Hrabová v čase první světové války a formování samostatného 
Československa 1914–1919, vydané u příležitosti oslav 100 let od vzniku 
Československa

12.–13. října 
• vítězem 2. kola senátních voleb v obvodu č. 71 Ostrava-město se stal 
L. Sulovský z hnutí Ostravak, který získal 59,89 % hlasů, před I. Gond- 
kem z hnutí ANO 2011 (40,10 %). Účast voličů byla opět velmi nízká 
a dosáhla 9,23 %

• na 5. ročníku Oktobeerfestu u Nové Karoliny prezentovalo 30 pivovarů 
přibližně 100 druhů piva a pivních speciálů. V kulturním programu vystou-
pily hudební skupiny Horkýže Slíže, UDG, zpěvák D. Koller a další. Na závěr 
byl připraven ohňostroj

15. října 
• byla dokončena rekonstrukce staré školy v Polance nad Odrou. Adap-
tací vznikly prostory pro knihovnu a obřadní síň, která slouží zároveň jako 
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policie Ostrava. Do prvního patra byl přemístěn úřad městského obvodu. 
Prostory ve třetím nadzemním podlaží jsou určeny pro Základní umělec-
kou školu Heleny Salichové. K východnímu traktu je přistavěna garáž pro 
vozidla a technické zázemí údržby městského obvodu

• záchranný tým Oblastního spolku Českého červeného kříže v Ostra-
vě slavil 15 let od svého založení. Na slavnostním setkání v Třebovicích 
záchranáři poděkovali městu Ostrava za podporu a spolupráci a předali 
primátorovi T. Macurovi děkovný list

15.–19. října 
• Magistrát města Ostravy, některé úřady městských obvodů a příspěv-
kové organizace se zapojily do kampaně v rámci Mezinárodního dne 
za vymýcení chudoby sbírkou potravinové pomoci. 1370 kg trvanlivých 
potravin (o 422 kg více než v roce 2017) bylo předáno Potravinové bance 
v Ostravě, která zajišťuje přerozdělování potravin neziskovým organiza-
cím, jejichž náplní je pomoc sociálně potřebným občanům

16. října 
• v Husově sadu v centru Ostravy byla odhalena bronzová socha zpěvač-
ky V. Špinarové, která zemřela v roce 2017. Autorem plastiky, která vyvo-
lala řadu kontroverzí, je sochař D. Moješčík

17. října 
• Ostravská univerzita otevřela Welcome centre, které vzniklo adaptací 
bývalé budovy Pedagogické fakulty na Mlýnské ulici v Moravské Ostravě, 
a jeho součástí jsou centra mezinárodní spolupráce, marketingu a komu-
nikace, služeb pro zaměstnance nebo poradenské centrum pro studenty. 
V přízemí je nadále umístěno Univerzitní knihkupectví

17.–19. října 
• mezinárodní literární festival ProtimluvFest, prezentující zejména literatu-
ru ze zemí Visegrádské čtyřky, připomněl mj. události roku 1968 a násled-
nou dobu tzv. normalizace. K 25 hostům ze sedmi zemí Evropy patřili  
I. Binar, F. Gál a K. Tóthová

18. října 
• Národní divadlo moravskoslezské uvedlo premiéru Janáčkovy opery 
Osud, a stalo se tak teprve druhým divadlem na světě, které zrealizovalo 
souborné operní dílo tohoto skladatele. V hudebním nastudování J. Kle- 
ckera a režii J. Nekvasila vystoupili v hlavních rolích M. Šrejma, L. Ballová, 
P. Alvarez Šimková a P. Levíček
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20. října 
• vzhledem k zhoršeným rozptylovým podmínkám byla na Ostravsku, Kar-
vinsku, Frýdecko-Místecku a Třinecku vyhlášena smogová situace, která 
byla následující den odvolána

21. října 
• jednu z nejoblíbenějších knížek pro děti, Haló, Jácíčku, jejíž autorkou 
je D. Mrázková, zdramatizoval A. Dvořák a se souborem studentů JKO 
ji ve Staré Aréně nastudovala M. Georgievová. Hudbu k inscenaci složil  
V. Georgiev

22. října 
• na koncertu Všechny barvy duhy v Divadle Antonína Dvořáka vystoupili 
klienti pořadatelské organizace Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdra-
votním postižením Ostrava, p. o., a další jak hendikepovaní, tak profesio-
nální umělci. Patrony večera byli hudebníci P. Lexa a L. Bundil ze skupiny 
Slza

• Archiv města Ostravy spustil internetovou Encyklopedii města Ostravy, 
poskytující formou hesel informace o významných osobách a událostech, 
které s Ostravou souvisí, a objektech nacházejících se na území města

22. října–2. listopadu 
• přehlídka Francouzský podzim, pořádaná Alliance Française Ostrava 
a slavnostně zahájená v Divadle loutek Ostrava, nabídla filmová předsta-
vení, besedu s jednou z prvních signatářek Charty 77, I. Lefeuvre, nebo 
koncert skupiny Ľ Age d’or

24. října 
• v rámci celostátní kampaně Stromy svobody 1918–2018 byly vysáze-
ny lípy v areálu mateřské školy na Varenské ulici v Moravské Ostravě 
za účasti primátora T. Macury a ve Vítkovicích u Divadla Mír starostou 
městského obvodu P. Dlabalem. Stromy byly v následujících dnech vysa-
zeny rovněž v dalších obvodech

• u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu 
navštívil primátor T. Macura občany, kteří dosáhli věku 100 a více let a jsou 
v péči sociálních zařízení města

• před pobočkou České národní banky na Nádražní ulici se tvořily dlouhé 
fronty zájemců o speciální ražby dvacetikorunových mincí nesoucích por-
tréty T. G. Masaryka, E. Beneše a M. R. Štefánika, vydaných ČNB k výročí 
vzniku Československa v roce 1918
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25. října 
• po odchodu některých lékařů a zhoršení spolupráce s Lékařskou 
fakultou OU, což vyvolalo kritiku v řadách odborné veřejnosti, rezignoval 
na funkci ředitel Fakultní nemocnice Ostrava E. Machytka. Dočasným 
vedením FNO byl pověřen náměstek ředitele pro vědu a výzkum P. Vávra

• činohra NDM uvedla inscenaci bratrů A. a V. Mrštíkových Rok na vsi. 
Dramatizace a režijního vedení se ujal V. Štěpánek a v hlavních rolích 
vystoupili F. Strnad, K. Vainarová, I. Firlová a T. Jirman

• v Milan Dobeš Museu byla zahájena výstava František Kupka – Čech, 
prezentují 14 obrazů a grafických listů jednoho z nejvýznamnějších uměl-
ců první poloviny 20. století

25.–28. října 
• vyvrcholením projektu Janáček Ostrava 2018 byl Hudební maraton Leo- 
še Janáčka – mimořádný festival k 90. výročí úmrtí skladatele a 100. výro-
čí vzniku samostatného čs. státu. Během čtyř dnů zaznělo na 15 koncer-
tech 40 Mistrových skladeb v podání klavíristů M. Kasíka, L. Vondráčka, 
I. Kahánka, J. Bartoše, operních pěvců K. Kněžíkové a Ľ. Ludhy, zpěvačky 
I. Bittové, Mucha Quartetu a dalších interperetů. Z doprovodného progra-
mu lze jmenovat výlet na Hukvaldy s výkladem předního odborníka na život 
a dílo L. Janáčka J. Zahrádky a projekce filmů Lev s bílou hřívou a Hledá-
ní Janáčka. Pro nejmenší bylo připraveno zábavné odpoledne, na kterém 
mohly děti mj. zhlédnout animovaný film Příhody lišky Bystroušky. Jednalo 
se o první akci tohoto druhu v ČR

26. a 27. října 
• v hudebním klubu Garage v Martinově vystoupila na dvou koncertech 
v rámci Hurá tour pražská skupina Mig 21

27. října 
• u příležitosti 100. výročí založení Československa byla v sídle Morav-
skoslezské vědecké knihovny na Prokešově náměstí za přítomnosti pri-
mátora T. Macury, náměstka primátora Z. Pražáka a dalších hostů slav-
nostně otevřena zrekonstruovaná půjčovna publikací a zahájena výstava 
Prvorepublikové knihovnictví

• součástí oslav 100. výročí vzniku Československa v městském obvodu 
Ostrava-Jih byly vysazení Stromu republiky, průvod v historických kostý-
mech, symbolické stržení symbolů Rakousko-Uherska, vztyčení čs. státní 
vlajky a hudební vystoupení. Akce byla zakončena ohňostrojem

• soubor Komorní scény Aréna uvedl v režii T. Dianišky inscenaci V. Kli-
máčka Komiks, ve které se představili Š. Krupa, Z. Truplová, J. Chudý 
a další
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27.–28. října 
• nejvýznamnější akce v Ostravě v rámci oslav 100. výročí vzniku Čes-
koslovenské republiky se v centru města, na Slezskoostravském hradě 
a v jeho okolí zúčastnilo 8500 občanů. Program zahájila 27. října na  
Masarykově náměstí vystoupení folklorního souboru Ševčík, Pěveckého 
sdružení ostravských učitelek a Big Bandu!!! Ostrava. Následoval prů-
vod 486 účastníků v dobových kostýmech a uniformách. Společně s ním 
projela Sokolskou třídou také historická vozidla. Na Prokešově náměstí 
průvod pozdravili primátor T. Macura, pravnuk J. Prokeše s manželkou 
a představitel prvního ostravského primátora J. Prokeše M. Školout. 
Poté proběhla performance na Masarykově náměstí inspirovaná událostí  
z 28. října 1918. Herci shazovali z balkonu kavárny Habsburg pís-
mena z jejího názvu a vytvořili nový název – Praha. V 17 hodin dorazil 
na Masarykovo náměstí prezident T. G. Masaryk, kterého ztvárnil J. Fryš- 
čák, a následovala rekonstrukce jeho uvítání při návštěvě Moravské 
Ostravy v roce 1924. Kulturní a společenský program pokračoval také 

Velocipedista v průvodu, jenž byl součástí oslav 100. výročí vzniku Českoslo-
venska (27. října)
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Závěrečný ohňostroj prvního dne oslav výročí samostatného čs. státu (27. října)

Rekonstrukce události z 28. 10. 1918, při které byla shozena písmena z názvu 
kavárny Habsburg (27. října)
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na Slezskoostravském hradě, kde byly umístěny tematické expozice, 
např. prvorepubliková pošta, škola, banka či kavárna. Po 18 hodině 
zasadil v podhradí primátor T. Macura s představitelem T. G. Masaryka 
Strom republiky. První den byl zakončen ohňostrojem. 28. října celebro-
val u příležitosti oslav vzniku státu v katedrále Božského Spasitele mši 
biskup F. V. Lobkowicz a následoval pietní akt u busty T. G. Masaryka 
před budovou Ostravského muzea, kterého se zúčastnili představite-
lé kraje, města, politických stran, spolků a další občané. Pro veřejnost 
byla 28. října také otevřena budova Krajského úřadu Moravskoslezské-
ho kraje, kterou navštívilo více než 1000 zájemců. Součástí oslav bylo 
i nasvětlení věže Nové radnice a mostu Miloše Sýkory v barvách trikolo-
ry. V Ostravském muzeu bylo promítnuto pětiminutové video sestavené 
z historických fotografií z let 1918 až 1989

28. října 
• v prvním patře Divadla Jiřího Myrona byl za účasti primátora T. Macu-
ry, náměstka primátora Z. Pražáka, ředitele NDM J. Nekvasila a dalších 
hostů otevřen nový Slavnostní sál Edmunda Palkovského. Zároveň byla 
zahájena výstava mapující historii Národního domu (dnes DJM) od jeho 
postavení v roce 1894 po rok 1918

• ke 100. výročí vzniku samostatného čs. státu připravila činohra NDM 
projekt Půl století historie ve třech večerech. Jeho první částí bylo scé-
nické čtení Zítra to spustíme, které tvořil dramaturgicky upravený text 
stejnojmenné hry V. Havla. V režii P. Gejguše, jenž se rovněž ujal role tří 
postav, vystoupili také J. Kaluža, A. Cónová a další

28. října–11. listopadu 
• Polské dny v Ostravě, pořádané Centrem PANT a Polským institutem, 
nabídly tři desítky akcí, např. besedu o ovzduší na Ostravsku a vlivu sou-
sedního Polska na jeho kvalitu, výstavu polského fotografa, zakladatele 
významné fotografické galerie Pusta v Katovicích J. Byrczeka, dále filmo-
vé projekce, divadelní představení či koncerty. Součástí programu byla 
také komentovaná prohlídka města zaměřená na historii zdejší polské 
menšiny

29. října 
• rektor OU J. Lata společně s děkany fakult vysadili v Husově sadu v Mo- 
ravské Ostravě u příležitosti 100. výročí vzniku Československa Strom 
republiky, jímž se stala lípa srdčitá

• zemřela dlouholetá sólistka ostravské opery V. Heroldová, oceněná 
v roce 2013 titulem Senior roku
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• výstava prací členů rodiny Kitzbergerových, sochařů, designérů a sklá-
řů, byla zahájena ve Výtvarném centru Chagall

1.–8. listopadu 
• na třech pražských scénách proběhl 9. ročník přehlídky Ostrava v Praze. 
Národní divadlo moravskoslezské představilo opery Lazebník sevillský!!! 
a L2: Brána života! a činoherní inscenaci Sex, drogy a hafo prachů. Komor-
ní scéna Aréna prezentovala Čechovovy Tři sestry, Divadelní společnost 
Petra Bezruče Maryšu a Spalovače mrtvol, Divadlo loutek Ostrava hru Stří-
hali dohola Josefa Kainara. Uvedeny byly rovněž opery nastudované pro 
NODO/Dny nové opery Ostrava: Infinito Nero (Černé nekonečno), Macle 
a Master-Pieces/Mistrovská díla

