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Primátor T. Macura přijímá koledníky charitativní Tříkrálové sbírky (4. ledna)

1. ledna 
• nejvíce Ostravanů a návštěvníků města oslavilo příchod roku 2019 
v barech, restauracích a klubech na Stodolní ulici a v jejím okolí. Jeden 
z novoročních ohňostrojů rozzářil první minuty nového roku oblohu nad 
Slezskoostravskou radnicí

• tradiční novoroční výstup na haldu Emu ve Slezské Ostravě si nenecha-
lo ujít 728 turistů

• v dopoledních hodinách se ve Fakultní nemocnici Ostrava narodil 
Jáchym Švásta, první novorozenec roku 2019 s trvalým bydlištěm v Ost-
ravě. Dárkové poukázky a dárky předal jeho matce Aleně 2. ledna primá-
tor města Ostravy T. Macura

• na kruhovém objezdu na Horní ulici v Hrabůvce připravil městský obvod 
Ostrava-Jih v podvečerních hodinách tradiční novoroční ohňostroj, který 
sledovalo několik tisíc diváků

1.–14. ledna 
• Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra byly organizátory Tříkrálové 
sbírky v Ostravě a jejím okolí. Vybrané finanční prostředky byly určeny  
klientům hospice, lidem ohroženým sociálním vyloučením a zdravotně 
postiženým v chráněných dílnách. 4. ledna přijal koledníky na Nové radni-
ci primátor statutárního města Ostravy T. Macura
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D. Fialková, A. Polcrová, M. Cisovský a V. Lipina v inscenaci Divadelník (12. ledna)

2. ledna 
• společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., oznámila, že 
všechny kaly z lagun Ostramo v Ostravě byly odtěženy a stabilizovány 
vápnem. Z lagun ještě zbývá odstranit zeminu kontaminovanou ropný-
mi látkami

3. ledna 
• výstavy H. Salichová – obrazy a Beskydská krajina, prezentující díla 
inspirovaná stejnojmenným pohořím, byly zahájeny ve Výtvarném centru 
Chagall

8. ledna 
• Krajský soud v Ostravě rozhodl o konkurzu další z firem strojírenského 
holdingu Vítkovice Machinery Group – Vítkovice Revmont Engineering, a. s.  
Insolvenční návrh spolu s návrhem na konkurz podala samotná společ-
nost, která měla závazky ve výši téměř 29 milionů Kč

• výstava Sopky v geologické historii Moravy a Slezska, jejíž vernisáž 
proběhla v Ostravském muzeu, představila mj. sbírku sopečných hornin 
z tohoto regionu pocházejících z různých geologických období

10. ledna 
• nový pavilon Péče o matku a dítě ve Fakultní nemocnici Ostrava byl ote-
vřen za účasti hejtmana Moravskoslezského kraje I. Vondráka, ředitele 
nemocnice P. Vávry, náměstka primátora Z. Pražáka a dalších hostů

• v Domě kultury města Ostravy se konal novoroční koncert Janáčkovy 
filharmonie Ostrava, na němž po úvodních slovech primátora T. Macury 
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Na ředitele JFO J. Žemly, zazněla díla A. Borodina, R. Strausse, L. Bernstei-
na a dalších, nastudovaná šéfdirigentem orchestru H. M. Försterem

10. ledna–1. dubna 
• vzhledem k havarijní situaci, která vznikla zatékáním střechy, muselo 
Divadlo loutek Ostrava uzavřít hlavní scénu. Oprava trvala do 1. dubna

11. ledna 
• v Městské nemocnici Ostrava byla otevřena nová jednotka následné 
intenzivní péče, jejíž součástí je šest resuscitačních lůžek, pracovna ses-
ter a bezbariérová koupelna pro imobilní pacienty

12. ledna 
• první premiérou v roce 2019 v Komorní scéně Aréna byla inscenace hry 
T. Bernharda Divadelník. V režii A. Hübner-Ochodla vystoupili M. Cisovský, 
D. Fialková, V. Lipina a další

14. ledna 
• velvyslanec Francouzské republiky v ČR R. Galharague jednal s primá-
torem T. Macurou o využívání dotací Evropské unie, problematice životní-
ho prostředí a vodním hospodářství

15. ledna 
• na ulici Přednádraží v Přívoze, kde se nacházela sociálně vyloučená 
lokalita s devastovanými domy, byl zbořen poslední objekt

15. a 16. ledna 
• na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, p. o., se konaly koncerty pod 
názvem Novoroční expres II., s podtitulem Hudební toulky Evropou, na nichž 
vystoupili orchestr JKO a studenti školy. Večerem provázel J. Javůrek

16. ledna 
• společnost Shania Medical, s. r. o., otevřela v Martinově na ul. Dubové 
nové zdravotní středisko Medic office s ambulancemi odborných lékařů. 
Poskytovány jsou zde také další služby, jako masáže nebo zdravotní pora-
denství

17. ledna 
• Ostrava zvítězila v 8. ročníku soutěže Zelená informacím, pořádané 
CI2, o. p. s., a Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy 
v Praze, ve které je hodnocena nejzdařilejší prezentace o životním pro-
středí na oficiálních stránkách města. Cenu v budově Ministerstva život-
ního prostředí České republiky v Praze převzala náměstkyně primátora 
K. Šebestová a zástupci odboru ochrany životního prostředí Magistrátu 
města Ostravy
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kyně R. L. Rueda Gutiérrez jednala s náměstkyní primátora A. Hoffman- 
novou a zúčastnila se v prostorách MMO zakončení Dne mexické kuchy-
ně a moldavský velvyslanec V. Rusu hovořil s primátorem T. Macurou 
o rozvoji spolupráce a kulturních kontaktech

• delegaci českých horníků, jejímž členem byl ředitel Nadace Landek 
Ostrava J. Gavlas, přijal prezident Slovenské republiky A. Kiska

19. ledna 
• ve věku 77 let zemřel dlouholetý dramaturg činohry NDM L. Slíva

20. ledna 
• v obchodním a zábavním centru Forum Nová Karolina se konala akce 
Ostrava Baseball Czech Gala, na které byli oceněni nejlepší tým, jednot-
livci, trenér i rozhodčí českého baseballu. Slavnostní večer také připome-
nul 45. výročí založení klubu Arrows Ostrava a jeho mistrovský titul, který 
získal v sezoně 2017/2018

• Český hydrometeorologický ústav vyhlásil vzhledem k vysokým kon-
centracím polétavého prachu v ovzduší na Ostravsku, Karvinsku a Frý-
decko-Místecku stav regulace. Některé podniky musely omezit výrobu 
a obyvatelům bylo doporučeno omezit pohyb venku a snížit fyzickou 
zátěž. Opatření byla odvolána 24. ledna

22. ledna 
• starosta městského obvodu Poruba L. Folwarczny z hnutí ANO 2011 
rezignoval z osobních důvodů na svou funkci. Novou starostkou byla zvo-
lena 23. ledna L. Baránková Vilamová z téže politické strany

Náměstkyně primátora K. Šebestová a zástupci dalších oceněných měst 
v soutěži Zelená informacím (17. ledna)
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• výstava Deset/současné německé umění ze sbírky Adam Gallery, 
zahájená v Domě umění Galerie výtvarného umění v Ostravě, nabídla 
malby, kresby a objekty A. Butzera, A. Gilberta, G. Millera a dalších

23. ledna 
• v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava, p. o., se vylíhla tři 
mláďata čírky černoskvrnné – kachny, která se ve volné přírodě vyskytuje 
pouze v západní části ostrova Madagaskar

24. ledna 
• Národní divadlo moravskoslezské otevřelo novou komorní scénu, 
nazvanou Divadlo „12“, s kapacitou 60 míst pro diváky, premiérou 
absurdní grotesky E. Ionesca Král umírá. V režii V. Štěpánka se v hlavní 
roli představil F. Večeřa

25. ledna 
• 64 příslušníků Hasičského záchranného sboru Moravskoslezské-
ho kraje převzalo v budově Hasičského muzea města Ostravy v Přívo-
ze od ministra vnitra J. Hamáčka a ředitele HZS MSK V. Vlčka medaile 
za věrnost II. a III. stupně

• velvyslanec Korejské republiky v ČR Moon Seoung-hyun jednal s pri-
mátorem T. Macurou o spolupráci ostravských univerzit s univerzitami 
v Koreji a kulturní výměně. Velvyslanec se také zajímal o stav životního 
prostředí, plány na výstavbu moderní koncertní haly a rekonstrukci budov 
městských jatek

• hlavní referát na workshopu Těšínsko a střední Evropa po Velké válce 
1918–1920, pořádaném katedrou historie Filozofické fakulty Ostrav-
ské univerzity a Čs. obcí legionářskou – jednotou Ostrava 1, přednesl  
J. Beach z Univerzity v Northamptonu. Seznámil posluchače s působením 
britské vojenské mise v době česko-polského sporu o Těšínsko