2. listopadu 
• primátor T. Macura jednal se zástupci velení Vzdušných sil Armády ČR 
a poté společně s náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje L. Cury-
lem, starostkou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz P. Bern-
feldovou a armádní delegací položili kytice v parku Čs. letců v Morav-
ské Ostravě k památníku československých letců padlých ve druhé svě-
tové válce. Vpodvečer proběhl 12. ročník akce Vzdušné síly v Ostravě, 
na kterém v Domě kultury Akord vystoupil Vojenský umělecký soubor  
Ondráš

• inscenaci zdramatizovaného románu S. Townsendové Tajný deník Adria- 
na Molea uvedlo v premiéře Divadlo loutek Ostrava. V režii uměleckého 
šéfa souboru V. Klemense vystoupili v hlavních rolích M. Mazur a K. Hýs-
ková

• v klubu BrickHouse v Dolní oblasti Vítkovice se představila známá sku-
pina Chinaski

2.–4. listopadu 
• na výstavišti Černá louka proběhl Čokoládový festival. Kromě degusta-
ce různých druhů čokolády mohli návštěvníci zhlédnout kuchařské show, 
připravena byla rovněž vystoupení hudebních a tanečních skupin

4. listopadu 
• prezident Ruské federace V. Putin předal v Moskvě zpěvákovi J. Noha-
vicovi Puškinovu medaili za zásluhy o upevnění přátelství mezi národy

5.–11. listopadu 
• Týden vědy a techniky Akademie věd ČR nabídl v Ostravě např. výstavu 
Krása podzemí, představující výběr fotografií, jejichž autory jsou pracov-
níci oddělení geomechaniky a báňského výzkumu Ústavu geoniky AV ČR, 



81

L
IS

T
O

P
A

Dexpozici Superhrdinové kolem nás, prezentující vědecké pracovníky Akade-
mie věd ČR jako komiksové superhrdiny, exkurze v Ústavu geoniky AV ČR, 
přednášky Historie počítání a Nacházíme se v období hydrologických extré- 
mů? nebo promítání filmu Je s námi konec? z produkce společnosti National 
Geographic

5.–15. listopadu 
• tradiční Korejské dny v Moravskoslezském kraji měly na programu mj. se- 
minář pro podnikatele, minikurz korejštiny, prezentaci národní kuchyně 
a hudebně taneční představení 

7. listopadu 
• konalo se ustavující zasedání Zastupitelstva města Ostravy ve voleb-
ním období 2018–2022, na kterém bylo zvoleno vedení města. Primá-
torem se stal opět T. Macura z hnutí ANO 2011, do jehož kompetence 
spadají tyto oblasti: strategický rozvoj, dotace, doprava, dopravně-správní 
činnosti, krizové řízení, vnější a vnitřní kontrola, legislativně-právní čin-
nost a veřejný pořádek. Náměstky primátora byli zvoleni R. Babinec (ANO 
2011) pro oblasti majetek města, veřejné zakázky, sdružené nákupy; 
M. Štěpánek (ODS; finance a rozpočet); A. Hoffmannová (Česká pirát-
ská strana; školství, sport), Z. Pražák (KDU-ČSL; zdravotnictví, sociální 
oblast, volnočasové aktivity, kultura); K. Šebestová (ANO 2011; životní 
prostředí, vodní hospodářství, IT, živnostenský úřad); Z. Bajgarová (ANO 
2011; investice, stavební řád, útvar hlavního architekta). Neuvolněnými 
členy Rady města Ostravy se stali M. Bednář (ANO 2011), K. Malík (ANO 
2011), D. Witosz (Česká pirátská strana) a Z. Nytra (ODS)

T. Macura při-
jímá po svém 
zvolení primá-
torem gratulaci 
od tajemníka 
MMO B. Gibase  
(7. listopadu)
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• pobočka firmy Porsche Engineering Services, s. r. o., zaměřující se  
mj. na vývoj infrastruktury pro nabíjení elektromobilů, byla otevřena 
v budově bývalého ředitelství OKD, a. s., na Prokešově náměstí. Zaměst-
náno zde bylo 20 pracovníků a výhledově se počítalo až s 50 IT odborníky

• na komponovaném Večeru s Janáčkem, který na JKO připravili V. Kle-
mens a D. Kříž, a jímž provázel J. Javůrek, vystoupili klavíristka E. Sýko-
rová, instrumentální soubor konzervatoře a studenti pěveckého a drama-
tického oddělení

• v Kongresovém centru Zlín proběhl koncert zpěváka M. Hrůzy a Kape-
ly Hrůzy v doprovodu JFO. V rámci večera bylo prezentováno nové DVD 
Michal Hrůza v Rudolfinu

7.–8. listopadu 
• na Gymnáziu Olgy Havlové v Porubě se konala studentská konference 
Osmičkové roky jako mezníky v dějinách Ostravy, jejíž součástí byla sou-
těž týmů ostravských gymnázií, přednášky historiků a také koncert skupi-
ny Everyday Robots v Kulturním centru Cooltour

8. listopadu 
• inscenace polského autora T. Słobodzianka Naše třída, jejímž ústřed-
ním tématem je masová vražda Židů, jíž se dopustili Poláci v roce 1941 

Členové Rady města Ostravy zvolení na prvním zasedání Zastupitelstva města 
Ostravy ve volebním období 2018–2022 (7. listopadu)
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V. Roleček, P. Lorencová, R. Finta a další

• pamětní deska věnovaná významnému ostravskému rodákovi a svě-
tově proslulému grafikovi Z. Rossmannovi, jejímiž autory jsou sochařka  
Š. Mikesková a grafik R. Bílý, byla odhalena na fasádě domu na Nádražní 
ulici č. p. 545, v němž v dětství žil. Vytvoření a umístění pamětní desky 
finančně podpořili Nadace Agosto foundation a J. a M. Przybylovi, man-
žel a syn ředitelky Archivu města Ostravy B. Przybylové, jejíž první výročí 
úmrtí tato akce rovněž připomenula

9.–11. listopadu 
• u příležitosti 100. výročí vzniku nezávislého polského státu jednal  
9. listopadu primátor T. Macura s velvyslankyní Polské republiky v ČR  
B. Ćwioro. Na počest polského státního svátku byla 10. a 11. listopadu 
rozsvícena barvami polské státní vlajky – bílou a červenou – věž Nové 
radnice a most Miloše Sýkory

9.–13. listopadu 
• na programu festivalu Hudební současnost byly multimediální projekt 
DeCliché cimbalisty D. Skály, hráče na elektroakustické nástroje T. Šen-
kyříka a výtvarníka a loutkáře T. Volkmera, koncert komorního souboru 
Trio Helix, interaktivní program pro děti i dospělé Průvodce světem skla-
datelovy mysli, ve kterém vystoupily Operní studio Národního divadla 

Velvyslankyně Polské republiky v ČR B. Ćwioro při jednání s primátorem T. Macu-
rou (9. listopadu)
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prezentoval Divergent Connections Orchestra řízený P. Zlámalem

11. listopadu 
• u památníku Rudé armády v Komenského sadech proběhl za účasti 
hejtmana Moravskoslezského kraje I. Vondráka, primátora T. Macury, bis-
kupa F. V. Lobkowicze, zástupců Armády ČR, spolků a dalších organizací 
a institucí pietní akt u příležitosti Dne veteránů. Na závěr předal ředitel 
krajského vojenského velitelství J. Hrabec vybraným vojákům medaile. 
Jednou z nich byl oceněn také náměstek primátora Z. Pražák za spoluprá-
ci a dlouhodobý podíl při uchovávání vojenskohistorických tradic

• součástí Svatomartinských hodů na Masarykově náměstí byly ochut-
návky husích specialit, žehnání mladému vínu a také vystoupení Šuba 
duba Bandu, cimbálové muziky Friš a lampionový průvod. Vrcholem akce 
byl inscenovaný příjezd družiny sv. Martina na bílém koni

• na šesti místech městského obvodu Poruba byly slavnostně odhaleny 
umělecky ztvárněné sluneční hodiny vytvořené v rámci projektu Sluneční 
stezka Porubou, jehož iniciátorem byl spolek Gaude, a přispělo na něj 
město ze svého rozpočtu. Objekty budou rovněž využívány jako názorné 
pomůcky při výuce fyziky a zeměpisu

13. listopadu 
• v Knihovně města Ostravy byl prezentován sborník Ostrava 32, pří-
spěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, obsahující 13 člán-
ků pokrývajících období od středověku po rok 1989. Ukázky z některých 
studií přečetl herec A. Petrič. Veřejné čtení doplnilo vystoupení dvou flét-
nistek, studentek JKO

• koncert známé skupiny Lucie, jenž byl součástí EvoLucie Tour 2018, 
se uskutečnil v Ostravar Aréně

14. listopadu 
• nejvyšší ocenění ve 12. ročníku ankety Senior roku převzal z rukou 
náměstka primátora Z. Pražáka publicista, výtvarník a sběratel Č. Pietoň. 
Titul Klub seniorů roku 2018 získal Klub seniorů DK Akord v Zábřehu

• v hale na výstavišti Černá louka se uskutečnilo utkání 4. kola základní 
skupiny Ligy mistrů ve stolním tenise mezi týmy TTC Ostrava a Borus- 
sia Düsseldorf, za kterou nastoupil vynikající hráč T. Boll, který mj. zís-
kal na mistrovství Evropy ve stolním tenise v roce 2010 v Ostravě zlaté 
medaile ve dvouhře, čtyřhře i soutěži družstev. Ostravský tým nakonec 
po vyrovnaném souboji prohrál 2:3 na zápasy
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15. listopadu 
• NDM uvedlo premiéru baletního představení Vzlety a pády, na jehož 
přípravě se podíleli vynikající choreografové J. Kylián, D. Untila, M. Yama-
moto a J. Pokorný

16. listopadu 
• Janáčkovská pouť nabídla komentovanou vycházku k místům spjatým 
s osobností tohoto skladatele, např. k Národnímu domu (dnes DJM), 
kde v Moravské Ostravě poprvé zazněla opera Její pastorkyňa, bývalé-
mu hotelu Slavia na Hollarově ulici, místu konání slavnostního banketu 
na počest L. Janáčka po ostravské premiéře Káti Kabanové, a budově 
Městské nemocnice Ostrava, kde Mistr zemřel, nebo k Janáčkově kon-
zervatoři Ostrava

17. listopadu 
• Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva 
připomenula akce Oslava svobody, jejíž součástí byly mj. Průvod svobo-
dy, jehož se zúčastnilo přibližně 200 účastníků, a debata Ozvěny svobo-
dy, na které v Kulturním centru Cooltour vystoupili slovenská novinářka  
I. Mrvová, hudebník D. Skála, herečka a moderátorka J. Smutná a další

• druhou částí projektu činohry NDM Půl století ve třech večerech bylo 
scénické čtení Zápas o generála, jehož autorem byl T. Vůjtek. Zdramati-
zovaný příběh gen. J. Šejny, známého tzv. semínkovou aférou, nastudoval 
V. Štěpánek a v rolích gen. Šejny vystoupili V. Georgiev a P. Panzenberger

Držitelé ocenění z ankety Senior roku (14. listopadu)
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Divadlo loutek Ostrava v tento den hostovalo v Košicích s pohádkou 
Perníková chaloupka, a naopak Bábkové divadlo Košice na scéně DLO 
představilo hru O rytierovi bez koňa. Večer byla na téže scéně uvede-
na inscenace „Nastupovat! Děják z rychlíku“. Divadelní společnost Petra 
Bezruče nabídla promítání kultovního filmu Kouř a poté retrodiskotéku 
v divadelním klubu. NDM připravilo kromě výše uvedeného scénického 
čtení komentované prohlídky rekonstruované budovy DJM nebo besedy 
s divadelními tvůrci

19. listopadu 
• slavnostní shromáždění ke Dni boje za svobodu a demokracii zahá-
jil ve foyer Nové radnice předseda ostravské pobočky Konfederace poli-
tických vězňů ČR L. Žídek, projev přednesl také náměstek primátora  
R. Babinec. Pietního aktu se zúčastnili rovněž další zástupci vedení měs- 
ta, Moravskoslezského kraje, spolků a organizací, biskup F. V. Lobkowicz 
a biskupka Církve československé husitské J. Šilerová

• rektorem Ostravské univerzity zvolil akademický senát opět J. Latu, 
jehož druhé funkční období začne v březnu 2019

19.–22. listopadu 
• na konferenci, organizované Ostravskou univerzitou, Za čistý vzduch 
v průmyslových městech Evropy vystoupili vědci, ekologičtí aktivisté, zástup-
ci veřejné správy a průmyslu z České republiky, Itálie, Bosny a Hercegoviny, 
Ukrajiny, Polska a dalších zemí

20. listopadu 
• prezentace monografie ostravského fotografa J. Šiguta Práce/Work 
1985–2018 se uskutečnila v Domě umění GVUO

21. listopadu 
• v galerii PLATO Ostrava bylo otevřeno prezentační místo, ve kterém 
byla umístěna další dočasná instalace nazvaná Čirá slabost, jejíž autor-
kou je estonská umělkyně M. Monko. Zároveň byla zahájena výstava 
výtvarných prací ze sbírek společnosti Deutsche Telekom AG

• „Od kostela ke garážím. Proměny Zámeckého parku a jeho okolí“ zněl 
název výstavy zahájené v Galerii na schodech v radnici městského obvo-
du Poruba, která prezentovala vzpomínky pamětníků a historické a sou-
časné fotografie této lokality

22. listopadu 
• na Hlučínské ulici v Přívoze bylo otevřeno nákupní centrum Outlet 
Arena Moravia, ve kterém jsou prodejny více než 50 módních značek
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osob ohrožených sociálním vyloučením, si mohli lidé vyzkoušet přenoco-
vání přímo na Kostelním náměstí před kostelem sv. Václava v Moravské 
Ostravě nebo se nechat vyšetřit, zda nejsou infikováni virem HIV či žlou-
tenkou typu C

23. listopadu 
• Divadelní společnost Petra Bezruče uvedla inscenaci Kouř, vzniklou 
na motivy stejnojmenného filmu T. Vorla, jenž se v roce 1990 natáčel 
ve Vítkovických železárnách. V režii A. Svozila a K. Kosové vystoupili  
V. Říha, M. Matulová, J. Burýšek a další

23.–25. listopadu 
• na 4. ročníku přehlídky Meat Design Ostrava se v Dolní oblasti Vítkovi-
ce prezentovali designéři z České republiky, Slovenska, Polska a Maďar-
ska. V hlavní části expozice byly představeny nové trendy v designu 
nábytku, interiéru a bytových doplňků. Součástí akce byly diskuse s tvůrci 
a workshopy

24. listopadu–1. ledna 2019 
• Vánoční kluziště!!! bylo opět otevřeno na Masarykově náměstí. Od 10 do 
20 hodin zde mohla veřejnost bruslit zdarma. Vedle ledové plochy byly k dis-
pozici půjčovna bruslí a party stan s občerstvením

26. listopadu 
• Cenu Divadelních novin za sezonu 2017/2018 v kategorii Hudební diva-
dlo převzali v pražském Divadle Na zábradlí režisér J. Nekvasil a dirigent  
B. Ferrandis za hudební nastudování opery A. Háby Přijď království Tvé, 
která měla premiéru na festivalu NODO/Dny nové opery Ostrava 2018

• v tramvaji, ve které byli rovněž primátor T. Macura a předseda předsta-
venstva Dopravního podniku Ostrava, a. s., D. Morys, informovali dobro-
volníci cestující o akci Advent plný křídlení a lidé zde mohli přispět finanč-
ní částkou do tzv. Tyrkysové sbírky, jejíž výtěžek byl určen na podporu 
neziskových organizací zaměřujících se na charitativní pomoc

27. listopadu 
• v 9. ročníku Národní ceny České republiky za společenskou odpověd-
nost, kterou vyhlašuje Rada kvality ČR, získala společnost OZO Ostrava, 
s. r. o., první místo v kategorii Velká organizace nad 250 zaměstnanců. 
Její zástupci v čele s jednatelem K. Beldou si ocenění převzali na Praž-
ském hradě

• vítězem 6. ročníku Ostravského hokejového derby v Ostravar Aréně 
se stali studenti Ostravské univerzity, kteří porazili tým Vysoké ško- 
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noušků

28. listopadu–2. prosince 
• 22. ročník festivalu ostravských činoherních divadel Ost-ra-var nabídl 
v NDM, Divadle Petra Bezruče, Komorní scéně Aréna, ale také v Divadle 
Mír, Staré Aréně a Absintovém klubu Les 15 představení, jejichž publi-
kum tvořili výhradně divadelníci, divadelní kritici a vysokoškolští studenti 
jak uměleckých fakult, tak kulturně-teoretických oborů. Součástí přehlíd-
ky byly rozborové semináře v Centru PANT

29. listopadu 
• ve Velkém světě techniky byla vernisáží zahájena expozice Schodiště 
století, prezentující významné události z dějin Ostravy. Autorem byl histo-
rik S. Knob

• na akci Advent plný křídlení, jejímž cílem byla podpora a propagace 
neziskového sektoru, proběhly v Multifunkční aule Gong přednášky, 
workshopy, hudební vystoupení a dražby. Výtěžek byl určen na podporu 
neziskových organizací

• populární kanadský zpěvák B. Adams vystoupil v rámci The Ultimate 
Tour v Ostravar Aréně

29. listopadu–23. prosince 
• na programu Ostravských Vánoc na Masarykově náměstí a Jiráskově 
náměstí byly vánoční trhy, vystoupení komediantů, kejklířů, hudebních 
a folklorních souborů a sólistů, mj. zpěváků D. Stypky, O. Rumla, skupin 
Mirai, Perutě a Boris Band Combination. Své umění předvedli řemesl-
níci a především dětem byly určeny Vánoční kluziště, betlém se zvířát-
ky, představení loutkového divadla, kolotoče a vláček jezdící centrem 
města. Novinkou byly Studentské Vánoce na Smetanově náměstí, kde 
byly ve spolupráci s Kampusem Palace, s. r. o., připraveny workshopy, 
přednášky, taneční a hudební vystoupení a také stánky s občerstvením. 
Součástí slavnostního rozsvícení vánočního stromu 2. prosince na Masa-
rykově náměstí za účasti biskupa F. V. Lobkowicze, primátora T. Macury, 
náměstků primátora A. Hoffmannové, Z. Pražáka a starostky městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Z. Ožanové byly koncerty pěveckého 
sboru Permoník, zpěvačky M. Konvičkové a Spirituál kvintetu

30. listopadu 
• primátor T. Macura a hejtman I. Vondrák podepsali memorandum mezi 
městem Ostrava a Moravskoslezským krajem o podpoře využívání vodíko-
vého pohonu ve veřejné dopravě
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• na Prokešově náměstí před Novou radnicí proběhla za účasti primátora 
T. Macury, náměstků primátora A. Hoffmannové a Z. Pražáka Andělská 
show. Ve výšce 30 m nad zemí se vznášeli členové souboru Cirkus tro-
chu jinak, představující anděly, kteří přesně v 18 hodin rozsvítili vánoční 
strom a sváteční výzdobu na náměstí. Na programu byla také hudební 
vystoupení a lidé si mohli zakoupit výrobky z chráněných dílen. Děti posí-
laly prostřednictvím Ježíškovy pošty svá vánoční přání do Božího Daru

2. prosince 
• studentky Ostravské univerzity P. Smoľáková a D. Škrabalová zvítězily 
v interpretační soutěži mezinárodního festivalu komorního a ansámblo-
vého zpěvu Stonavská Barborka, konané ve Stonavě, v kategorii Vysoké 
umělecké školy – dueta

3. prosince 
• primátor T. Macura a náměstkyně primátora A. Hoffmannová jednali 
s velvyslancem Velké Británie v ČR N. Archerem mj. o investicích brit-
ských firem do společností v regionu

• v antikvariátu a galerii Fiducia se uskutečnila za účasti hejtmana  
I. Vondráka, primátora T. Macury a dalších hostů prezentace publikace 

Vánoční výzdoba a vánoční strom před Novou radnicí (1. prosince) 
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20 let Fiducie a ostravské umělecké scény, jejímiž editory byli M. Hor-
sáková a P. Hruška. Kniha mapuje nejen historii Fiducie, ale nabízí také 
vzpomínky řady osobností vážící se k této kulturní instituci

• populární britská skupina Smokie, doprovázená symfonickým orches-
trem, vystoupila v rámci The Symphony Tour 2018 v Ostravar Aréně

5. prosince 
• náměstci primátora Z. Pražák a A. Hoffmannová předali v Nové radnici 
čestné plakety Dobrovolník roku 2018 za obětavou a nezištnou činnost 
v oblasti sociálních služeb a souvisejících aktivit L. Černínové, T. Grygie-
rovi, J. Juskové, M. Matějkové, B. Seidlerové, A. Schwarzové a V. Šutové

• na náměstí Jiřího z Poděbrad ve Vítkovicích byl za přítomnosti starost-
ky městského obvodu R. Vlčkové rozsvícen vánoční strom. Oproti jiným 
nebyl pokácen a přivezen, ale roste na tomto místě již několik let. Přítom-
né pobavil Mikuláš s andělem a čerty a lidé si vyslechli vystoupení dětí 
z vítkovických mateřských a základních škol

6. prosince 
• 190. výročí založení Vítkovických železáren si společnost Vítkovice,  
a. s., připomněla akcí v Multifunkční aule Gong, jejíž součástí byla konfe-
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Mikuláš, anděl a čerti při rozsvícení vánočního stromu ve Vítkovicích za účasti 
starostky obvodu R. Vlčkové (uprostřed) (5. prosince)
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rence věnovaná významu a historii této firmy. Oslav se zúčastnili rovněž 
potomci bývalých majitelů firmy G. Gutmann a Ulrike Margarethe Gräfin 
von Habsburg-Lothringen

• REICO investiční společnost České spořitelny, a. s., odkoupila za 5,4 mi- 
liardy Kč od firmy Meyer Bergman a kanadského penzijního fondu Hoopp 
obchodní a zábavní centrum Forum Nová Karolina. Jednalo se o největší  
finanční transakci v segmentu maloobchodních prostor v ČR v roce 2018

• v Domově Sluníčko na Syllabově ulici ve Vítkovicích byla za účasti 
náměstka primátora Z. Pražáka otevřena Galerie Lenky Kocierzové

7. prosince 
• 18. ročník Výstavy betlémů, zahájené v galerii Slezskoostravského 
hradu, byl z velké části věnován autorovi největšího pohyblivého keramic-
kého betlému na světě, F. Juračkovi, z jehož sbírky část exponátů pochá-
zela. Prezentovány byly rovněž dřevěné nebo papírové betlémy dalších 
tvůrců

7.–8. prosince
• jeden z nejrespektovanějších baletních souborů současnosti, Royal 
Moscow Ballet, uvedl v Multifunkční aule Gong klasické balety P. I. Čaj-
kovského Labutí jezero a Louskáček. V obou představeních účinkovaly 
také děti Baletního studia Národního divadla moravskoslezského

8. prosince 
• na Prokešově náměstí před Novou radnicí byl odstartován běh ČEPS 
Christmas Night Run Ostrava 2018. Povinnou výbavou účastníků, kteří 
si mohli vybrat z několika tras určených dětem, mládeži i dospělým, 
byla čelová svítilna

9. prosince 
• k 90. výročí vzniku vítkovického hokejového klubu byla vydána pub-
likace Z. Janiurka 90 let hokeje ve Vítkovicích. Před ligovým utkáním 
v Ostravar Aréně proběhla prezentace knihy, které se zúčastnili legen-
dární hokejisté F. Černík, L. Svozil, D. Moravec a další

• herecký soubor Staré Arény uvedl v režii P. Gejguše a M. Georgievové 
surrealistickou frašku francouzského autora R. Vitraca Viktor aneb Dítka 
u moci

10. prosince 
• zástupci spolku PANT předali u příležitosti Dne lidských práv signa-
táři Charty 77, politikovi a vysokoškolskému pedagogovi P. Pithartovi 
na veřejné debatě v Centru PANT Cenu Jaromíra Šavrdy
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10.–11. prosince 
• primátor T. Macura a náměstkyně primátora A. Hoffmannová jednali 
s velvyslancem Norska v ČR R. Kvilem, který o den později zahájil v Nové 
radnici workshop Strategie chytrých měst a infrastruktura v Norsku a ČR

12. prosince 
• na 2. zasedání ZMO byl přijat rozpočet města na rok 2019, koncipo-
vaný jako vyrovnaný, a v rekordní výši 10 405 720 000 Kč. Mezi nejvý-
znamnější navrhované investice patří zahájení stavby koncertní síně, 
modernizace Městské nemocnice Ostrava, rekonstrukce stadionu Bazaly,  
a také vybudování sportovní haly ve Svinově. Zastupitelé dále schváli-
li záměr prodat pozemky v blízkosti Masarykova náměstí společnosti 
Laserové léčebné centrum, s. r. o., která zde hodlá postavit budovu,  
tzv. Nové lauby, dále smlouvu o přijetí státní dotace na projekt „Ostravou 
na alternativní pohon“, poskytnutí účelové dotace společnosti Olympic 
Festival, s. r. o., na uspořádání Olympijského festivalu Tokio 2020 v Ost-
ravě a akční plán adaptační strategie města, zohledňující dopady a rizika 
související se změnami klimatu

• v Komorním klubu na Velflíkově ulici v Hrabůvce proběhla prezentace 
publikace P. Přendíka, R. Sedi a M. Strakoše Jubilejní kolonie: 90 let 
dělnické kolonie v Ostravě-Hrabůvce. Součástí akce bylo promítání his-
torického dokumentu z roku 1928 se záběry Jubilejní kolonie a videa 
se záznamem vzpomínek jednoho z pamětníků na podobu kolonie ve  
30. letech 20. století

• prezentace obrazové publikace J. Pometla a J. Nováka Vítkovice  
1918–2018, vydané u příležitosti oslav 100. výročí vzniku samostatného 
československého státu, se konala v pobočce Knihovny města Ostravy 
ve Vítkovicích. Knihu pokřtili starostka městského obvodu R. Vlčková 
a bývalý starosta P. Dlabal

Norský velvyslanec R. Kvile 
zahajující workshop v Nové 
radnici (11. prosince)
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• cyklus Půl století ve třech večerech uzavřelo v Divadle „12“ scénické 
čtení Políbila Dubčeka, jehož předlohou byla stejnojmenná hra K. Stei-
gerwalda. V režii T. Jirmana vystoupili v hlavních rolích B. Vidomská,  
R. Klemensová a V. Roleček

• na Masarykově náměstí a dalších sedmi místech v Ostravě se konal 
8. ročník celostátní akce Česko zpívá koledy, pořádané novinami Deník. 
Na největším moravskoostravském náměstí zpívalo společně s N. Sam-
kovou a hudební skupinou Šajtar vánoční písně přibližně 5000 lidí

13. prosince 
• 74 sólistů vystoupilo ve třech jednoaktových operách G. Pucciniho, 
Sestra Angelika, Plášť a Gianni Schicchi, provedených v rámci jednoho 
večera v NDM. V hudebním nastudování T. Braunera a režii R. Poláka se 
představili mj. V. Holbová, M. Bárta a G. Beláček