Kachna a mláďata 
čírky černoskvrnné 
v ostravské zoo  
(23. ledna)
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• rozšířila se epidemie spalniček. Od počátku ledna bylo v Ostravě potvr-
zeno 26 případů této nemoci

• Divadelní společnost Petra Bezruče uvedla premiéru inscenace T. Dia-
nišky Transky, body, vteřiny. Pod režijním vedením autora vystoupili J. Burý-
šek, P. Gajdošíková, M. Matulová a další

26. ledna 
• ideová konference hnutí ANO 2011, které se zúčastnili mj. premiér  
A. Babiš, ministři a zástupci samospráv zvolených za ANO 2011, se kona-
la v Landek Parku v Petřkovicích

29. ledna–28. května 
• málo známé filmy představující Ostravu v 50. a 60. letech 20. stole-
tí byly prezentovány v Ostravském muzeu v cyklu Syčák aneb Křižovatky 
slezské kinematografie. Projekcím předcházely přednášky. Promítány byly 
např. snímky Strakatí andělé (1964), Úplně vyřízený chlap (1965) nebo 
Lucie (1963)

30. ledna 
• konalo se 3. zasedání Zastupitelstva města Ostravy, na kterém zastu-
pitelé projednali a schválili přijetí dotací z Integrovaného regionálního 
operačního programu na adaptaci domovů pro mentálně postižené Barev-
ný svět a Na Liščině, odsouhlasili dotaci na pořádání Dnů NATO a Dnů 
Vzdušných sil Armády ČR, vyhlášení výzvy v oblasti kultury nazvanou  
30 let od sametové revoluce – 30 let svobodné tvorby, poskytnutí účelo-
vých dotací pro rok 2019 a víceletých grantů na léta 2019–2022 v oblas-
tech sociální péče a protidrogové prevence. Zastupitelé potvrdili členství 
města Ostravy ve spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z. s.,  
a po debatě vzali na vědomí informaci o účinnosti vyhlášky týkající se 
čipování psů

31. ledna 
• město Ostrava podepsalo se státním podnikem DIAMO a společností 
AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., memorandum, na jehož zákla-
dě byl vytvořen závazný časový harmonogram pro vymístění kalů i hlinek 
z lagun Ostramo a ustaven monitorovací orgán dohlížející na jeho plnění. 
Memorandum dále zavazovalo obě společnosti přispět dohromady celko-
vou částkou 15 mil. Kč na environmentální projekty města

• vernisáž výstavy fotografií P. Vlčkové s názvem Babičky se uskutečnila 
v Komorní scéně Aréna. Soubor snímků v roce 2015 vyhrál první místo 
v soutěži Czech Press Photo v kategorii Umění a zábava

• ve Výstavní síni Sokolská 26 byla zahájena výstava obrazů slovenské-
ho výtvarníka J. Vasilka s názvem KEometria – konštrukcie a štruktúry
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1.–2. února 
• tenisový tým Nizozemska zvítězil nad ČR v 1. kole tenisového Davis 
Cupu v Ostravar Aréně 3:1, když v rozhodujícím utkání vyhrál R. Haase 
nad J. Lehečkou 2:1 na sety

6. února 
• několik demonstrantů protestovalo před Novou radnicí proti demolici 
komína zvaného Strakáč nacházejícího se v jižní části Dolní oblasti Vítko-
vice. Akci zorganizoval spolek Svatý Václav

8.–10. února 
• vítězem čtvr tfinále tenisového Fed Cupu se v Ostravar Aréně staly 
Rumunky, které porazily reprezentantky ČR 3:2. O sestupu českých 
tenistek do baráže rozhodla závěrečná čtyřhra, ve které dvojice I. Begu, 
M. Niculescu porazila B. Krejčíkovou a K. Siniakovou 2:1 na sety

10. února 
• na halovém atletickém mítinku v Liévinu ve Francii zlepšila S. Vrzalo-
vá, členka SSK Vítkovice, z. s., český rekord v běhu na 1000 m časem 
2:39,25 min

12. února 
• v antikvariátu a klubu Fiducia byly představeny dvě básnické sbír-
ky. Tvůrcem první z nich, Život lidí, zvířat, rostlin a včel, je P. Kolmačka 
a autorem druhé, nazvané Nikde není řečeno, je P. Hruška

Členky reprezentačního týmu ČR při losování tenisového Fed Cupu (8. února)

Ú
N

O
R
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Indoor Gala v Atletické hale u Ostravar Arény patřily český rekord S. Vrza-
lové z SSK Vítkovice, z. s., v běhu na 1500 m (4:05,73 min), dále dva 
rekordy mítinku, v běhu na 800 m, které A. Tuka z Bosny a Hercegoviny 
zdolal za 1:46,75 min, a v běhu na 1000 m, jejž vyhrála S. Ennaoui z Pol-
ska v čase 4:05,22 min

• v rámci Evropské univerzitní hokejové ligy se v RT Torax Areně v Poru-
bě utkaly tým BO Ostrava, tvořený hráči Ostravské univerzity a Vysoké 
školy báňské – Technické univerzity Ostrava, s klubem Univerzity Karlovy. 
Zápas vyhráli hosté z Prahy 3:1

13. února 
• vzhledem ke sporům s vedením spolku Stará Aréna se rozhodlo 20 uměl-
ců ukončit spolupráci s touto institucí

14. února 
• Národní divadlo moravskoslezské uvedlo v Divadle „12“ dílo americ-
kého skladatele T. Johnsona Čtyřnotová opera. V hudebním nastudování 
P. Gatta a režii J. Čiernika vystoupili sólisté operního souboru NDM, které 
v reprízách alternovali studenti zpěvu Fakulty umění Ostravské univerzity

15. února 
• inscenace P. Gejguše a M. Pivovara Plasťáci útočí, uvedená v Divadle 
loutek Ostrava, byla inspirována aktuální problematikou životního pro-
středí, a především plastových odpadů, zahlcujících lokality na různých 
místech Země

16. února 
• v Imperial Hotelu Ostrava se konal společenský večer k 10. výročí zalo-
žení Dobrovolnického centra ADRA Ostrava, které se zaměřuje na pomoc 
lidem ve složité životní situaci, např. osamoceným seniorům, hendikepo-
vaným či pacientům v paliativní péči

• tradiční Masopust na Slezskoostravském hradě nabídl rej masopust-
ních masek, ukázky lidových zvyků, vystoupení folklorních souborů, pro-
dukci flašinetáře a ochutnávky nápojů a specialit malovýrobců

16.–17. února 
• na atletickém halovém mistrovství ČR v Ostravě vybojovali atleti SSK Vít-
kovice tři první místa. Z. Stromšík zvítězil v běhu na 60 m a časem 6,64 s  
zdolal rekord šampionátu, J. Slaninová byla první v běhu na 200 m (23,81 s)  
a S. Vrzalová v běhu na 1500 m (4:27,35 min)
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• do funkce ředitele Fakultní nemocnice Ostrava nastoupil J. Havrlant. 
Na této pozici vystřídal P. Vávru, dočasně pověřeného vedením nemocnice

20. února 
• tématem jednání náměstka primátora M. Štěpánka a velvyslance Špa-
nělského království v ČR A. Lossady Torrese-Queveda byla výuka jazyků 
na ostravských školách a kulturní kontakty. Španělský velvyslanec se 
také zajímal o Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a. s.

20.–22. února 
• ostravská část filmového festivalu věnovaného kinematografii španěl-
skojazyčných zemí La Película nabídla v Minikině pět snímků

Scéna z inscenace Plasťáci útočí (15. února)
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• součástí oslav 60. výročí otevření Domu kultury Akord v Zábřehu, 
který spadá pod společnost AKORD & POKLAD, s. r. o., a dále 90. výro-
čí zahájení vysílání Českého rozhlasu Ostrava a 90. výročí hokeje ve Vít-
kovicích, které připadlo již na rok 2018, byl ples v DK Akord. Na večeru 
vystoupili mj. L. Machálková a M. Ztracený, Brněnský rozhlasový orche-
str lidových nástrojů a také soubory a umělci spojení s DK Akord, jako 
Taneční škola Chlopčík, kapela Šajtar, folklorní soubor Ševčík, cimbá-
lová muzika Tolar nebo divadelní soubor Nahodile. Prezentována byla 
rovněž publikace D. Daňkové, P. Lexy Přendíka a M. Strakoše Dům kul-
tury Akord 1959–2019. 60 let v kultuře a umění. Kmotrem knihy byl 
starosta obvodu Ostravy-Jihu M. Bednář. V prostorách kulturního domu 
byly vystaveny historické dresy vítkovických hokejistů

23. února 
• vítězem 7. ročníku závodu ČEZ Czech City Cross Sprint v běhu na lyžích 
v areálu Dolní oblasti Vítkovice se stal P. Aune z Norska. Mezi ženami 
byla nejlepší T. Beranová. Trať byla od 24. února do 3. března zpřístupně-
na pro širokou veřejnost

• v Imperial Hotelu Ostrava se konal benefiční ples Rotary klubu Ost-
rava International, na kterém vystoupila mj. zpěvačka M. Konvičková 
a programem provázel herec V. Polák. Na večeru byl předán finanční dar 
25 000 Kč věnovaný Rotary klubem hendikepovanému Š. Kaločovi jako 
příspěvek na hipoterapii

23.–24. února 
• na atletickém halovém mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců 
a dorostenek v Praze vybojovala mistrovský titul v kategorii dorostenek 
ve vrhu koulí (3 kg) K. Brzyszkowská z SSK Vítkovice výkonem 14,54 m

24. února 
• bohoslužbu za oběti totalitních režimů u příležitosti 50. výročí smrti  
J. Zajíce, který se upálil na protest proti okupaci Československa voj-
sky Varšavské smlouvy, sloužili v katedrále Božského Spasitele biskup  
F. V. Lobkowicz a pomocný biskup M. David

26. února 
• s primátorem T. Macurou jednal velvyslanec Slovenské republiky v ČR 
P. Weiss. Zajímal se o fungování správy města a informoval T. Macuru 
o nadcházejících volbách prezidenta Slovenské republiky

27. února 
• v Multifunkční aule Gong se konal 21. ročník soutěže AHOL Cup, v níž 
se utkalo 148 studentů hotelových a gastronomických škol z Česka, Slo-
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Velvyslanec Slovenské 
republiky v ČR P. Weiss 
při zápisu do pamětní 
knihy města Ostravy 
(26. února)

venska a Polska v šesti kategoriích. Vítězem kategorie malý pivní speci-
alista se stal D. Kubíček z pořádající Střední školy gastronomie, turismu 
a lázeňství AHOL

28. února 
• kniha Paměť Poruby, jejímiž redaktory byli V. Šmajstrlová a J. Lexa, obsa-
hující 50 vzpomínek pamětníků, z nichž nejstarší se vztahují k 30. letům 
20. století, fotografie a další dokumenty ilustrující dějiny této městské 
části Ostravy, byla prezentována v Centru volného času na Vietnamské 
ulici v Porubě současně s Porubským kalendáriem 2018, jehož autorkou 
byla H. Kremerová

• ve Výtvarném centru Chagall proběhla vernisáž dvou výstav: Marek 
Nenutil – OPENMINDZ 360, představující obrazy tohoto výtvarníka, a Záti-
ší ve výtvarném umění

• prestižní ocenění Sportovec Moravskoslezského kraje za rok 2018 obdr-
žel na slavnostním večeru v Multifunkční aule Gong basketbalista J. Veselý. 
Do síně slávy byl uveden fotbalista a trenér V. Lička. Celkově bylo předáno 
21 cen v 10 kategoriích
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• v rámci kampaně OSTRAVOU!!!, jejímž cílem bylo zvýšit povědomí oby-
vatel a návštěvníků města o přínosech alternativních forem dopravy, pro-
běhla výstava, zahájená ve foyer Nové radnice, propagující veřejnou pře-
pravu nebo jízdu na kole

1.–3. března 
• na výstavišti Černá louka se konal 1. ročník Knižního festivalu Ostrava, 
na němž představily svou produkci desítky nakladatelství. Součástí boha-
tého doprovodného programu byly výstavy, workshopy, besedy s autory 
nebo přednášky. 1. března proběhlo v Trojhalí na Karolině v rámci knižní-
ho festivalu předání ocenění Český bestseller za rok 2018. Hlavní cenu 
získal P. Hartl za román Nejlepší víkend

1.–28. března 
• festival ProTibet 2019 připomenul 60. výročí povstání Tibeťanů filmo-
vými projekcemi, workshopy, přednáškami a výstavami. U této příležitosti 
vznikl v Ostravě filmový dokument Kauza Tibet, pojednávající o emigraci 
dalajlamy a násilném potlačení protičínských protestů

3. března 
• proběhlo vyhlášení vítězů Cen Jantar. Ocenění, jehož iniciátorem byl 
Spolek pro kulturní deník Ostravan.cz, získali v Multifunkční aule Gong 
umělci působící v Moravskoslezském kraji nebo ti, kteří jsou se zdejším 
regionem spojeni, mj. básnířka I. Šťastná, fotograf J. Šigut, sólistka bale-
tu NDM S. Shiratsuki, člen operetního souboru NDM J. Slezák, operní 
pěvkyně V. Holbová, cimbalista D. Skála a herec J. Kaluža. Novinkou 
tohoto ročníku byla ocenění za celoživotní dílo, která převzali fotograf  
J. Štreit a zpěvačka M. Rottrová

• další z akcí, které připomněly 60. výročí otevření Domu kultury Akord 
a 90. výročí zahájení vysílání Českého rozhlasu Ostrava, byl den otevře-
ných dveří v obou institucích. Kdo je stihl do 15 hodin navštívit obě, byl 
navíc zařazen do losování, jehož výherci si mohli prohlédnout veřejnosti 
nepřístupné prostory Ostravar Arény a získali volné vstupenky na extrali-
gový zápas týmu HC Vítkovice Ridera

• v katedrále Božského Spasitele byla zahájena výstava velkoformátových 
fotografií Člověk a víra, jejímiž tvůrci byli fotografové ze stejnojmenného 
spolku. Prezentovány byly nejlepší snímky tohoto spolku z let 2017–2018

4. března 
• do provozu byl v Národním superpočítačovém centru IT4Innovations 
v Porubě uveden systém specializovaných výpočtů umělé inteligence DGX2

5. března 
• na masopustu na Masarykově náměstí vystoupily hudební a folklorní sou-
bory, flašinetář a představilo se pouličního divadlo. V odpoledních hodinách 
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masopustní právo účastníkům maškarního průvodu, který následoval. V jeho 
rámci proběhly rovněž tradiční scénky Zabíjení kozla a Pochovávání basy

6. března 
• na 4. zasedání ZMO zastupitelé souhlasili po obsáhlé diskuzi se vzni-
kem příspěvkové organizace Městský ateliér prostorového plánování 
a architektury, jehož hlavní náplní bude příprava odborných dokumentů 
v oblasti architektury, urbanismu a rozvoje města a organizace architek-
tonických a urbanistických soutěží. Zastupitelstvo schválilo poskytnutí 
dotací pro rok 2019 v oblastech školství, rodinné politiky, prevence krimi-
nality, zdravotnictví, volnočasových aktivit a podpory osob s hendikepem. 
ZMO také po bouřlivé rozpravě snížilo pokutu společnosti CTP Invest VII, 
spol. s r. o., za nedodržení podmínek kupní smlouvy na pozemky zakou-
pené od města na náměstí Republiky, na kterých měla firma postavit 
kancelářskou budovu, ze 3 mil. Kč na 1 mil. Kč, a zamítlo žádost Spolku 
Lungta o vyvěšení tibetské vlajky na budově Nové radnice

• v galerii PLATO Ostrava, p. o., byl otevřen originální promítací sál bez 
sedaček určený pro 40 diváků. Vedle videí a filmů současných umělců 
jeho program nabízí také klasické filmy, které souvisejí se světem výtvar-
ného umění. Během dne kino funguje jako relaxační zóna

7. března 
• publikace Století objektivem Ostravanů, představená v Archivu města 
Ostravy za účasti primátora T. Macury, prezentuje na 163 stranách sním-
ky z rodinného a společenského života z let 1918 až 1989, které poskytli 
obyvatelé města v rámci projektu, jenž byl součástí oslav 100. výročí vzni-
ku samostatného Československa

• premiéra baletu lotyšského hudebního skladatele A. Maskatse a pol-
ského choreografa K. Pastora Nebezpečné známosti, podle předlohy zná-

Scéna z baletu 
Nebezpečné známosti 
(7. března)

19
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na Dvořáka. Hlavní role ztvárnili K. Nishioka a S. Sakurado

• výstava prací polského výtvarníka A. Nowackého nazvaná Tajemství byla 
zahájena v Milan Dobeš Museu v Multifunkční aule Gong

8. března 
• v Městské nemocnici Ostrava byl uveden do provozu přístroj 1.5T MAG-
NETOM Aera, nabízející komfortnější vyšetření magnetickou rezonancí

9. března 
• osud terezínského rodinného tábora v Auschwitz-Birkenau a největší 
hromadnou vraždu československých občanů za 2. světové války připo-
menul komponovaný pořad v Centru PANT, v němž vystoupil dokumen-
tarista M. Šmok. Večerem, na kterém vystoupila také skupina Mamalör, 
provázel herec V. Polák

11. března 
• vernisáž výstavy obrazů, počítačových tisků a objektů, jejichž autorem je 
ostravský výtvarník a vysokoškolský pedagog J. Surůvka, proběhla v galerii 
Magna

12.–15. března 
• Ostrava nabízela na 30. ročníku mezinárodního veletrhu MIPIM ve fran-
couzském Cannes, ve společné expozici s Moravskoslezským krajem, 
Prahou a Brnem, volné plochy pro rezidenční bydlení, kanceláře či pozem-
ky vhodné pro výstavbu hotelu v centru města. Na prezentaci města se 
podílel rovněž odbor strategického rozvoje MMO