13.–16. prosince
• na ostravské části Mezinárodního festivalu adventních a vánočních 
zvyků, koled a řemesel Souznění vystoupily v chrámu Panny Marie Krá-
lovny v Mariánských Horách sbor Cantamus a na Masarykově náměstí 
a Jiráskově náměstí Shanghai Xynyi Folk Chamber Orchestra z Číny, slo-
venský folklorní soubor Pohronci a cimbálová muzika Ohnica

• 12 zlatých, 14 stříbrných a 11 bronzových medailí vybojovali plavci 
Klubu plaveckých sportů Ostrava, z. s., na zimním mistrovství ČR dospě-
lých a dorostu v plavání konaném v Plzni

14. prosince 
• Divadlo loutek Ostrava oslavilo 65 let od svého založení premiérou 
pohádky Bato a Lato, uvedené pod režijním vedením H. a T. Volkmerových 
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Scéna z pohádky  
Bato a Lato, do které 
se aktivně zapojili 
rovněž rodiče  
s nejmenšími dětmi  
(14. prosince)
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na alternativní scéně DLO. Do interaktivní inscenace se zapojili rovněž 
diváci – rodiče s dětmi. Dalším bodem oslav byl slavnostní večer Divadlo 
loutek z odvrácené strany

• americký gospelový soubor The Soulful Gospel Singers, vedený klaví-
ristou a skladatelem J. Blairem, se představil na koncertu v katedrále 
Božského Spasitele

15. prosince 
• v Kulturním centru Cooltour se konal 8. ročník Nekonvenčního jar-
marku, na kterém bylo možno zakoupit výrobky tvůrců z ČR a Sloven-
ska, např. hračky, šperky, módní doplňky, oblečení, keramiku, grafic-
ké listy nebo obrazy. Program doplnily hudební a divadelní vystoupení 
a workshopy

15.–16. prosince 
• na tradičním vánočním jarmarku na Slezskoostravském hradě mohli 
návštěvníci zhlédnout ukázky řemesel, vánočních zvyků, představily se 
soubory lidové a historické hudby, nechyběla představení pro děti i dospě-
lé a ve stáncích na nádvoří bylo možno ochutnat speciality malovýrobců

16. prosince 
• ve zrekonstruovaných prostorách Divadla Jiřího Myrona zahájila provoz 
kavárna Národní dům, kterou je možné navštívit i mimo představení. Ote-
vřena byla také nová pokladna předprodeje vstupenek

17. prosince 
• vánoční polévku Armády spásy nabízeli lidem na trzích na Masarykově 
náměstí náměstci primátora Z. Pražák, M. Štěpánek a starostka měst-
ského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Z. Ožanová

18. prosince 
• na programu Vánočního koncertu na Janáčkově konzervatoři v Ostra-
vě byly díla A. V. Michny z Otradovic, W. A. Mozarta, J. Leavitta a úpravy 
koled a vánočních písní v provedení souborů školy – žesťového kvinteta, 
komorního orchestru, pěveckého sboru a sólistů

19. prosince 
• pro všechny své fanoušky připravil zpěvák J. Nohavica dárek – přímý pře- 
nos společného koncertu s akordeonistou R. Kuśmierským, vysílaného 
prostřednictvím internetových stránek www.nohavica.cz z klubu Heligonka 

20. prosince 
• skupina skautů předala betlémské světlo v Nové radnici primátorovi T. Ma- 
curovi a v budově biskupství ostravsko-opavského biskupovi F. V. Lobko- 
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wiczovi. Světlo doputovalo do Ostravy vlakem a lidé si jej mohli odnést 
do svých domovů z kostelů, vrátnice Nové radnice a dalších míst ve městě

• zpěvák M. Chodúr, Janáčkova filharmonie Ostrava řízená M. Prášilem, 
zpěvačka A. Řehořová a skupina Mach přednesli v Multifunkční aule 
Gong vánoční písně a koledy, z nichž většina pocházela z vánočního CD 
M. Chodúra

21. prosince 
• zhasnutá osvětlení věže Nové radnice, mostu Miloše Sýkory a Bolt 
Tower v Dolní oblasti Vítkovice připomněla důlní neštěstí, při kterém zahy-
nulo 20. prosince v Dole ČSM ve Stonavě 13 horníků

• primátor T. Macura, náměstek primátora Z. Pražák a ředitel Charity 
Ostrava M. Pražák nabízeli klientům Charitního domu sv. Benedikta Labre 
ve Vítkovicích vánoční polévku 

• náměstek primátora Z. Pražák předal drobné dárky dětem, které se 
léčily v Městské nemocnici Ostrava

• před utkáním HC Vítkovice Ridera – HC Sparta Praha byl v rámci oslav 
90 let hokeje ve Vítkovicích pod strop Ostravar Arény slavnostně umístěn 
dres legendy vítkovického a českého hokeje F. Černíka 

24. prosince 
• v informačním centru vyhlídkové věže Nové radnice, otevřeném od  
9 do 14 hodin, si mohli návštěvníci připomenout štědrovečerní tradice, 
jako lití olova do vody či věštění z rozříznutých jablek. Pro děti byla připra-
vena výtvarná dílna s vánoční tematikou. Ti, kteří zavítali do zoo, mohli 
zhlédnout komentovaná krmení ve vybraných pavilonech. Děti do 15 let 
měly na Štědrý den i oba vánoční svátky vstup do zoo zdarma

• primátor T. Macura a hejtman I. Vondrák navštívili během Štědrého 
dne sloužící jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského 
kraje, Městské policie Ostrava a Policie České republiky a popřáli jim 
klidnou službu

• tradiční mše pro rodiče s dětmi se konala na Štědrý den od 15 hodin 
v katedrále Božského Spasitele. Půlnoční mši tamtéž celebrovali biskup 
F. V. Lobkowicz a pomocný biskup M. David

31. prosince 
• některá ostravská divadla nabídla silvestrovská představení. V Divadle 
Jiřího Myrona byl uveden muzikál Kočky, v Divadle Antonína Dvořáka hra 
E. Labicheho Šťastni ve třech a v Divadle Mír inscenace Tři tygři
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• městský obvod Radvanice a Bartovice připravil na 21. hodinu před 
budovou radnice obvodu jako každoročně první silvestrovský ohňostroj 
v Ostravě. Ti, kteří se přišli rozloučit s rokem 2018, mohli ochutnat rov-
něž koláče a svařené víno

• centrem oslav posledního dne roku byly jako tradičně restaurace, bary 
a kluby na Stodolní ulici a v jejím okolí. Společenskou zábavu, diskoté-
ky a hudební vystoupení nabídly také Dům kultury Akord, Kulturní dům 
K-Trio, klub Garage nebo zámek v Porubě
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AV ČR Akademie věd České republiky

ČNB Česká národní banka

ČR Česká republika

čs. československý

ČSSD Česká strana sociálně demokratická

DJM Divadlo Jiřího Myrona

DK Dům kultury

DLO  Divadlo loutek Ostrava, p. o.

EU Evropská unie

FF OU Filozofická fakulta Ostravské univerzity

FNO Fakultní nemocnice Ostrava

GVUO Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.

HZS SMK Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

JFO Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o.

JKO Janáčkova konzervatoř v Ostravě, p. o.

KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

KSA Komorní scéna Aréna, p. o.

KSČ Komunistická strana Československa

MMO Magistrát města Ostravy

MNO Městská nemocnice Ostrava, p. o.

NATO Severoatlantická aliance

NDM Národní divadlo moravskoslezské, p. o.

ODS  Občanská demokratická strana

OIS Ostravský informační servis, s. r. o.

OU Ostravská univerzita

OV ČSBS Oblastní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu  

 gen. Mikuláše Končického Ostrava

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

VŠB – TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

ZMO Zastupitelstvo města Ostravy

Seznam zkratek
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Jmenný rejstřík

Adams Brian, kanadský zpěvák  88

Adamusová Kateřina, sběratelka  46

AgroClown, klaun  41

Allen Woody, americký režisér, scenárista, 
herec  39

Altrichter Petr, dirigent  36, 37

Andersen Hans Christian, dánský spisova-
tel  23

Anna K, zpěvačka  55

Arismendi Silvina, uruguayská výtvarnice  
46

Archer Nick, velvyslanec Velké Británie 
v ČR  89

Artamonov Vasil, ruský výtvarník  46

Aurora, norská zpěvačka  52

Bába Jaroslav, skokan do výšky  43

Babinec Radim, náměstek primátora 
města Ostravy  29, 72, 81, 86

Babiš Andrej, předseda vlády České repub-
liky  30, 41

Baginská Markéta, běžkyně  38

Bach Johann Sebastian, německý hudební 
skladatel  9

Bajgarová Zuzana, náměstkyně primátora 
města Ostravy  81

Balabán Daniel, výtvarník  56

Ballová Linda, operní pěvkyně  74

Balzer Jan, rytec 11

Bansleyová Heather, kanadská beachvolej-
balistka  47

Barcuch Antonín, archivář  30

Bárta Martin, operní pěvec  93

Bartoš Břetislav, výtvarník 67

Bartoš Jan, klavírista  76

Bartoš Zdeněk, režisér  44

Basiková Bára, zpěvačka  38

Batelková Jana, iniciátorka vzniku parku 
Hrabovjanka  50

Bednář Martin, člen Rady města Ostravy, 
starosta městského obvodu Ostrava-Jih  
10, 81

Beethoven Ludwig van, německý hudební 
skladatel  16

Beláček Gustáv, slovenský operní pěvec  
93

Belda Karel, jednatel OZO Ostrava, s. r. o.  
87

Beneš Edvard, prezident Československé 
republiky  75

Beneš Kamil, příslušník Armády ČR  55

Beranová Tereza, závodnice v běhu na 
lyžích  15

Bernfeldová Petra, starostka městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  15, 
63, 80

Bernstein Leonard, americký dirigent  
a hudební skladatel  52

Bettini Paolo, italský cyklista  22

Bělovský Vítězslav, novinář, spisovatel, 
nakladatel  22

Bílý Robert, grafik  83

Binar Ivan, publicista  74

Bíško Michal, tenista  56

Bittová Iva, zpěvačka  76

Bizet Georges, francouzský hudební skla-
datel  9

Blair Justin, americký skladatel a klavírista  
94

Bloch Ernst, švýcarský hudební skladatel  
16

Bogosian Eric, americký dramatik a herec  
47, 64

Böhm Richard, sólista baletu  22

Böhm Svatoslav, výtvarník  25

Boll Timo, německý stolní tenista  84

Brabec Richard, ministr životního prostředí  
ČR  62

Brahms Johannes, německý hudební skla-
datel  11, 16

Brauner Tomáš, dirigent  93

Briggs Stephen, anglický dramaturg  44

Bucháček Tomáš, cyklista  58

Bukowiecki Konrad, polský koulař  11

Bulka Vojtěch, judista  15

Bundil Lukáš, hudebník  75

Burýšek Jakub, herec  87

Byrczek Jakub, polský fotograf a kurátor  79
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Cage John, americký hudební skladatel  49

Cigánek Vladimír, náměstek primátora 
města Ostravy  15, 23, 43

Cisovská Tereza, herečka  8, 22, 42

Cónová Anna, herečka  8, 44, 79

Curylo Lukáš, náměstek hejtmana Morav-
skoslezského kraje  80

Ćwioro Barbara, velvyslankyně Polské 
republiky v ČR  83

Čajkovskij Petr Iljič, ruský hudební sklada-
tel  9, 68, 91

Čapka Michal, herec  42

Čapka Vladimír, herec  8

Čechov Anton Pavlovič, ruský dramatik  
a spisovatel  8

Černík František, hokejista  91, 95

Černínová Lenka, držitelka ocenění Dobro-
volník roku  90

Červenka Martin, dramaturg  56

Čchin Š'-chuang-ti, čínský císař  49

Čichoň Petr, básník  51

Čok Vilém, zpěvák  68

David Jiří, výtvarník  56

David Martin, pomocný biskup ostravsko-
-opavské diecéze  95

De Greef Arthur, belgický tenista  31

Decq Odile, francouzská architektka  25

Dejmal Ivan, herec  8, 22

Deml Jakub, spisovatel  66

Derilova Iordanka, bulharská operní pěv-
kyně  17

Dianiška Tomáš, režisér  76

Dibabaová Genzebe, etiopská běžkyně  44

Dlabal Petr, starosta městského obvodu 
Vítkovice  75, 92

Dočekal René, ředitel Městského ředitel-
ství Policie ČR  13

Dohnal Marek, scenárista  17

Dominik Pavel, překladatel  64

Dostálová Pavla, herečka  28

Drahoš Jiří, kandidát na prezidenta České 
republiky  9, 10, 12

Držkovic Valentin, výtvarník  67

Dřízgová-Jirušová Eva, operní pěvkyně  55, 
56

Dubček Alexander, první tajemník Ústřední-
ho výboru KSČ  93

Duša Ferdiš, výtvarník  67

Dvořák Antonín, dramaturg  75

Dvořák Antonín, hudební skladatel  9, 59

Eastman Julius, americký hudební sklada-
tel  49

Echevarría Juan Miguel, kubánský skokan 
do dálky  44

Eliáš Luděk, herec, režisér  52, 65, 73

Erlich Jonathan, izraelský tenista  25

Evjáková Markéta, výtvarnice  32

Ezra George, anglický zpěvák  52

Faust Isabelle, německá houslistka  59

Ferrandis Bruno, francouzský dirigent  87

Fexová Patricie, výtvarnice  46

Fiala Petr, předseda Občanské demokratic-
ké strany  9

Fialová Hana, sólistka operety  58, 65

Fialová Kristina, houslistka  36

Filandr Václav, architekt  12

Filip Ota, spisovatel  17

Finta Robert, herec  44, 83

Firlová Izabela, herečka  76

Fišar Jan, herec  29

Fišer Pavel, kandidát na prezidenta České 
republiky  9

Flámová Pavla, pěvkyně  65

Förster Heiko Mathias, německý dirigent, 
šéfdirigent Janáčkovy filharmonie Ostra-
va, p. o.  9, 68