14. března 
• pietní akt u příležitosti 80. výročí zahájení německé okupace Ostra-
vy se konal před budovou krajského a městského ředitelství Policie ČR 
na ulici 30. dubna v Moravské Ostravě. S projevy vystoupili předseda 
Oblastního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu gen. Mikuláše 
Končického Ostrava J. Francírek, ředitel krajského ředitelství Policie ČR  
T. Kužel a hejtman Moravskoslezského kraje I. Vondrák

• konference Dynamika proměn bydlení 2019, které se zúčastnili mj. pre-
zident Mezinárodní unie nájemníků S. Bergenstråhle ze Švédska a předse-
da Sdružení nájemníků ČR M. Taraba, a na jejíž organizaci spolupracoval 
odbor majetkový MMO, proběhla na výstavišti Černá louka

15. března  
• přibližně 1000 studentů středních škol demonstrovalo v centru města 
za ochranu klimatu a přírody. Přidali se tak k celosvětové protestní akci 
iniciované švédskou studentkou G. Thunberg
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Členové Klubu českých velocipedistů Moravan Ostrava-Hrabůvka (16. března)

• Divadelní společnost Petra Bezruče uvedla premiéru inscenace A. Saa-
vedry Heda Gablerová: Teorie dospělosti, inspirovanou dílem H. Ibsena. 
V režii J. Ryšánek Schmiedtové vystoupili v hlavních rolích M. Tkačíková 
a L. Melník

15.–16. března 
• od 18. hodiny 15. března do šesté 6. hodiny ranní 16. března byla věž 
Nové radnice u příležitosti svátku svatého Patrika, patrona Irska, osvětlena 
zeleně. Ostrava se tímto zapojila do globálního projektu tzv. Greeningu

16. března 
• na programu ČT2 byla odvysílána první část šestnáctidílného dokumen-
tárního seriálu Hranice v srdci, prezentujícího pohled na historii i součas-
nost česko-slovenského pomezí, který byl společným projektem Televizního  
studia Ostrava a Rozhlasu a televízie Slovenska

• premiéra hry I. Vyrypajeva Opilí se uskutečnila v Divadle „12“ v NDM. 
Pod režijním vedením L. Brutovského se představili mj. S. Erlebachová,  
F. Strnad, P. Lorencová a P. Kocmanová

• režisér I. Krejčí nastudoval se souborem Komorní scény Aréna insce-
naci N. Machiavelliho Mandragora, ve které vystoupili Š. Krupa, A. Lan-
ger, D. Fialková a další
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kontaktním bojovém sportu. V hlavním zápase zvítězil D. Kozma nad  
S. Krištofičem ze Slovenska

• byl znovuustaven Klub českých velocipedistů Moravan Ostrava-Hra-
bůvka, působící v obci a později v městské části v letech 1909–1937. 
Účelem spolku je sdružovat zájemce o historickou cyklistiku a jízdní kola 
vyrobená před rokem 1990

16.–17. března 
• členky Klubu plaveckých sportů Ostrava ovládly mistrovství ČR týmů 
v Brně, když získaly 197 bodů. Na druhém místě skončily plavkyně Sport 
Clubu Plavecký areál Pardubice se 171 body

17. března 
• Cenu divadelní kritiky v kategorii Nejlepší ženský herecký výkon v roce 
2018 převzala na slavnostním večeru v Praze P. Gajdošíková z Divadelní 
společnosti Petra Bezruče za ztvárnění hlavní postavy v dramatu Maryša

18. března 
• z důvodu nevhodného materiálu použitého u přípojek plynu byla zahá-
jena další rekonstrukce Nádražní ulice v úseku mezi zastávkou Elektra 
a Českobratrskou ulicí, která byla zakončena v srpnu

19. března 
• tématy Konference 15 let v Evropské unii, konané v Clarion Congress 
Hotelu Ostrava, na které vystoupili hejtman I. Vondrák, primátor T. Macura, 
poslanec Evropského parlamentu E. Tošenovský nebo J. Javůrek, ředitel 
obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj, byly zkušenosti s členstvím 
v Evropské unii, její budoucnost nebo projekty financované ze zdrojů EU

• byla zahájena rekonstrukce prostranství před objektem zvaným Želez-
ňák na Horní ulici v Hrabůvce, jejíž realizaci svěřil městský obvod Ostra-
va-Jih Zlínstavu, a. s., v jejímž rámci vznikne nové centrum městského 
obvodu. Vyměněna bude dlažba a umístěn má být nový mobiliář i veřejné 
osvětlení. Prostor oživí také zeleň a kašna. Nově přibude objekt infocent-
ra s veřejným WC a prosklené zastřešení pro konání kulturních akcí

20. března 
• v Ostravském muzeu se konala vernisáž výstavy Rezonance světla 
a tmy, jejímž cílem bylo přiblížit veřejnosti život lidí se zrakovým hendike-
pem. Expozice rovněž prezentovala náplň činnosti organizací poskytují-
cích v Ostravě pomoc a podporu zrakově postiženým
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• Národní památkový ústav, odborné územní pracoviště Ostrava, připra-
vil výstavu Pomníky Velké války, prezentující tyto objekty upomínající na  
1. světovou válku nacházející se na území Čech, Moravy a Slezska

• Fakulta umění OU a umělecká agentura Presto byly organizátory kon-
certu v obřadní síni Slezskoostravské radnice u příležitosti životního jubi-
lea houslisty a pedagoga Z. Goly, na němž vystoupili někteří jeho žáci. 
Součástí večera byla rovněž prezentace knihy P. Macečka Zdeněk Gola 
a jeho pedagogické mistrovství

20.–21. března 
• v Kině Art v Domě kultury města Ostravy se konala přehlídka Ozvěny Mezi-
národního festivalu outdoorových filmů, zaměřená na snímky s tematikou 
outdoorových sportů. Promítány byly také filmy cestopisné a dobrodružné

20. března–31. května 
• na programu 9. ročníku Česko-německých kulturních dnů v Ostravě, 
jejichž pořadateli byly Ostravská univerzita, Centrum kultury a vzdělává-
ní Moravská Ostrava, p. o., ve spolupráci se Goethe Institutem a dalšími 

Držitelka Ceny divadelní kritiky P. Gajdošíková jako Maryša ve stejnojmenné 
inscenaci (17. března)
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ta, divadelní představní nebo performance rakouské umělkyně A. Glassner

21. března 
• v Centru podpory inovací VŠB – TUO se konal další ročník Tržiště nápa-
dů. 23 týmů ze základních škol v Moravskoslezském kraji prezentovalo 
před odbornou porotou své vynálezy. Vítězem se stal tým Základní školy 
Lískovec, který vymyslel prstýnek s pepřovým sprejem

• Nejvyšší soud zamítl dovolání společnosti Amádeus Real, a. s., ve sporu 
s městem Ostrava. Firma požadovala více než 1,5 miliardy Kč za údajně 
zmařenou investici do stavby multifunkčního areálu na náměstí E. Beneše

• velvyslanec Nizozemského království v ČR K. J. R. Klompenhouwer jed-
nal s primátorem T. Macurou. Zajímal se především o činnost Moravsko-
slezského inovačního centra Ostrava, a. s.

• antikvariát a klub Fiducia a Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu uspo-
řádali ve spolupráci s firmou OZO Ostrava, s. r. o., happening a slavnost-
ní odhalení „poetických popelnic“, na nichž byly umístěny ukázky z tvorby 
amerického básníka L. Ferlinghettiho, který v roce 2019 oslavil 100. naro-
zeniny. Zároveň bylo pokřtěno jarní číslo bulletinu Krásná Ostrava

• nová expozice nazvaná Koník Ferdinand a další čtyřnozí havíři, věnova-
ná práci koní v podzemí při těžbě uhlí, byla otevřena v hornické expozici 
Landek Parku

• zpěvák V. Dyk se swingovým orchestrem B-Side Band vystoupili na spo-
lečném koncertu s Janáčkovou filharmonií Ostrava v Multifunkční aule Gong

21.–24. března 
• vítězem mezinárodního basketbalového turnaje, konaného ve spor-
tovní hale gymnázia D. a E. Zátopkových v Zábřehu, určeného juniorům 
do 15 let, který byl součástí European Youth Basketball League, se stal 
litevský tým SKM Vilnius

22. března 
• v rámci Mezinárodního dne vody se konala v Ostravě prohlídka dispe-
činku a laboratoří Povodí Odry na Varenské ul. v Moravské Ostravě

23.–30. března 
• součástí festivalu židovské kultury Templfest, konaného kromě Ostra-
vy také v Opavě a Krnově, byly mj. přednášky bývalého ministra kultury  
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D. Hermana, psychologa J. Klimeše, sociologa F. Gála, besedy nebo kom-
ponovaný pořad v klubu Heligonka

25. března 
• byla zahájena rekonstrukce 2,2 km dlouhého úseku frekventované 
Opavské ulice od křižovatky s ulicí 17. listopadu po křižovatku s Třebovic-
kou ulicí. Opravou prošel i železniční most ve Svinově

26. března 
• u příležitosti Dne učitelů byli v Multifunkční aule Gong za účasti náměst-
kyně primátora A. Hoffmannové oceněni nejlepší ostravští pedagogové

27.–31. března 
• již podeváté se amatérská divadla z Moravskoslezského a Olomouc-
kého kraje zúčastnila v Kulturním domě Michálkovice soutěžního festi-
valu Ostravské buchary 2019, pořádaného Divadlem Devítka. Nominaci 
na celostátní přehlídku Divadelní Piknik Volyně 2019 získal soubor Lido-
vého divadla Krnov

28. března 
• v rámci oslav Dne učitelů a 170. výročí založení Vysoké školy báňské 
proběhlo v aule VŠB – TUO slavnostní zasedání vědecké rady. Před jejím 
zahájením byla u vstupu do auly odhalena plastika V. Gajdy Zrození žele-
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za, přenesená z areálu podniku Vítkovice Steel, a. s. Na programu jedná-
ní vědecké rady byly také projekce dokumentu 170 let Vysoké školy báň-
ské – Technické univerzity Ostrava, předání jmenovacích dekretů novým 
docentům, promoce absolventů doktorského studia a vystoupení Akade-
mického pěveckého sboru VŠB – TUO

• na galavečeru v pražském kině Lucerna převzala ocenění Sestra roku 
2018 vrchní sestra kardiovaskulárního oddělení Fakultní nemocnice Ost-
rava L. Klemsová

• ve Výtvarném centru Chagall byla zahájena výstava grafik světoznámé-
ho francouzského výtvarníka M. Chagalla

• v ostravské zoo se poprvé podařilo odchovat pulce žáby pralesničky 
strašné, která patří mezi nejjedovatější tvory na Zemi

29. března 
• u Památníku letců u kostela Panny Marie, Královny posvátného růžen-
ce, v Hrabůvce se konal pietní akt u příležitosti 75. výročí tragické smrti 
letců RAF nadporučíka G. A. Kiddera a majora T. G. Kirby-Greena, kteří 
byli v těchto místech zastřeleni příslušníky gestapa. Za padlé se odpoled-
ne konala v kostele zádušní mše

• studenti matematiky z desítek vysokých škol v ČR i zahraničí se zúčast-
nili na Přírodovědecké fakultě OU 29. ročníku Mezinárodní matematické 
soutěže Vojtěcha Jarníka – nejstarší matematické soutěže pro vysoko-
školské studenty v Evropské unii. Vítězi se ve dvou stanovených katego- 
riích stali S. Krymskii a S. Ershov z Petrohradské státní univerzity

30. března 
• zhasnutím osvětlení věže Nové radnice od 20.30 do 21.30 hod se Ost-
rava již posedmé zapojila do celosvětové kampaně Hodina Země, k níž 
se připojil v tomto roce také městský obvod Poruba. Osvětlení porubské 
radnice bylo vypnuto ve dnech 30.–31. března

30.–31. března 
• v Porubě se uskutečnil 3. ročník jediného nočního maratonského 
běhu na území České republiky a Slovenské republiky, jehož start byl  
ve 22.00. V hlavní kategorii zvítězil J. Stoszek z Běžeckého oddílu Vodní 
záchranné služby Českého červeného kříže Ostrava časem 3:21:54 hod

31. března 
• úřad práce evidoval v Ostravě k tomuto dni 11 454 uchazečů o zaměst-
nání. Míra nezaměstnanosti tak dosáhla 5,3 %
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T. Savka, M. Šnytová, R. Harok a K. Jelínková v muzikálu Děj se co děj (Any-
thing Goes) (4. dubna)

2. dubna 
• primátor T. Macura jednal s rumunskou velvyslankyní C.-L. Burlacu, 
která se zajímala především o transformaci těžkého průmyslu v Ostravě

3. dubna
• v rámci projektu Sady mladých vysadily rodiny 54 stromů v Bělském 
lese na počest narození jejich dítěte

4. dubna 
• muzikál Děj se co děj slavného amerického jazzového hudebníka 
a skladatele C. Portera, k němuž vytvořili libreto a texty písní T. Crouse 
a J. Weidman, měl premiéru v NDM. V režii P. Oravce a hudebním nastu-
dování J. Žídka vystoupili M. Šnytová, H. Fialová, R. Harok a další

4.–12. dubna 
• 12. ročník festivalu Jeden svět nabídl v Ostravě 32 dokumentárních 
filmů s tematikou lidských práv, jejichž projekce se uskutečnily mj. v Mini-
kině, klubu Atlantik, Centru PANT a nově také v galerii PLATO Ostrava, p. o.  
Po promítání následovaly besedy s tvůrci, protagonisty a odborníky na  
danou problematiku. Přehlídku oživila akce Ochutnáváme svět, na níž 
vařili pokrmy cizinci žijící v Ostravě
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• rockové skupiny Citron a Tublatanka ze Slovenska vystoupily na kon-
certě Souboj rebelů v RT Torax Aréně

6. dubna 
• do akce Ukliďme Česko se v okolí střelnice v Hulvákách zapojili spolu 
se zaměstnanci magistrátu a občany také primátor T. Macura a náměst-
kyně primátora K. Šebestová

• Unie Olašských Romů uspořádala v Clarion Congress Hotelu Ostrava 
soutěž Miss Gypsy 2019, jejíž vítězkou se stala S. Gádžorová ze Vsetína. 
Výtěžek ze vstupného byl určen na různé charitativní projekty. Finanční 
podporu obdržela mj. rodina Natálky, která se v roce 2009 stala obětí 
žhářského útoku ve Vítkově

• na mistrovství ČR v běhu na 100 km vybojoval mistrovský titul O. Velič-
ka z Maraton klubu Seitl Ostrava, z. s., v čase 7:18:32 hod

8. dubna 
• velvyslanec Ukrajinské republiky v ČR J. Perebyjnis jednal s primátorem 
T. Macurou o hospodářské spolupráci a kulturních kontaktech, a informo-
val také o blížících se prezidentských volbách na Ukrajině

9.–10. dubna 
• regionální část filmového festivalu Febiofest nabídla v Kině Art v DK měs- 
ta Ostravy čtyři kritikou oceněné snímky světové i české kinematografie: 
Dokážete mi kdy odpustit?, Zraněná srdce, Ostrým nožem a Gloria Bell

10. dubna 
• v úvodu 5. zasedání ZMO oznámil primátor T. Macura, že všichni čtyři 
zastupitelé zvolení za stranu Svoboda a přímá demokracie Tomia Oka-
mury zakládají nový klub s názvem Jednotní. Obsáhlou diskuzi vyvolal 
materiál týkající se pokračující sanace lagun Ostramo. Zastupitelé při-
jali usnesení, kterým vyzvali vládu, aby garantovala likvidaci zbývající 
části lagun v přislíbených termínech. ZMO vzalo na vědomí zprávy ředi-
tele Městského ředitelství Policie ČR a ředitele Městské policie Ostrava 
o stavu veřejného pořádku a bezpečnostní situaci ve městě. Diskuze 
proběhla také k materiálu týkajícímu se poskytnutí dalších finančních 
prostředků na dokončení rekonstrukce Domu kultury Poklad. Následně 
byly schváleny program na revitalizaci veřejného prostoru ve městě pod 
názvem fajnOVY prostor a dotace na projekty v oblasti kultury na rok 
2019

• na svou první návštěvu zavítal do Ostravy nový apoštolský nuncius 
v ČR C. D. Balvo. V prostorách sídla ostravsko-opavského biskupství se 
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setkal s biskupem F. V. Lobkowiczem a pomocným biskupem M. Davidem. 
V přímém televizním přenosu celebroval mši svatou v kapli televize Noe. 
Návštěvu ukončil přednáškou na konferenci křesťanských médií, na které 
se sešli zástupci televize Noe, Radia Proglas, Katolického týdeníku, časo-
pisů IN a Tarsicius a tvůrci internetového portálu Signály.cz

• americký kosmonaut A. Feustel navštívil v doprovodu své ženy Indiry 
Ostravu, v rámci svého turné po ČR. Přednesl přednášku pro veřejnost 
v aule VŠB – TUO a v Nové radnici se setkal s primátorem T. Macurou

• výstava Poezie všedního dne, prezentující fotografie z 50. a 60. let  
20. století, jejichž autorkou je A. Šourková, byla zahájena v Galerii Ope- 
ra ve foyer Divadla Jiřího Myrona

11. dubna 
• velvyslanec Dánského království v ČR O. Frijs-Madsen jednal s primá-
torem T. Macurou především o akci Heating Days in the Czech Republic, 
konané v Praze, Olomouci, Mladé Boleslavi a Plzni, zaměřené na proble-
matiku teplárenství, která se konala v září 2019

• premiéra opery B. Martinů Julietta aneb snář se uskutečnila v Divadle 
Antonína Dvořáka. V hudebním nastudování J. Kleckera a režii dvojice  
M. Kukučka a L. Trpišovský vystoupili v hlavních rolích K. Kněžíková  
a L. Mastro