Francírek Jiří, předseda oblastního výboru 
Českého svazu bojovníků za svobodu  
19

Franěk Michal, tenista  56

Frešo Viktor, výtvarník  56

Freud Sigmund, rakouský psychoanalytik  
29

Fryščák Josef, operní pěvec  77

Furmančík Ivo, ředitel Krematoria Ostrava, 
a. s.  17

Gábor Peter, šéf činohry Národního divadla 
moravskoslezského, p. o.  7

Gabrišová Andrea, sólistka operety  65

Gajdošíková Pavla, herečka  12, 21 
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Gál Fedor, politik, sociolog  74

Gasnárková Alexandra, herečka  44

Gatlin Justin, americký běžec  43, 44

Gavira Adrián, španělský beachvolejbalista  
47

Gebauer Kurt, výtvarník  46

Gebauer Martin, náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje  10

Gejguš Pavel, režisér  79, 91

Georgiev Vladislav, herec a hudebník  75, 85

Georgievová Miroslava, režisérka  75, 91

Gibas Břetislav, tajemník Magistrátu města 
Ostravy  81

Goldflam Arnošt, režisér, herec, spisovatel 
51

Gondek Ivo, kandidát do Senátu  67, 71, 
73

Grieg Edvard, norský hudební skladatel  9

Grimmich Igor, výtvarník  12

Grund Norbert, malíř  11

Grygier Tomáš, držitel ocenění Dobrovolník 
roku  90

Gudyno Svetlana, ruská sportovní taneč-
nice  71

Gudzius Andrius, litevský kladivář  43

Gutmann Guntard, potomek vlastníků Vít-
kovických železáren  91

Hába Alois, hudební skladatel  49, 87

Hába Tomáš, herec  22

Habsburg-Lothringen Ulrike Margarethe 
Gräfin von, potomek vlastníků Vítkovic-
kých železáren  91

Hájíček Jiří, spisovatel  34

Hampton Christopher, britský dramatik  29

Hannig Petr, kandidát na prezidenta České 
republiky  9

Haroková Markéta, herečka  12

Hasprová Katarína, slovenská operní pěv-
kyně  22

Havel Václav, prezident České republiky, 
dramatik  71, 79

Havlová Olga, manželka Václava Havla  

    71

Heraščenko Iryna, ukrajinská skokanka do 
výšky  11

Hermannová Barbora, beachvolejbalistka  
47

Heroldová Věra, operní pěvkyně  79

Herrera Pablo, španělský beachvolejbalista  
47

Hilský Martin, překladatel  52

Hilšer Marek, kandidát na prezidenta 
České republiky  9, 10

Hirsch Vladimír, hudebník  35

Hlavenková Beata, klavíristka a skladatel-
ka  26

Hoffmannová Andrea, náměstkyně primá-
tora města Ostravy  81, 88, 89, 90, 92

Holbová Veronika, operní pěvkyně  93

Homolková Božena, herečka  9

Hopsalín, klaun  55

Horáček Michal, kandidát na prezidenta 
České republiky  9, 10

Horsáková Monika, vysokoškolská peda-
gožka  90

Hrabalová Kristýna, tenistka  56

Hrabec Jaroslav, ředitel Krajského vojen-
ského velitelství Ostrava  84

Hradílek Tomáš, disident, signatář Charty 77 
33

Hrůša Jakub, dirigent  59

Hruška Jiří, středoškolský pedagog  22

Hruška Pavel, literární historik a kritik  73, 
90

Hrůza Michal, zpěvák  63, 82

Hundeling Maida, německá operní pěvkyně  
22

Hurtík Roman, běžec  32

Huserová Renáta, ředitelka Komorní scény 
Aréna, p. o.  55

Hynek Jiří, kandidát na prezidenta České 
republiky  9

Hýsková Karolína, herečka  80

Chalánková Vendula, výtvarnice  56

Chapuis Dominique, francouzský kamera-
man  67

Chodúr Martin, zpěvák  35, 95

Chudý Jan, herec  76

Chytka Radim, člen správní rady MOST 
ProTibet, o. p. s.  16

Ibsen Henrik, norský dramatik  8

Imědašvili Natella, členka Volgogradské 
asociace mezinárodní spolupráce  13
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Indyčenko Arťom, atašé generálního konzu-
látu Ruské federace v Brně  13

Israng Christoph, velvyslanec Spolkové 
republiky Německo v ČR  63

Ivanović Marko, dirigent  46

Jakabos Zsuzsanna, maďarská plavkyně  31

Janáček Leoš, hudební skladatel  12, 27, 
37, 41, 42, 49, 55, 56, 59, 68, 73, 74, 
76, 82, 85

Janáček Zbyněk, výtvarník  51

Janda Dalibor, zpěvák  44

Janeček Ota, výtvarník  32

Janečková Patricia, operní pěvkyně  68

Janiurek Zdeněk, manažer pro komunikaci 
HC Vítkovice Ridera  91

Janková Martina, operní pěvkyně  59

Janků Heidi, zpěvačka  35

Javůrek Jaromír, ředitel Janáčkova máje, o. 
p. s.  9, 82

Jay Renaud, francouzský závodník v běhu 
na lyžích  14

Jerutová Norah, keňská běžkyně  44

Ježková Alena, spisovatelka  20

Jirman Tomáš, herec  76, 93

Jones Grace, jamajská zpěvačka  52

Jung Carl Gustav, švýcarský psychoanalytik  
29

Juračka František, výtvarník, keramik  91

Jureček František, stavitel a sběratel 
umění  11

Juroška Martin, starosta městského obvo-
du Michálkovice  69

Jusková Jarmila, držitelka ocenění Dobro-
volník roku  90

Juška Radek, skokan do dálky  11

Kahánek Ivo, klavírista  59, 76

Kainar Josef, básník  22, 80

Kaluža Josef, herec  42, 79

Kantor Piotr, polský beachvolejbalista  47

Karasová Sára, sportovní střelkyně  29

Kasík Martin, klavírista  68, 76

Kašing Petr, historik  49

Kašpar Antonín, sochař  44

Kayumba Philippe, konžský výtvarník  59

Kepka Ondřej, herec, prezident Herecké 
asociace  10

Kerndlová Tereza, zpěvačka  44

Khek Pavel, režisér  8

Kikloš Pavol, strážník Městské policie Ost-
rava  21

Kintera Krištof, výtvarník  49

Kitzbergerovi, rodina sochařů, sklářů  
a designérů  80

Klaus Václav, prezident České republiky  
17

Klecker Jakub, dirigent  17, 74

Klemens Václav, režisér  9, 80, 82

Klemensová Renáta, herečka  93

Klimáček Viliam, slovenský dramatik  76

Klimsza Janusz, režisér  22, 83

Klus Tomáš, zpěvák  13, 35, 49

Kněžíková Kateřina, operní pěvkyně  76

Knob Stanislav, historik  88

Kocierzová Lenka, výtvarnice  91

Kohoutová Berenika, zpěvačka  40

Kokoschka Oskar, rakouský výtvarník  67

Kolda Jan, sólista baletu  28

Koller David, zpěvák  73

Komarová Markéta, zpěvačka  40

Komorous Rudolf, hudební skladatel  49

Končoková Lucie, herečka  8

Konečný Vojtěch, koulař  29

Konvičková Markéta, zpěvačka  38, 88

Korbel Hans, prezident Shromáždění 
Němců v Čechách, na Moravě a ve Slez-
sku  44

Korbel Petr, stolní tenista  46

Korovin Konstantin Alexejovič, ruský malíř  
54

Kosová Kristýna, režisérka  87

Kotek Vladimír, výtvarník  10

Kotula Dominik, cyklista  54

Koudela Aleš, režisér  56

Kožená Magdaléna, operní pěvkyně  59

Kráčalík Tomáš, cyklista  54

Krajíčková Kristýna, herečka  42

Krejčí Ivan, režisér  8, 20

Kremlička Vít, básník, spisovatel  51

Krupa Šimon, herec  8, 42, 76

Kružík Robert, dirigent  59

Kryl Karel, zpěvák  48, 49

Křička Jaroslav, hudební skladatel  59

Kříž David, režisér  82
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Kubica Martin, výtvarník  70

Kubiš David, profesionální hasič  59

Kulhánek Vratislav, kandidát na prezidenta 
České republiky  9

Kumžák Martin, hudební skladatel  62

Kupka František, výtvarník  76

Kuśmierski Robert, polský akordeonista  46, 
94

Kvile Robert, velvyslanec Norska v ČR  92

Kylián Jiří, choreograf  85

La Chia Vladivojna, zpěvačka a hudební 
skladatelka  8

Labiche Eugène, francouzský dramatik  95

Lacina Pavel, ředitel Krematoria Ostrava, 
a. s.  17

Langerová Aneta, zpěvačka  50

Lanzmann Claude, francouzský režisér  67  

Lata Jan, rektor Ostravské univerzity  79, 
86

Lauda Jaromír, výtvarník  67

Lawson David, představitel Kingstonského 
klubu Ostraváků  48, 49

Leavitt John, britský hudební skladatel  94

Lefeuvre Ivanka, signatářka Charty 77  75

Leichtová Kristýna, herečka  8

Lenny, zpěvačka  49

Letts Tracy, americký dramatik  42

Levíček Petr, operní pěvec  74

Lexa Petr, hudebník  75

Lichý Norbert, herec  12, 66, 67

Lipa Peter, slovenský zpěvák  40

Lipták Marián, šéfredaktor internetového 
portálu panelaci.info  10

Lo Daniel, čínský hudební skladatel  49

Lobanovszkij Maxim, maďarský plavec  31

Lobkowicz František Václav, biskup ostrav-
sko-opavské diecéze  79, 84, 86, 88, 
94, 95

Lorencová Petra, herečka  29, 83

Losiak Bartosz, polský beachvolejbalista  
47

Lubtchansky William, francouzský kamera-
man  67  

Ludha Ľudovít, slovenský operní pěvec  76

Macura Tomáš, primátor města Ostravy  
7, 8, 10, 13, 19, 21, 29, 31, 37, 39, 

41, 44, 46, 54, 56, 59, 62–65, 69–72, 
74–77, 79–81, 83, 84, 87, 88, 89, 92, 
94, 95

Machalová Marianna, sochařka  32

Machytka Evžen, ředitel Fakultní nemocni-
ce Ostrava  14, 30, 76

Majliš Tomáš, historik  10

Malík Karel, člen Rady města Ostravy  81

Maljavin Filip Andrejevič, ruský malíř  54

Marcin Martin, příslušník Armády ČR  55

Margoč Andrej, slovenský sochař  44

Mariánek Michal, náměstek primátora 
města Ostravy  10, 68

Masaryk Tomáš Garrigue, prezident Česko-
slovenské republiky  75, 77, 79

Masatomi Rei, japonský sólista baletu  28

Maslák Pavel, běžec  11

Matějková Marie, držitelka ocenění Dobro-
volník roku  90

Matějová Marie, starostka městského 
obvodu Proskovice  34

Matulová Markéta, herečka  87

Maupassant Guy de, francouzský spisova-
tel  19

Mazur Marian, herec  80

McFerrin Bobby, americký zpěvák a hudeb-
ník  34

Melnikov Alexandr, ruský klavírista  23

Melo Tiago, brazilský režisér  67

Menclerová Kateřina, dramaturgyně  19

Merta Zdenek, hudební skladatel  68

Michna z Otradovic Adam Václav, hudební 
skladatel  94

Mikesková Šárka, sochařka  83

Miková Marie, politička  58

Milkov Stefan, výtvarník  41

Minkus Ludwig, rakouský hudební sklada-
tel  28

Mládek Ivan, hudebník a zpěvák  40, 44, 60

Moješčík David, sochař  49, 74

Monko Marge, estonská umělkyně  86

Moravec David, hokejista, trenér  91

Mornštajnová Alena, spisovatelka  51

Morys Daniel, předseda představenstva 
Dopravního podniku Ostrava, a. s.  87

Motyčka Roman, režisér  17

Mozart Wolfgang Amadeus, rakouský 
hudební skladatel  94
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Mrázková Daisy, spisovatelka 75

Mrštík Alois, spisovatel a dramatik  12, 76

Mrštík Vilém, spisovatel a dramatik  12, 76

Mrvová Iva, slovenská novinářka  85

Mulder Marthijn, nizozemský závodník na 
inline bruslích  45

Mynář Vojtěch, starosta městského obvodu 
Radvanice a Bartovice  52

Myška Milan, historik, vysokoškolský 
pedagog  28

Najman Petr, motocyklový závodník  52

Nausch Sluková Markéta, beachvolejba-
listka  47

Navrátil Jiří, náměstek hejtmana Moravsko-
slezského kraje  10

Nebojsa Stanislav, tenista  56

Nedbal Oskar, hudební skladatel  59

Nekvasil Jiří, režisér, ředitel Národního 
divadla moravskoslezského, p. o.  10, 
11, 17, 74, 79, 87

Němeček Svatopluk, ředitel Fakultní 
nemocnice Ostrava  14, 30

Němečková Crkvenjaš Zdenka, lékařka, 
kandidátka do Senátu  67

Nepraš Karel, výtvarník  70

Nitrová Číhalová Anna, operní pěvkyně  55

Nohavica Jaromír, zpěvák  46, 55, 80, 94

Novák Bohuslav, kněz  34

Novák Jakub, středoškolský učitel  92

Novák Vítězslav, hudební skladatel  37

Nvota Jakub, dramaturg  66

Nytra Zdeněk, člen Rady města Ostravy  
81

Ogrodníková Nikola, oštěpařka  44

Oliel Yshai, izraelský tenista  25

Ondomišiová Zuzana, vysokoškolská peda-
gožka  16

Ondráček Zdeněk, politik  17

Orlová Jana, básnířka  51

Orsag Daniel, strážník Městské policie 
Ostrava  59

Oue Eiji, japonský dirigent  11

Ožanová Zuzana, starostka městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  88, 
94