Americký kosmonaut A. Feustel na vyhlídkové věži Nové radnice (10. dubna)
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• ve Sportovním centru Dubina se konalo za účasti týmů z Moravsko-
slezského a Olomouckého kraje a okresu Vsetín finále 16. ročníku žákov-
ského florbalového turnaje Polar Street Hockey. Vítězem se stali mladí 
florbalisté Gymnázia Josefa Božka Český Těšín

• na Slezskoostravském hradě proběhla akce s názvem Freedom Fest, 
která nabídla množství zábavných aktivit a soutěží, hudební vystoupení 
D. Kollera, M. Prokopa, B. Basikové a dalších a Běh pro Paměť národa. 
Výtěžek ze startovného byl určen na rozšíření audiovizuální sbírky vzpomí-
nek pamětníků ze zdejšího regionu

12. dubna 
• Pivovar Ostravar zahájil distribuci nového druhu dvanáctistupňového 
piva, jež bylo slavnostně představeno na Dni dvanáctky v areálu pivovaru

12.–15. dubna 
• v Trojhalí na Karolině se konal 6. ročník festivalu elektronické hudby 
Let it Roll On Tour, na kterém se představili DJ z ČR, Velké Británie, 
Ruska a dalších zemí
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Ženský tým 1. SC Tempish Vítkovice po vítězství v 1. florbalové lize (14. dubna) 
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13. dubna 
• největšího běžeckého závodu v Ostravě, závodu NN Night Run 2019, 
se startem na Masarykově náměstí se zúčastnily stovky sportovců všech 
věkových kategorií, kteří vyběhli na tratě dlouhé 2–10 km

• na velikonočním jarmarku v areálu Slezskoostravského hradu mohli 
návštěvníci zhlédnout ukázky lidových řemesel, ochutnat pokrmy a nápo-
je malovýrobců nebo sledovat vystoupení folklorních souborů. Především 
dětem byly určeny soutěže Hledání velikonočních zajíčků, Jarní stezka 
za zajíčkem a Vajíčka, kam se podíváš

13.–14. dubna 
• součástí Ostrava Coffee Festivalu na Černé louce byly dvě národní sou-
těže baristů. V první z nich, Coffee in Good Spirits, se její účastníci utkali 
v přípravě kávového nápoje s alkoholem. Druhá disciplína, Latte Art, byla 
zaměřena na kreslení do mléčné pěny

13.–16. dubna 
• vítězem mistrovství Evropy juniorů do 19 let ve squashi v Praze se stal 
V. Byrtus z Ostravy, když ve finálovém zápase porazil nasazenou dvojku, 
Švýcara Y. Wilhelmiho, 3:0 na sety

14. dubna 
• vynikajícího úspěchu dosáhly mužský i ženský florbalový tým klubu 
1. SC Tempish Vítkovice v superfinále nejvyšších ligových soutěží obou 
kategorií, které se odehrálo v Ostravar Aréně. Ženy zvítězily nad Fat Pipe 
Florbal Chodov 7:6 a muži zdolali Technology Florbal Mladá Boleslav 4:3. 
7. května přijali na Nové radnici zástupce mistrovských týmů, primátor  
T. Macura a náměstkyně primátora A. Hoffmannová

• pracovníci infocentra společnosti Černá louka, s. r. o., připravili pro 
zájemce komentovanou prohlídku běžně nepřístupných prostor věže Nové 
radnice. Po 292 schodech bylo možno vystoupat jejím nitrem až na vyhlíd-
kovou terasu

15. dubna 
• součástí oslav 74. výročí osvobození Ostravy a konce 2. světové války 
byl v Divadle Antonína Dvořáka Koncert svobody, na kterém po úvodních 
slovech primátora T. Macury a ředitele Krajského vojenského velitelství 
Ostrava J. Hrabce vystoupili Ústřední hudba Armády České republiky, zpě-
váci M. Chodúr, J. Kruglov, R. Fišarová a další

• před Novou radnicí byl po několika měsících opět zahájen provoz systé-
mu sdílení kol, tzv. bikesharing, který zajišťuje společnost Nextbike Czech 
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Kola společnosti Nextbike Czech Republic, s. r. o., při zahájení provozu bike-
sharingu (15. dubna)

Předseda Senátu J. Kubera při jednání s primátorem T. Macurou (17. dubna)
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Republic, s. r. o., jež získala veřejnou zakázku města. Stejnou službu pro-
vozuje bez městských dotací rovněž firma REKOLA Bikesharing, s. r. o.

15.–21. dubna 
• tradiční velikonoční jarmarky se konaly na Masarykově náměstí 
ve dnech 15.–19. dubna a na Alšově náměstí v Porubě 15.–21. dubna. 
Lidé si mohli zakoupit pomlázky, malovaná vejce a další rukodělné výrob-
ky a v kulturním programu zhlédnout a vyslechnout folklorní a hudební 
soubory

17. dubna 
• předseda Senátu J. Kubera si při své návštěvě Ostravy prohlédl Inte-
grované bezpečnostní centrum na Nemocniční ulici v Moravské Ostravě, 
poté jednal na Nové radnici s primátorem T. Macurou a členem Rady 
města Ostravy Z. Nytrou a na závěr zhlédl v Dolní oblasti Vítkovice někte-
ré expozice a Bolt Tower

• na Janáčkově konzervatoři v Ostravě se konal koncert vítězů 17. me- 
zinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia Ostrava 2019 v oborech  
hra na dechové nástroje dřevěné, hra na klavír, hra na smyčcové nástro-
je a zpěv. Soutěž se na této umělecké škole uskutečnila ve dnech  
4.–7. dubna

• Národní divadlo moravskoslezské připravilo speciální představení u pří-
ležitosti Mezinárodního dne tance. Na programu Balet gala byly ukázky 
z klasických inscenací i nové choreografie

• v galerii PLATO Ostrava, p. o., se konala další vernisáž z cyklu Dočasné 
struktury. Americký umělec T. Hussein Clark navrhl divadelní a koncertní 
scénu a také prostor pro školní vzdělávací programy, kterým dominuje 
monumentální disk

17.–18. dubna 
• středoškolské týmy z ČR se utkaly v Trojhalí na Karolině v závodech 
modelů aut na vodíkový pohon Horizon Grand Prix. Do světového finá-
le, které se uskutečnilo v Praze 6.–8. června, postoupily dva studentské 
týmy: Motol Speeders z pražské Střední průmyslové školy dopravní, a. s., 
a Werk Team 1 ze Střední odborné školy Třineckých železáren

18. dubna 
• za přítomnosti náměstka primátora M. Štěpánka, člena RMO Z. Nytry, 
starosty městského obvodu Radvanice a Bartovice A. Boháče a dalších 
hostů byla slavnostně otevřena přístavba hasičské zbrojnice na Těšínské 
ulici v Radvanicích
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• biskup F. V. Lobkowicz a pomocný biskup M. David celebrovali na Zelený 
čtvrtek v katedrále Božského Spasitele mši svatou (tzv. Missa Chrismatis), 
při které se světily oleje, a 120 přítomných kněží obnovilo své kněžské 
závazky

19.–21. dubna 
• na 4. ročníku veletrhu Konopex Ostrava 2019 v Dolní oblasti Vítkovice 
představili tuzemští i zahraniční vystavovatelé výrobky, technologie i služ-
by související s využitím konopí. Součástí akce byly rovněž konference, 
přednášky a workshopy

20.–21. dubna 
• 31 324 malovaných velikonočních vajíček zavěsili lidé na ořech v zahra-
dě mateřské školy na Požární ul. v Heřmanicích, a vytvořili tak český rekord 
v počtu kraslic umístěných na jednom stromě, který potvrdila Agentura 
Dobrý den, s. r. o.