Palkovič Pavel, hendikepovaný občan  54

Palkovský Edmund, právník a představitel 
českého národního hnutí  79

Panzenberger Petr, herec  85

Papežová Hana, galeristka  73

Paroubek Jiří, kandidát do Senátu  67

Pátá-Oldak Agnieszka, polská kostýmní 
výtvarnice  8

Pavlásek Adam, tenista  25

Pavlica Jiří, umělecký vedoucí hudebního 
souboru Hradišťan  58

Pavlíčková Lenka, herečka  9

Pavlík Roman, zpěvák  31

Peck Marián, slovenský režisér  19

Pedroso Iván, kubánský skokan do dálky  44

Pelikán Robert, ministr spravedlnosti ČR  
23

Penderecki Krzysztof, polský hudební skla-
datel a dirigent  36, 37

Pepe Dita, fotografka  56

Pernes Jiří, historik  22

Pessoa Gustavo, brazilský kameraman  67

Petráková Gabriela, režisérka  65

Petrič Aleš, herec  84

Petružela Petr, plk. v. v.  17

Pěnkava Petr, herec  22

Pfeiffer Jan, výtvarník  41

Pietoň Česlav, publicista, výtvarník a sbě-
ratel  84

Pithart Petr, signatář Charty 77, politik, 
vysokoškolský pedagog  91

Piťha Petr, kněz  26

Pitínský Jan Antonín, režisér  52

Plucnarová Vendula, držitelka titulu Miss 
Reneta  46

Pojar Tomáš, bezpečnostní analytik  26

Pokorný Jiří, choreograf  85

Pokorný Jiří, režisér  42

Polák Roman, režisér  93

Polák Vladimír, herec, člen Zastupitelstva 
města Ostravy  16, 39, 44

Pometlo Jiří, vysokoškolský pedagog  92

Prášil Marek, dirigent  65, 95

Pratchett Terry, anglický spisovatel  44

Pražák Marek, výtvarník  44

Pražák Martin, ředitel Charity Ostrava  8, 95

Pražák Zbyněk, náměstek primátora města 
Ostravy  8, 10, 11, 39, 41, 50, 70, 76, 
79, 81, 84, 88–91, 94, 95



104

Procházka Antonín, výtvarník  67

Prokeš Jan, starosta Moravské Ostravy  77

Prokešová Miriam, vysokoškolská peda-
gožka  38

Przybyla Jan, manžel Blaženy Przybylové  83

Przybyla Marek, syn Blaženy Przybylové  83

Przybylová Blažena, ředitelka Archivu 
města Ostravy  83

Přendík Petr, historik, kronikář městského 
obvodu Ostrava-Jih  10, 92

Puccini Giacomo, italský skladatel  93

Puchová Hana, výtvarnice  28

Pussinen Antti, finský výtvarník  56

Putin Vladimír, prezident Ruské federace  
80

Rabinovich Roman, izraelský klavírista  37

Rachmaninov Sergej, ruský skladatel  11

Raudonikis Edvilas, velvyslanec Litevské 
republiky v ČR  39

Repin Ilja Jefimovič, ruský malíř  54

Rimskij-Korsakov Nikolaj, ruský hudební 
skladatel  15

Rokoš Adam, strážník Městské policie 
Ostrava  21

Roleček Vít, herec  83, 93

Rolins Dara, slovenská zpěvačka  50

Rossmann Zdeněk, grafik  83

Rottrová Marie, zpěvačka  10, 52

Roušal Martin, sportovní dřevorubec  60

Rozsypalová Zora, herečka  10, 11

Ruml Ondřej, zpěvák  88

Rumpus Katharina, německá závodnice na 
inline bruslích  45

Rusková Eliška, herečka  42

Ryšánek Schmiedtová Janka, režisérka  
12, 66

Řehořová Adéla, zpěvačka  95 

Řezníček František, fotograf  30

Říha Vojtěch, herec  19, 21, 87

Salichová Helena, výtvarnice  67

Salomonovičová Libuše, historička  48, 49

Samková Nikol, zpěvačka  93

Saňová Jiřina, cestovatelka  23

Sarkisjan Karin, arménská zpěvačka  26

Sartory Barna von, německý výtvarník  70

Savka Tomáš, zpěvák  58

Sciarrino Salvatore, italský hudební skla-
datel  49

Sebastian, zpěvák  55

Sedlecký Jaroslav, architekt  12

Seďa Radomír, historik  92

Seidlerová Barbora, držitelka ocenění Dob-
rovolník roku  90

Seoung-Hyun Moon, velvyslanec Korejské 
republiky v ČR  13

Serdarušić Nino, chorvatský tenista  31

Shadloo Soheil, íránský zpěvák a skladatel  
16

Shakespeare William, anglický dramatik  
52

Schippersová Dafne, nizozemská atletka  
44

Scholtens Teunis, národní velitel Armády 
spásy  10

Schwarzová Alexandra, držitelka ocenění 
Dobrovolník roku  90

Sibinský Marek, výtvarník  51

Sin With Sebastian, německý hudebník  
a zpěvák  45

Skála Daniel, cimbalista  49, 83, 85

Skočovský Michal, režisér  19

Slach Ondřej, vysokoškolský pedagog  16

Slepička Martin, historik  73

Słobodzianek Tadeusz, polský dramaturg a 
režisér  82

Slováček Lukáš, hendikepovaný občan  54

Slovák Tomáš, novorozenec  7

Smetana Bedřich, hudební skladatel  9, 64

Smoľáková Patrícia, slovenská pěvkyně, 
studentka OU  89

Smutná Jitka, herečka a moderátorka  85

Sprušil Alois, ředitel Domu umění  11

Staněk Antonín, ministr kultury ČR  72

Staněk Tomáš, koulař  44

Steigerwald Karel, dramatik, publicista  93

Stone Joss, britská zpěvačka  52, 53

Strakoš Martin, historik umění  15, 92

Strnad František, herec  29, 76

Střelec Karel, středoškolský a vysokoškol-
ský pedagog  22

Stypka David, zpěvák  28, 50, 88

Suk Josef, hudební skladatel  37

Sulovský Leopold, senátor  10, 71, 73
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Svatoš Jan, režisér  37

Svoboda Svatopluk, šachista  31

Svojanovský Oldřich, předseda Českého 
klubu olympioniků  13

Svozil Adam, režisér  87

Svozil Ladislav, hokejista, trenér  91

Sýkora Petr, sólista baletu  28

Sýkorová Eva, klavíristka  82

Syrový Michal, scénograf  8

Szanyi Katarina, výtvarnice  65

Szturc Antonín, historik  10

Šabatová Anna, ombudsmanka  15

Šárský Stanislav, herec  64

Šavrda Jaromír, signatář Charty 77, spiso-
vatel  32, 33, 91

Šebestová Kateřina, náměstkyně primáto-
ra města Ostravy  10, 16, 30, 54, 62, 
70, 81

Šec František, herec  10, 11

Šec Martin, kameraman, syn Zory Rozsy-
palové a Františka Šece  10, 11

Šejna Jan, generál  85

Šenkyřík Tomáš, hudebník  83

Šerých Jan, výtvarník  46

Šigut Jiří, fotograf  86

Šilerová Jana, biskupka Církve českoslo-
venské husitské  86

Šimíček Petr, středoškolský pedagog, his-
torik  22

Šimková Alvarez Petra, operní pěvkyně  74

Šiškin Ivan Ivanovič, ruský malíř  54

Školout Marcel, sólista operety  77

Škrabalová Dominika, pěvkyně, studentka 
OU  89

Šnéberger Jan, výtvarník  70

Šostakovič Dmitrij, ruský hudební skladatel  
17, 23

Špačková Eva, vysokoškolská pedagožka  
16

Špinarová Věra, zpěvačka  74

Šporcl Pavel, houslista  63

Špotáková Barbora, oštěpařka  22

Šrejma Martin, operní pěvec  74

Štalmach Vladimír, ředitel Městského ředi-
telství Policie ČR  13

Štarhová Kristýna, sólistka operety  65

Štefánik Milan Rastislav, slovenský politik  
75

Šteflíčková Lea, Česká Miss 2018  40

Štěpánek Martin, náměstek primátora 
města Ostravy  81, 94

Štěpánek Patrik, příslušník Armády ČR  55

Štěpánek Vojtěch, režisér, šéf činohry 
Národního divadla moravskoslezského, 
p. o.  7, 29, 76, 85

Štípa Michal, sólista baletu  28

Šubrtová Marie, držitelka titulu Miss 
Babča  65

Šústková Hana, ředitelka Archivu města 
Ostravy  48, 49, 70

Šutová Veronika, držitelka ocenění Dobro-
volník roku  90

Švihálek Milan, publicista  22

Tabačková Nikol, oštěpařka  29

Tichý Jakub, ředitel Komorní scény Aréna, 
p. o.  55

Tkačíková Magdaléna, herečka  66

Tkadlčík Daniel, hudebník  35

Tomanová Nikola, tenistka  56

Tomášek Martin, vysokoškolský pedagog  
67

Topolánek Mirek, kandidát na prezidenta 
České republiky  9

Tošenovský Evžen, místopředseda Občan-
ské demokratické strany  9

Tóthová Krisztina, maďarská spisovatelka 
a básnířka  74

Townsendová Sue, anglická spisovatelka  
80

Trávníček Igor, starosta městského obvodu 
Hrabová  50

Trpčeski Simon, makedonský klavírista  15

Truplová Zuzana, herečka  8, 76

Tsaturyan Armen, ruský sportovní tanečník  
71

Turner Jan, výtvarník  46

Typlt Jaromír, spisovatel  34

Uhlig Petr, ředitel Městské nemocnice Ost-
rava, p. o.  7, 54

Untila Denis, moldavský choreograf  85

Urbánek Boris, hudebník, skladatel  40

Utzon Jørn, dánský architekt  23, 26
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Václavíková Jana, iniciátorka vzniku parku 
Hrabovjanka  50

Vadlejch Jakub, oštěpař  44

Vácha Marek, kněz  26

Vainarová Kateřina, herečka  76

Vančík David, sběratel  46

Vaněk Tomáš, výtvarník  46

Vávra Petr, pověřený dočasným řízením 
Fakultní nemocnice Ostrava  76

Večeřa František, herec  47

Vejvoda Jiří, moderátor  37

Veleba Petr, strážník Městské policie Ost-
rava  21

Verdi Giuseppe, italský hudební skladatel  
22

Vereščagin Vasilij Vasiljevič, ruský malíř  54

Veselý Jiří, tenista  25

Vidomská Barbora, herečka  93

Viklický Emil, hudebník  40

Viktora David, herec  28, 47

Vinárková Marta, fotografka a výtvarnice  73

Vitrac Roger, francouzský dramatik  91

Vlček Vladimír, ředitel Hasičského záchran-
ného sboru Moravskoslezského kraje  
56

Vlčková Radomíra, starostka městského 
obvodu Vítkovice  90, 92

Vogl Jan, předseda představenstva Domu 
kultury města Ostravy, a. s.  70

Vojtěch Adam, ministr zdravotnictví ČR  14, 
30

Volkmer Tomáš, výtvarník a loutkář  83, 93

Volkmerová Hana, režisérka  93

Vondráček Lukáš, klavírista  11, 28, 76

Vondrák Ivo, hejtman Moravskoslezského 
kraje  12, 13, 19, 34, 44, 63, 84, 88, 
89, 95

Vondrouš Roman, fotograf  8

Vorel Tomáš, režisér  87

Vránová Gabriela, herečka  46

Vrzalová Simona, běžkyně  44

Všelichová Petra, režisérka  41

Vůjtek Tomáš, dramaturg  20, 22, 85

Vůjtek Vladimír, hokejista, trenér  29

Vybíralová Sára, spisovatelka  34

Vysloužil Ondřej, architekt  63

Walker Alan, norský hudebník  51

Webber Andrew Lloyd, anglický hudební 
skladatel  65

Wiesenberg Petr, motocyklový závodník  
52

Wilkersonová Brandie, kanadská beachvo-
lejbalistka  47

Witosz David, člen Rady města Ostravy  
81

Włodarczyk Anita, polská kladivářka  44

Yamamoto Michelle, brazilská choreografka  
85

Yoo Esther, americká houslistka  16

Zábranský David, spisovatel  51

Zahrádka Jiří, muzikolog  76

Zedník Aleš, honorární konzul Ruské fede-
race v Ostravě  13

Zeman Miloš, prezident České republiky  
9, 12, 34

Zlámal Pavel, dirigent  84

Zrzavý Jan, výtvarník  67

Ztracený Marek, zpěvák  55

Žák Martin, předseda představenstva Vít-
kovice, a. s.  24

Žantovský Michael, ředitel Knihovny Václa-
va Havla  71

Železná Scholzová Helena, výtvarnice  67

Žemla Jan, ředitel Janáčkovy filharmonie 
Ostrava, p. o.  70

Ženatý Ivan, houslista  36, 37

Žídek Jakub, dirigent  58

Žídek Leo, předseda ostravské pobočky 
Konfederace politických vězňů ČR  86

Žovincová Vendula, tenistka  56

Žvaková Michaela, předsedkyně předsta-
venstva Vítkovice, a. s.  24
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Rejstřík institucí

Absintový klub Les  72, 88

AG Flek, hudební skupina  63

Agentura pro sociální začleňování  15

AK Kroměříž, sportovní klub  32

Akademie FC Baník Ostrava, z. s.  37

Akademie věd České republiky  80, 81

–  Ústav geoniky AV ČR  80, 81

AKORD&POKLAD, s. r. o. 39, 96

–  Dům kultury Akord  65, 80

–  Dům kultury Poklad  39, 41, 55

Alliance Française Ostrava  75

Amádeus Real, a. s.  17

ANO 2011, politické hnutí  67, 71, 73, 81

Arakain, hudební skupina  42

ArcelorMittal Ostrava, a. s.  25, 30, 73

Archiv města Ostravy viz Magistrát města 
Ostravy

Armáda ČR  29, 31, 55, 84

–  Vzdušné síly Armády ČR  64, 80

–  Krajské vojenské velitelství Ostrava  50, 
84

–  Ústřední hudba Armády ČR  29

–  Vojenský umělecký soubor Ondráš  50, 80

Armáda spásy v České republice, z. s.  10, 
94

Arrows Ostrava, klub baseballu  41, 71

Atlantik viz Centrum kultury a vzdělávání 
Moravská Ostrava, p. o.  