23.–27. dubna 
• na Přírodovědecké fakultě OU se konalo finálové kolo 53. ročníku 
Biologické olympiády, určené studentům středních škol. 36 soutěžících 
muselo zvládnout test, úkoly v terénu i praktické úlohy v laboratořích. 
První místo získal J. Janoušek z Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680

24. dubna 
• spolek Svatý Václav ve spolupráci s antikvariátem a klubem Fiducia, to  
byli organizátoři benefičního koncertu na podporu zachování komína Stra-
káče, který se konal v aule Ostravské univerzity pod záštitou rektora OU  
J. Laty, a na němž vystoupili operní pěvkyně E. Dřízgová-Jirušová, P. Janeč-
ková nebo klarinetista I. Františák

24.–26. dubna 
• akce ke Dni Země proběhly na Hlavní třídě v Porubě (24. 4.), ve Výuko-
vém centru Bělský les (25. 4.) a v Komenského sadech v Moravské Ost-
ravě (26. 4.). Prezentovaly se na něm organizace zabývající se ochranou 
životního prostředí, zpracováním odpadu, vzděláváním nebo volnočasový-
mi aktivitami. Představen byl také projekt OSTRAVOU!!!, zaměřený na pro-
pagaci alternativní dopravy. Do programu oslav Dne Země se zapojily také 
Knihovna města Ostravy a Zoologická zahrada a botanický park Ostrava

25. dubna 
• v Radniční restauraci v Nové radnici byly za účasti náměstkyně primá-
tora A. Hoffmannové vyhlášeny výsledky ankety Ostravský sportovec roku 
2018. Nejlepším jednotlivcem se stal motocyklový závodník V. Schwarz, 
talentem roku byl zvolen stolní tenista Š. Bělík, v kategorii nejlepší kolek-
tiv získal nejvíce hlasů mužský baseballový tým Arrows Ostrava, mezi 
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Ocenění v anketě Ostravský sportovec roku 2018 (25. dubna)

ostravské sportovní legendy vstoupila běžkyně a trenérka T. Netoličková 
Kocembová a titul Společensky odpovědná firma převzali zástupci spo-
lečnosti Adop-car, a. s., která dlouhodobě finančně podporuje ostravské 
sportovce

25. dubna–28. května 
• ostravská část Dnů umění nevidomých na Moravě byla zahájena výsta-
vou fotografií L. Pavelčáka, hmatových soch z pálené hlíny P. Slámy 
a kreslených vtipů o nevidomých. K dalším akcím patřily beseda o životě 
zrakově postižených s J. Mojžíškem a koncerty souboru Musica Pro Sanc-
ta Cecilia a zpěvačky A. T. Vítek

27.–28. dubna 
• Garden food festival na Slezskoostravském hradě nabídl prezentace 
špičkových restaurací z celé republiky i zahraničí, ochutnávky produktů, 
destilátů, tuzemských i zahraničních vín či piv z minipivovarů. Na pódiu 
předvedli své umění vynikající kuchaři, mj. porotce televizní soutěže Mas-
terChef Česko, ostravský rodák R. Kašpárek

27. dubna–4. května 
• v Ostravar Aréně se o titul mistrů světa v para hokeji utkalo osm elit-
ních týmů světové skupiny A. Kromě české reprezentace to byla mužstva 
Kanady, USA, Norska, Itálie, Švédska, Koreje a Japonska. Ve vynikající 
atmosféře, kterou vytvořili diváci na všech utkáních, získali první místo 
hokejisté USA, když ve finálovém zápase porazili výběr Kanady 3:2
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Jeden ze soubojů v zápase ČR – Itálie na mistrovství světa v para hokeji  
(30. dubna)

27. dubna–5. května 
• součástí mezinárodního šachového festivalu Ostravský koník bylo 
finále mistrovství ČR, jehož vítězem se stal český šachový velmistr  
D. Navara

28. dubna 
• u Památníku padlých na Vřesinské ulici v Porubě se konal pietní akt 
u příležitosti 74. výročí osvobození Poruby a konce 2. světové války

• v lokalitě U Korýtka v Zábřehu, kde se v roce 1945 československým 
tankistům podařilo překonat německé pozice a poté osvobodit Moravskou 
Ostravu, proběhl pietní akt a následně zorganizovalo Technické muzeum 
1. ČSTOB Olomouc ukázky historické vojenské techniky, mj. tanků T-34 
a bojových letadel Jak-3. Akci poněkud zkalila její nevydařená organizace

• v Malém světě techniky U6 v Dolní oblasti Vítkovice byla zahájena 
výstava prezentující oblíbenou hračku Igráčka, kterou nejen děti obdivují 
již několik desítek let
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29. dubna 
• velvyslanec Ruské federace v ČR A. V. Zmejevskij jednal s primátorem 
T. Macurou a náměstkyní primátora A. Hoffmannovou mj. o možnostech 
studia českých studentů na ruských vysokých školách. O den později se 
zúčastnil pietního aktu u památníku Rudé armády v Komenského sadech

• před budovou Krajského úřadu Moravskoslezského kraje protestovalo 
150 lidí proti jmenování M. Benešové ministryní spravedlnosti

• v kině Luna v Zábřehu se konala za účasti primátora T. Macury, náměst-
ků primátora A. Hoffmannové a Z. Pražáka a dalších hostů premiéra doku-
mentárního filmu o Ostravsko-opavské operaci Boj o Ostravsko, jehož reži-
sérem byl J. Korytář, jednatel společnosti POLAR televize Ostrava, s. r. o., 
která snímek produkovala

29.–30. dubna 
• na koncer tech berlínského experimentálního vokálního ansámblu  
Maulwerker zazněly v galerii PLATO Ostrava, p. o., skladby D. Schnebela, 
S. Weismann nebo A. Bosettiho

29. dubna–5. května 
• vítězem tenisového turnaje Prosperita Open by MONETA v Komenské-
ho sadech se ve dvouhře stal Polák K. Majchrzak, který ve finále porazil 
Itala J. Sinnera. Ve čtyřhře zdolali Švýcar L. Margaroli a slovenský repre-
zentant F. Polášek nizozemskou dvojici T. De Bakker a T. Griekspoor

30. dubna 
• v Komenského sadech u památníku Rudé armády se konal pietní akt 
k 74. výročí osvobození Ostravy a ukončení 2. světové války za účasti 
primátora T. Macury, náměstků primátora, příslušníků armády, politic-
kých stran, zástupců ruského velvyslanectví a společenských organizací. 
Během vzpomínkového aktu byli oceněni medailemi a pamětními odznaky 
váleční veteráni a další občané, a povýšeni byli členové aktivních záloh

• v den výročí osvobození města objevili stavebníci při budování základů 
nových rodinných domů ve Výškovicích v Podolské ulici ostatky tří němec-
kých vojáků. Jeden z nich byl identifikován jako důstojník

30. dubna–1. května 
• 22. ročník festivalu Májová Plesná byl zahájen vpodvečer 30. dub- 
na  vystoupením skupin Standa Hranický memory a Rock & Roll Band Mar-
cela Woodmana. Akce pokračovala druhý den  krojovaným průvodem Ples-
nou, vystoupeními folklorních souborů a soutěží o nejlepší guláš – Guláš-
festem. Závěr patřil koncertu F. Nedvěda a skupiny Tie Break
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• město Ostrava bylo podruhé organizátorem ostravské části soutěže 
Do práce na kole, určené jednotlivcům i týmům, kteří do zaměstnání dojíž-
děli na kole, chodili pěšky nebo běhali. V týmové kategorii, hodnotící pra-
videlný dojezd na kole, běh či chůzi do zaměstnání, zvítězil tým Opavské 
střely ze společnosti Česká spořitelna, a. s. Mezi nejlepší jednotlivce pat-
řili L. Herman, který za měsíc urazil do práce na kole 2523,7 km, a běžec 
s pseudonymem Strejda, jenž za stejnou dobu uběhl 694,6 km

1. května–31. října 
• do projektu Otevřené chrámy, v jehož rámci byly prodlouženy otevíra-
cí doby v kostelích, se v Ostravě zapojily katedrála Božského Spasitele, 
evangelický kostel v Moravské Ostravě na Českobratrské ulici a kostel 
svatého Václava, také v Moravské Ostravě, kde byl vystaven unikát – 
pozdně gotická Madona z Těrlicka

3. května 
• přibližně 100 studentů středních škol protestovalo v ulicích města 
a dožadovalo se opatření, která by zabránila negativním změnám klimatu. 
Demonstraci svolala ekologická iniciativa Fridays for Future – Pátky pro 
budoucnost. Akce se do konce školního roku několikrát opakovala

3.–5. května 
• vítězi Velké ceny Ostravy v plavání v krytém bazénu Sareza v Porubě 
se stali S. Kubová z TJ Slávie Chomutov a B. Biczó z maďarského klubu 
Ferencváros Budapešť. Na závodech bylo, především zásluhou maďar-
ských sportovců, překonáno jedenáct rekordů mítinku

5. května 
• na mistrovství České republiky v maratonu mužů a žen v Praze vybojova- 
la titul P. Pastorová z Maraton klubu Seitl Ostrava, z. s., časem 2:42:23 hod

6. května 
• v antikvariátu a klubu Fiducia se konala debata Literární exil nejen 
v Tibetu, které se zúčastnili tibetský spisovatel Ning Kchen a překladatel-
ka z tibetštiny Z. Li

• na Masarykově náměstí protestovalo několik desítek lidí za nezávis-
lost justice a proti premiérovi A. Babišovi

7. května 
• v kašně Duch Hlubiny v areálu Dolu Hlubina byla umístěna plastika 
stylizované ženské postavy vzdávající hold pozůstalým po obětech důl-
ních neštěstí, jejíž autorkou je Š. Mikesková. Realizace sochy, včetně její 
instalace, byla podpořena z dotačního programu města Ostravy fajnOVY 
prostor
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jeho novým předsedou zvolen J. Kunčický, který vystřídal P. Rojíčka, vyko-
návajícího tuto funkci od roku 2013. Za dlouholetou činnost při udržování 
hornických tradic bylo uděleno čestné klubové členství emeritnímu profe-
sorovi VŠB – TUO I. Černému