Atletická hala Vítkovice viz Vítkovice Aréna, 
a. s.

Bábkové divadlo Košice  86

Baletní studio Národního divadla morav-
skoslezského viz Národní divadlo morav-
skoslezské, p. o.

Bandjeez, hudební skupina  50

Banjo Band Ivana Mládka, hudební skupina  
40, 60

Barrák, hudební klub  16

Bejvávalo, folklorní soubor  56

BG Styl, hudební skupina  63

Big Band!!! Ostrava, hudební soubor  77

Bílý Nosorožec, o. p. s.  23 

biskupství ostravsko-opavské  94

Bonn Capitals, německý baseballový klub  
41

Borgerhout Squirrels, belgický baseballový 
klub  41

Boris Band Combination, hudební skupina  
88

Borussia Düsseldorf, německý tým stolní-
ho tenisu  84

Bratři Ebenové, hudební skupina  65

Bratři Galiové & Friends, hudební skupina  
55

BrickHouse, hudební klub  80

Brose CZ, spol. s r. o.  25

Břeclavan, folklorní soubor  63

BSP, hudební skupina  55

Café Industrial, hudební skupina  49

Camerata Janáček, hudební soubor  50, 65

Camerata Salzburg, rakouský hudební 
soubor  37

Cantamus, pěvecký sbor  93

Canticum Ostrava, pěvecký sbor  84

Celé Česko čte dětem, nezisková organiza-
ce  17, 20

Centrum kultury a vzdělávání Moravská 
Ostrava, p. o.

–  Atlantik, klub  25, 34

–  Minikino  25, 67

–  Parník, hudební klub  40

–  Výstavní síň Sokolská 26  11, 26, 59

Centrum PANT viz PANT, z. s.

Centrum pro rodinu a sociální péči v Ost-
ravě  62

Cineport viz Dolní oblast Vítkovice, z. s.

Církev československá husitská  64, 86

Cirkus trochu jinak, divadelní a cirkusový 
soubor  40, 89

Collegium 1704, hudební soubor  59

CONTERA Management, s. r. o.  46, 65

Černá louka, s. r. o.  70

–  výstaviště Černá louka  10, 17, 80, 84
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–  Slezskoostravský hrad  15, 34, 38, 40, 
42, 52, 56, 60, 70, 77, 79, 91, 94

–  Miniuni – Svět miniatur  42

Česká filharmonie  36, 37

Česká konference rektorů  27

Česká národní banka  75

Česká národní rada  58

Česká pirátská strana  67, 71, 81

Česká strana sociálně demokratická  67, 
32, 71

Česká televize  17, 41, 56

Česká tisková kancelář  51

Česko-ruská společnost, z. s.  13

Československá tisková kancelář  51

Český filharmonický sbor Brno  59

Český hydrometeorologický ústav  14

Český rozhlas Ostrava  16, 42, 48, 49

ČEZ, a. s.  15

–  ČEZ Distribuce, a. s.  12

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravot-
ním postižením Ostrava, p. o.  75

Debris Company, slovenský divadelní sou-
bor  37

Debustrol, hudební skupina  16

Dechový soubor armády USA  63

Desmod, hudební skupina  38

Deutsche Telekom AG, německá telekomu-
nikační společnost  86

Dětský soubor Heleny Salichové, folklorní 
soubor  63

Diamo, s. p.  60

Divadelní společnost Petra Bezruče, s. r. o. 
12, 19, 21, 24, 52, 58, 66, 73, 80, 
86–88

Divadelní společnost Proskovice, amatér-
ský divadelní soubor  21, 22

Divadlo „12“ viz Národní divadlo moravsko-
slezské, p. o.

Divadlo Antonína Dvořáka viz Národní diva-
dlo moravskoslezské, p. o.

Divadlo Bez zábradlí  55

Divadlo Devítka Ostrava, amatérský diva-
delní soubor  21, 72

Divadlo Dostavník Přerov, amatérský diva-
delní soubor  22

Divadlo Jiřího Myrona viz Národní divadlo 
moravskoslezské, p. o.

Divadlo loutek Ostrava, p. o.  9, 18, 19, 
29, 34, 35, 43, 52, 75, 80, 86, 93, 94

Divadlo Mír  75, 88, 95

Divadlo na Vinohradech  46

Divadlo Na zábradlí  87

Divadlo Petra Bezruče viz Divadelní společ-
nost Petra Bezruče, s. r. o.

Divadlo Radka Brzobohatého  55

Divadlo Skřítek Havířov, amatérský divadel-
ní soubor  22

Divadlo v Lidovém domě Vsetín, amatérský 
divadelní soubor  22

Divergent Connections Orchestra, hudební 
soubor  84

Dock, hudební klub  16

Dodivadlo Dobroslavice, amatérský diva-
delní soubor  72

Dolní oblast Vítkovice, z. s.  14, 20, 22, 
30, 32, 34, 35, 38, 39, 45, 47, 51, 55, 
59, 67, 71, 80, 87, 95

–  Důl Hlubina  34, 46

–  Landek Park  38, 45, 50

–  Cineport  25, 41, 67

–  Velký svět techniky  20, 88

–  Milan Dobeš Museum  49, 76

–  Multifunkční aula Gong  13, 17, 23, 34, 
37, 40, 46, 49, 54, 62, 71, 88, 90, 
91, 95

Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, p. o.  
91

Dopravní podnik Ostrava, a. s.  42, 87

Draci Brno, klub baseballu  71

Dramkrou Opava, amatérský divadelní 
soubor  72

Důl Hlubina viz Dolní oblast Vítkovice, z. s.

Důl Michal viz Národní památkový ústav, 
územní odborné pracoviště Ostrava

Dům kultury Akord viz AKORD&POKLAD, 
s. r. o.

Dům kultury města Ostravy, a. s.  9, 10, 
15, 23, 31, 37, 39, 70, 71

Dům kultury Poklad viz AKORD&POKLAD, 
s. r. o.

Dům umění viz Galerie výtvarného umění 
v Ostravě, p. o.

Dymytry, hudební skupina  55

Elaia, občanské sdružení  26

Electro Deluxe, francouzská hudební sku-
pina  40
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Elkov Author cycling team, cyklistický klub  
58

Everyday Robots, hudební skupina  82

Evropská organizace pro jaderný výzkum 
(CERN)  54

Evropská unie  51

–  Evropský parlament  9, 37, 52

–  Evropská rada  37

–  Generální ředitelství Evropské komise 
pro regionální a městské programy  51

Fakultní nemocnice Ostrava  14, 19, 30, 
76

Farvis, s. r. o.  50

FAT PIPE Florbal Chodov, florbalový tým  9, 
29

FBC ČPP Bystroň Group Ostrava, florbalový 
klub  41

FC Baník Ostrava, fotbalový klub  17, 38

FC Zbrojovka Brno, fotbalový klub  38

Federální shromáždění  58

Festivalová dechová harmonie, hudební 
soubor  37

Fiducia, antikvariát a galerie  22, 32, 35, 
89, 90

Filharmonie Brno  59

Forrest Jump, hudební skupina  42

Friš, cimbálová muzika  84

Future Islands, americká hudební skupina  
52

Galerie Dukla  41

Galerie G  73

Galerie Jáma 10  11, 65

Galerie Lenky Kocierzové  91

Galerie na schodech  86

Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o. 
11, 54

–  Dům umění  11, 25, 42, 46, 54, 67, 86

Gaude, z. s.  84

Garage, hudební klub  76, 96

Generální konzulát Ruské federace v Brně  
13, 29

Generální ředitelství Evropské komise pro 
regionální a městské programy viz Evrop-
ská unie

Goran Bregović Wedding and Funeral Band, 
srbská hudební skupina  44

Guarneri trio Prague, hudební soubor  16

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, 
p. o.  71, 82

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a 
29

Gypsy Way Ensamble, hudební soubor  63

Hasičské muzeum města Ostravy  42

Hasičský záchranný sbor Jihočeského 
kraje  59

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezské-
ho kraje  39, 56, 95

HC Sparta Praha, hokejový klub  95

HC Vítkovice Ridera, hokejový klub  59, 95

Heligonka, hudební klub  94

Herecká asociace  10

Hlubina, folklorní soubor  56, 63

Hlubinka, folklorní soubor  63

Hochtief CZ, a. s.  51

Hoopp, kanadský penzijní fond  91

Horkýže Slíže, slovenská hudební skupina  
49, 73

Hradišťan, hudební soubor  58

Hrozen, hudební skupina  62

Hudba Hradní stráže a Policie ČR  37

Hudební bazar, klub  49

Charita Ostrava  8, 95

–  Hospic sv. Lukáše  65

–  Charitní dům sv. Benedikta Labre  95

–  Charitní středisko Gabriel  73

Charta 77  32, 33, 75, 91

Chinaski, hudební skupina  55, 80

Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o.  9, 
11, 13, 36, 37, 46, 59, 68, 70, 82, 95

Janáčkova konzervatoř v Ostravě, p. o.  9, 
75, 82, 84, 85, 94

Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad 
Vltavou  56

Jihomoravský kraj  72

Kabát, hudební skupina  55

KALEO, islandská hudební skupina  52, 53

Kampus Palace, s. r. o.  88

Kapela Hrůzy, hudební skupina  82

Kašpar, divadelní spolek  24
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Kensington, nizozemská hudební skupina  
52

Klub českých turistů při Sdružení sportov-
ních klubů Vítkovice, z. s.  7

Klub plaveckých sportů Ostrava, z. s.  93

Klub přátel Hornického muzea  41, 45

Klub seniorů DK Akord  84

Knihovna města Ostravy, p. o.  17, 42, 70, 
72, 84, 92

Knihovna Václava Havla  71

Komerční banka, a. s.  51

Komorní klub viz Kulturní zařízení Ostrava-
-Jih, p. o.

Komorní scéna Aréna, p. o.  8, 20, 22, 30, 
42, 55, 58, 76, 80, 88

Komunistická strana Čech a Moravy  32, 
71

Konfederace politických vězňů  86

Kongresové centrum Zlín  82

Krajské ředitelství Policie ČR Moravsko-
slezského kraje viz Policie ČR

Krajské vojenské velitelství Ostrava viz 
Armáda ČR

Krajský soud v Ostravě  67

Krasničanek, dětský folklorní soubor  57

Kreator, německá hudební skupina  55

Krematorium Ostrava, a. s.  17

krytý bazén v Porubě viz Sportovní a rekre-
ační zařízení města Ostravy, s. r. o.

Křesťanská a demokratická unie – Česko-
slovenská strana lidová  71, 81

Kulturní centrum Cooltour  16, 37, 65, 82, 
85, 94

Kulturní dům Leoše Janáčka v Havířově  46

Kulturní dům Michálkovice  21

Kulturní zařízení Ostrava-Jih, p. o. 

–  Komorní klub  92

–  Kulturní dům K-Trio  10, 31, 96

Ľ Age d’or, francouzská hudební skupina  
75

Landek Park viz Dolní oblast Vítkovice, z. s.

Laserové léčebné centrum, s. r. o.  92

Láska opravdivá, pěvecký sbor  56

Legendy se vrací, hudební skupina  31

Liberty House, ocelářská nadnárodní sku-
pina  73

Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostra-
va, p. o.  34, 42

Limetal, hudební skupina  42

Litevský národní symfonický orchestr  37, 
39

London Grammar, anglická hudební skupi-
na  52

Losers Cirque Company, akrobatická sku-
pina  37

Lucie, hudební skupina  84

Magistrát města Ostravy  32, 74, 81

–  Archiv města Ostravy  30, 41, 70, 75, 
83

–  odbor strategického rozvoje  37, 54, 72

–  odbor školství a sportu  23, 43

Mach, hudební skupina  95

Mandrage, hudební skupina  44, 45

Marley, hudební klub  16

Masterboy, německá hudební skupina  45

Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, p. o. 
75

Meyer Bergman, developerská společnost  
91

Městská nemocnice Ostrava, p. o.  7, 38, 
51, 54, 64, 68, 69, 85, 92, 95

Městská policie Ostrava  10, 26, 39, 59, 
74, 95

Městské ředitelství Policie ČR Ostrava viz 
Policie ČR

Městský stadion viz Vítkovice Aréna, a. s.

Mig 21, hudební skupina  55, 76

Milan Dobeš Museum viz Dolní oblast Vít-
kovice, z. s.

Minikino viz Centrum kultury a vzdělávání 
Moravská Ostrava, p. o.

Ministerstvo kultury ČR  72

Miniuni – Svět miniatur viz Černá louka, 
s. r. o.

Mirai, hudební skupina  35, 88

Mňága a Žďorp, hudební skupina  16, 38

Mojše band, hudební skupina  26

Monkey Business, hudební skupina  49

Moody’s, ratingová agentura  30

Moravskoslezská vědecká knihovna, p. o.  
17, 70, 71, 76

Moravskoslezské inovační centrum Ostra-
va, a. s.  30, 65, 72

Moravskoslezský kraj  10, 12, 29–31, 34, 
61, 71, 72, 80, 84, 86, 88
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–  Rada Moravskoslezského kraje  30

–  Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje  
34

–  Krajský úřad Moravskoslezského kraje  
79

Moravský automobilový klastr  65

MOST ProTibet, nezisková organizace  16

Mucha Quartet, hudební soubor  76

Multifunkční aula Gong viz Dolní oblast 
Vítkovice, z. s.

Musica Folklorica, folklorní soubor  56

N.E.R.D., americká hudební skupina  52

N.O.H.A, hudební skupina  35, 60

Nadace Agosto foundation  83

Nadace Charty 77  73

Národní divadlo moravskoslezské, p. o.  7, 
8, 10, 11, 17, 22, 27–29, 44, 47, 49, 
56, 58, 62, 64, 66, 74, 76, 79, 80, 83, 
85, 86, 88, 93

–  Divadlo Antonína Dvořáka  29, 47, 62, 
65, 75, 95

–  Divadlo Jiřího Myrona  8, 64, 65, 79, 
85, 86, 94, 95

–  Divadlo „12“  64, 93

–  Galerie Opera  8

–  Baletní studio Národního divadla morav-
skoslezského  91

–  Operní studio Národního divadla morav-
skoslezského  83

Národní divadlo v Praze  28

Národní dům ve Frýdku-Místku  55

Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště Ostrava  15, 70

–  Důl Michal  11, 41, 44, 52, 56

Národní shromáždění  58

Národní síť Zdravých měst České republiky, 
z. s. p. o.  27

National Geographic, časopis a televizní 
stanice  81

NATO, Severoatlantická aliance  12, 63, 
64

Nezmaři, hudební skupina  31

No Name, slovenská hudební skupina  55

Noir Voir, hudební skupina  49

Nová šance, z. s.  23

Občanská demokratická strana  9, 71, 81

Oblastní spolek Českého červeného kříže 
v Ostravě  74

Oblastní výbor Českého svazu bojovníků 
za svobodu gen. Mikuláše Končického 
Ostrava  12, 17, 19

odbor strategického rozvoje viz Magistrát 
města Ostravy

odbor školství a sportu viz Magistrát 
města Ostravy

Ohnica, cimbálová muzika  93

OKD, a. s.  82

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu  
22, 49, 70

Olympic, hudební skupina  38

Olympic Festival, s. r. o.  92

Omnivolant, německý cirkusový soubor  
41

Ondrášek, pěvecký sbor  64

Ondřejnica, folklorní soubor  63

Operní studio Národního divadla moravsko-
slezského viz Národní divadlo moravsko-
slezské, p. o.

Optifin Invest, s. r. o.  50

Oskoruša, pěvecký sbor  56

Ostrava Steelers, tým amerického fotbalu  
52

Ostravak, politické hnutí  71, 73

Ostravar Aréna viz Vítkovice Aréna, a. s. 

Ostravská univerzita  16, 24, 27, 29, 51, 
52, 63, 71, 74, 79, 86, 87, 89

–  Filozofická fakulta  28

–  Centrum pro hospodářské a sociální 
dějiny FF OU  28

–  Fakulta sociálních studií  27

–  Fakulta umění  12, 27

–  Lékařská fakulta  62, 76

–  Pedagogická fakulta  74

–  Univerzitní knihovna  70

Ostravské centrum nové hudby  49

Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o.  
29

Ostravské muzeum, p. o.  21, 42, 46, 68, 
69, 70, 79

Ostravské výstavy, a. s.  70

Ostravský informační servis, s. r. o.  70

OZO Ostrava, s. r. o.  66, 87
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PANT, z. s.

–  Centrum PANT  16, 25, 63, 67, 79, 88, 91

Parlament České republiky  67

–  Senát  67, 71, 73

Parník viz Centrum kultury a vzdělávání 
Moravská Ostrava, p. o.

PaS de Theatre, s. r. o., produkční společ-
nost  54

Permoník, pěvecký sbor  28, 88

Perutě, hudební skupina  88

Pestré vrstvy, z. s.  34

Pěvecké sdružení moravských učitelů  10

Pěvecké sdružení ostravských učitelek  77

Pharao, německá hudební skupina  45

Pjetka Music Club, hudební klub  40

Planetárium Ostrava viz Vysoká škola báň-
ská – Technická univerzita Ostrava

PLATO Ostrava, p. o., galerie  26, 27, 86

Pohronci, slovenský folklorní soubor  93

Poletíme?, hudební skupina  16

Policie ČR  39, 62, 95

–  Krajské ředitelství Policie ČR Moravsko-
slezského kraje  19

–  Městské ředitelství Policie ČR Ostrava  
13, 26

Polský institut  79

Poprvé a za peníze, hudební skupina  35

Porsche Engeneering Services, s. r. o.  82

Prague Black Panthers, tým amerického 
fotbalu  52

1. JC Baník Ostrava, oddíl juda  15

1. SC TEMPISH Vítkovice, florbalový tým  
9, 29

Pusta, galerie v Katovicích  79

Rada kvality ČR  87

Rada města Ostravy  39, 52, 70, 81, 82

Real McCoy, německá hudební skupina  45

REICO investiční společnost České spoři-
telny, a. s.  91

REKOLA Bikesharing s. r. o.  32 

Royal Moscow Ballet, ruský baletní soubor  
91

RT Torax Aréna viz Sportovní a rekreační 
zařízení města Ostravy, s. r. o.  

Saxon, britská hudební skupina  55

Sbor národní bezpečnosti  17

Sdružení komunálních služeb  73

Sdružení pro republiku – Republikánská 
strana Československa Miroslava Slád-
ka  32

Sdružení seniorů OSŽ Ostrava, hlavní 
nádraží  70

Semafor, divadlo  24

Seminární Centrum Akademie  13

Senát viz Parlament České republiky

Shanghai Xynyi Folk Chamber Orchestra, 
čínský folklorní soubor  93

Shromáždění Němců v Čechách, na Mora-
vě a ve Slezsku  44

Slezskoostravská galerie  12

Slezskoostravský hrad viz Černá louka, 
s. r. o.

Slezský soubor Heleny Salichové, folklorní 
soubor  56

Slza, hudební skupina  75

Smokie, britská hudební skupina  90

Sokolská župa Beskydská  40

Sokolská župa Moravskoslezská  37, 40

Spirituál kvintet, hudební skupina  88

Spojený ústav jaderných výzkumů v Dubně  
54

Společně-Jekhetane, o. p. s.  23

Spolek Lungta  17

Spolek pro kulturní deník Ostravan.cz  28

Sportovní a rekreační zařízení města Ostra-
vy, s. r. o.  31, 38

–  krytý bazén v Porubě  31

–  RT Torax Aréna  25

–  Vodní areál v Zábřehu  38

Stará Aréna, s. r. o.  16, 49, 51, 75, 88, 
91

Státní divadlo Ostrava  46

Stavovská unie studentů Ostrava, z. s.  35

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná 
škola zdravotnická, Ostrava, p. o.  23

Sudetoněmecká strana  67

Svatováclavský hudební festival, z. s.  16, 
59, 62

Svoboda a přímá demokracie – Tomio Oka-
mura, politické hnutí  71

Šajtar, hudební skupina  93

Šamanovo zboží, hudební skupina  49

Ševčík, folklorní soubor  56, 77
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Škwor, hudební skupina  49

Šuba duba Band, hudební soubor  84

Tatra Veteran Sport Club Ostrava  38

Teatr Klinika Lalek, polský divadelní soubor  
41

Technology Florbal Mladá Boleslav, florba-
lový tým  29

The Soulful Gospel Singers, americký 
hudební soubor  94

TITICI, italská firma  22

TJ Lhotka  35

TJ Liga 100 Ostrava  32

TJ Sokol Pustkovec  66

TOP 09, politická strana  67

Trio Helix, hudební soubor  83

3E PROJEKT, a. s.  29

TTC Ostrava, klub stolního tenisu  29, 84

Turbo, hudební skupina  38

UDG, hudební skupina  73

Univerzitní knihovna viz Ostravská univer-
zita

Úřad práce České republiky – krajská 
pobočka v Ostravě  50

Ústav geoniky AV ČR viz Akademie věd ČR

Ústřední hudba Armády ČR viz Armáda ČR

Ústřední knihovna viz Vysoká škola báňská 
– Technická univerzita v Ostravě

Ústřední výbor KSČ  58

Varroc Lighting Systems, s. r. o.  16

Varšavská smlouva  56, 58

Velký svět techniky viz Dolní oblast Vítko-
vice, z. s.

Vítkovice Aréna, a. s.  11

–  Atletická hala Vítkovice  11, 15, 22

–  Městský stadion  43, 44, 52, 60

–  Ostravar Aréna  14, 15, 68, 71, 84, 87, 
88, 90, 91, 95

Vítkovice Machinery Group  

–  Vítkovice, a. s.  14, 24, 90

–  Vítkovice Gearworks, a. s.  50

–  Vítkovice Heavy Machinery, a. s.  54

–  Vítkovice Power Engineering, a. s.  14

Vítkovické strojírny, s. r. o.  14, 20

Vodní areál v Zábřehu viz Sportovní a rek- 
reační zařízení města Ostravy, s. r. o.

Vojdi, slovenská hudební skupina  49

Vojenský umělecký soubor Ondráš viz 
Armáda ČR

Vypsaná fiXa, hudební skupina  35

Vysoká škola báňská – Technická univerzi-
ta Ostrava  16, 19, 25, 41, 59, 63, 70, 
71, 87, 88

–  Planetárium Ostrava  72

–  Ústřední knihovna  70

Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě  
12

výstaviště Černá louka viz Černá louka, s. r. o.

Výstavní síň Sokolská 26 viz Centrum kultu-
ry a vzdělávání Moravská Ostrava, p. o.

Výtvarné centrum Chagall  12, 25, 32, 80

Wanastowi Vjecy, hudební skupina  55

Wind, hudební skupina  31

Wohnout, hudební skupina  68

Základní škola a mateřská škola Ostrava-
-Svinov, p. o.  34

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-
-Proskovice, Staroveská 62, p. o.  31

Základní škola generála Zdeňka Škarvady, 
Ostrava-Poruba, p. o.  59

Základní škola Heleny Salichové, Ostrava-
-Polanka nad Odrou, Heleny Salichové 
816, p. o.  74

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekani-
ny 1804, p. o.  34

Základní umělecká škola Nový Jičín, Derko-
va 1, p. o.  64

Zastupitelstvo města Ostravy  12, 17, 26, 
37, 44, 46, 63, 65, 71, 81, 82, 92

Zdravotnická záchranná služba Moravsko-
slezského kraje  24

Združenie organizácií verejných prác  73

Zoologická zahrada Ostrava a botanický 
park, p. o.  15, 16, 24, 56, 57, 60, 65, 
95

Zoologická zahrada Ostrava, p. o., viz 
Zoologická zahrada Ostrava a botanický 
park, p. o.

Zrní, hudební skupina  50

Židovská obec v Ostravě  26
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Rejstřík akcí k výročím

190. výročí založení Vítkovických železáren  90

170. výročí založení Městské nemocnice Ostrava, p. o.  51, 64

100. výročí vzniku Československé republiky  10, 12, 27, 51, 52, 64, 66, 68, 73, 

75–77, 79, 92

100. výročí bitvy u Bachmače  17

100. výročí založení Národního divadla moravskoslezského  62

100. výročí vzniku Polské republiky  83

95. výročí založení fotbalového klubu FC Baník Ostrava  17

90. výročí založení hokejového klubu ve Vítkovicích  91, 95

90. výročí pojmenování kolonie v Hrabůvce na Jubilejní kolonii  92

90. výročí úmrtí hudebního skladatele L. Janáčka  10, 12, 27, 35–37, 41, 49, 55, 

59, 73, 74, 76, 82, 85

85. výročí založení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, 

Ostrava, p. o.  23

85. výročí narození O. Havlové  71

80. výročí podepsání Mnichovské dohody  68

75. výročí bitvy u Stalingradu  13

75. výročí bitvy u Sokolova  17

70. výročí založení mateřské školy v Proskovicích  31

65. výročí založení Divadla loutek Ostrava, p. o.  93, 94

60. výročí založení Lidové konzervatoře a Múzické školy, p. o.  34

50. výročí zahájení provozu letního kina Amfi v Porubě  55

50. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy  56, 58

30. výročí založení Klubu přátel Hornického muzea  41, 45

30. výročí úmrtí J. Šavrdy, spisovatele a signatáře Charty 77  32, 33

25. výročí vydání 1. dílu Biografického slovníku Slezska a severní Moravy  28

25. ročník udílení Cen Thálie  22

25. ročník veletrhu Infotherma  10

25. ročník Velké ceny Ostravy v plavání  31

25. výročí založení Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě  62

20. výročí otevření antikvariátu a galerie Fiducia  89, 90
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15. ročník tenisového turnaje Prosperita Open  31

15. ročník cyklistického Memoriálu Jana Veselého  58

15. ročník Svatováclavského hudebního festivalu  59, 62

15. výročí založení Oblastního spolku Červeného kříže v Ostravě  74

10. ročník Masopustu Ostrava  15

10. ročník mezinárodního festivalu architektury, designu a umění Archikultura  25, 26

10. ročník závodů motocyklů Okruh Františka Bartoše  52

10. výročí vzniku Centra pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty   

Ostravské univerzity  28

10. ročník festivalu Dream Factory  39

10. ročník Ostravské muzejní noci  42

10. ročník závodu v inline bruslení World Inline Cup  44

10. ročník festivalu Ostrava Kamera OKO  67

5. ročník festivalu MOVE fest  37

5. ročník Oktobeerfestu  73
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