8. května 
• uskutečnil se 40. ročník Běhu osvobození Ostravy se startem u Národ-
ního památníku 2. světové války v Hrabyni. V hlavní kategorii mužů zvítězil 
P. Muras z Maraton klubu Seitl Ostrava, z. s., který trať v délce 14 km 
zdolal za 49:02 min. Mezi ženami byla nejlepší J. Coufalová ze stejného 
klubu časem 57:16 min

• ostravské studio České televize připravilo den otevřených dveří, v jehož 
rámci si návštěvníci prohlédli mj. studia, pracoviště režie, newsroomu 
a střižny. Proběhly také autogramiády televizních tvůrců, workshopy nebo 
výstava kostýmů

• součástí 14. ročníku setkání hasičských praporů okresu Ostrava-měs-
to, konaného v Radvanicích, byla mše v kostele Neposkvrněného početí 
Panny Marie a průvod členů hasičských sborů k hasičské zbrojnici

9. května 
• centrem Ostravy prošel Nesmrtelný pluk, jehož členové si připomně-
li oběti Rudé armády a československých jednotek padlé ve 2. světové 
válce

• slavný jazzový trumpetista a skladatel L. Déczi se skupinou Celula New 
York vystoupil v Domě kultury města Ostravy

11. května 
• v Trojhalí na Karolině se uskutečnila benefiční akce Spolu ruku v ruce, 
jejímž cílem bylo upozornit na problematiku osob pečujících o hendike-
pované. Program nabídl mj. vystoupení zpěváka Voxela, bubenického 
souboru Rytmy a kapely Slza, tvůrčí dílny nebo atrakce pro děti. Výtěžek 
z dobrovolného vstupného byl použit na projekty podporující pečovatele 
o blízkou osobu s hendikepem

• na světovém poháru ve štafetovém běhu v japonské Jokohamě zlepši-
la česká štafeta, jejímž členem byl Z. Stromšík z SSK Vítkovice, v běhu 
na 4× 100 m český rekord z roku 1972 o 5 setin sekundy, na 38,77 s

• za účasti 72 závodníků se v Ostravě uskutečnil Běh pro paměť národa, 
který byl věnován vzpomínce na politické vězně, válečné veterány, oběti 
holocaustu, disidenty a další bojovníky za svobodu. V hlavní kategorii, 
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(48:34 min)

12. května 
• v Hošťálkovicích byla za účasti primátora T. Macury slavnostně otevře-
na nová hasičská zbrojnice

• akce Ostrava žije první pomocí se konala v Trojhalí na Karolině. Lidé 
si mohli na dvou trasách vyzkoušet znalosti a dovednosti v oblasti první 
pomoci. Součástí programu byla soutěž nezdravotnických složek integro-
vaného záchranného systému, do níž se zapojilo 12 týmů Městské poli-
cie Ostrava, Policie ČR, dobrovolných a profesionálních hasičských sborů 
a příslušníci aktivních záloh Armády ČR

• Národní divadlo moravskoslezské uvedlo v Divadle „12“ komorní muzi-
kál amerického skladatele, dramatika a libretisty S. Dolginoffa Thrill Me 
(Vzruš mě!). V režii J. Čiernika a hudebním nastudování J. Žídka vystoupili 
L. Adam a R. Pekárek

13. května 
• vernisáže výstav obrazů J. Davida nazvané Part I + Part II se konaly 
v antikvariátu a klubu Fiducia a v galerii Divadla Antonína Dvořáka

14. května 
• v rámci tzv. volební štafety KSČM se v Ostravě představili kandidáti 
této strany do voleb do Evropského parlamentu

• na ulici U Nových válcoven v Mariánských Horách byla za účasti náměst-
ka primátora Z. Pražáka otevřena nová ubytovna Armády spásy, jejíž sou-
části je noclehárna a denní centrum pro lidi bez domova

• v Multifunkční aule Gong proběhl 10. ročník vyhlášení Cen hejtmana 
za společenskou odpovědnost za rok 2018. Odborná porota hodnotila 
aktivity přispívající k rozvoji kvality života občanů, péče o zaměstnance či 
projekty zlepšující stav životního prostředí. Mezi vítězi byly např. společ-
nost Maxion Wheels Czech, s. r. o., sídlící v Ostravě-Kunčicích, Kulturní 
zařízení Ostrava-Jih, p. o., nebo Vysoká škola báňská – Technická univer-
zita Ostrava

• na recitálu vynikajícího klavíristy I. Ardaševa zazněla v obřadní síni 
Slezskoostravské radnice např. díla L. van Beethovena, S. Prokofjeva 
nebo P. I. Čajkovského

15. května 
• vernisáž projektu Duchovní brownfield Ostrava!!! se konala v katedrále 
Božského Spasitele. Výstava prezentovala práce studentů Ústavu architek-
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s Laboratoří sakrálního prostoru vedenou architektem M. J. Štěpánem

• 100. výročí vzniku školy výtvarného umění Bauhaus připomenul v Ost-
ravě festival re:bauhaus, zahájený v galerii PLATO Ostrava zpřístupněním 
instalace berlínského studia Zukunftsgeraeusche GbR využívající recyk-
lované prvky fasády budovy školy Bauhaus v německém městě Desava

• Magistrát města Ostravy obhájil prvenství z roku 2018 ve 4. ročníku 
soutěže Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností, pořádané 
Ministerstvem vnitra ČR, v níž je hodnoceno poskytování nadstandard-
ních služeb či běžných služeb v nadstandardní kvalitě občanům. Slavnost-
ní předání cen proběhlo v Olomouci

15.–19. května 
• na vlastivědném festivalu Pestré vrstvy, jehož cílem je prezentovat 
témata spojená s minulostí, přítomností, budoucností a také s architek-
turou a přírodou ostravského regionu, vystoupili mj. historici T. Majliš,  
A. Pokludová, R. Kravčík, astronom T. Kubica, geomorfolog J. Lenart, 
fotograf B. Renner, publicista M. Jiroušek nebo cimbálová muzika Tolar

16. května 
• v zahradě Domova pro seniory Sluníčko na Syllabově 19 ve Vítkovicích 
vysvětil biskup F. V. Lobkowicz novou kapli sv. Ludmily

• NDM uvedlo komedii A. N. Ostrovského Výnosné místo. V režii I. Krejčí-
ho vystoupili J. Fišar, L. Bělašková, R. Finta a další

17. května 
• hlavními hvězdami 25. ročníku Majálesu Ostrava byli skupina Mig 21 
a zpěvák B. Cristovao. Program se tentokrát uskutečnil na Slezskoostrav-
ském hradě. Záměrem změny lokality (do roku 2018 se majáles konal 
v Dolní oblasti Vítkovice) bylo především oživení centra Ostravy a jeho 
okolí a snaha odlišit tuto akci od ostatních, probíhajících v Dolní oblasti 
Vítkovice

• na Bambifestu, konaném na louce u restaurace Starobělská koliba 
v Zábřehu, připravily organizace, instituce a spolky, jejichž náplní činnosti 
jsou volnočasové aktivity dětí a mládeže, soutěže, hry a bohatý kulturní 
program

• premiér a předseda hnutí ANO 2011 A. Babiš navštívil provozy Doprav-
ního podniku Ostrava, a. s., VŠB – TUO a odpoledne se setkal v Zábřehu 
s občany v rámci předvolební kampaně do voleb do Evropského parla-
mentu
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• na 12. setkání báňských měst a obcí Slovenska v Ľubietové zastupo-
vali ostravské hornické spolky ředitel Nadace Landek Ostrava J. Gavlas 
a předseda Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě J. Kunčický

• Jezdecký klub Baník Ostrava byl organizátorem 55. ročníku Velké ceny 
Ostravy ve skokových soutěžích na závodišti ve Staré Bělé. Vítězkou hlav-
ního závodu se stala L. Strnadlová na koni Carina

19. května 
• hvězdou festivalu Ostravský kompot, na němž vystoupili rodilí Ostra-
vané, ti, kteří ve městě již dlouhou dobu žijí nebo jsou s městem spojo-
váni, byla zpěvačka H. Zagorová. K dalším účinkujícím patřili Big Band!!! 
Ostrava, skupina Úspěch či zpěvák P. Bende. Uvedeny byly rovněž ukázky 
z tvorby zdejších básníků P. Motýla, P. Hrušky a dalších a pro děti byly 
připraveny cvičení jógy, taneční workshop či vystoupení klaunů

19.–20. května 
• věž Nové radnice byla od 20 hodin 19. května do ranních hodin 20. květ-
na nasvícena červeným světlem. Ostrava se tímto připojila k akci Světlo 
pro AIDS 2019, připomínající oběti této nemoci

20. května 
• předseda ODS P. Fiala a poslanec Evropského parlamentu E. Tošenov-
ský besedovali na Černé louce s občany v rámci kampaně před volbami 
do Evropského parlamentu

22. května 
• v úvodu 6. zasedání ZMO schválili zastupitelé změnu jednacího řádu 
zastupitelstva, kterou bylo zavedeno pořizování audiovizuálního záznamu 
z jednání. Upravený záznam byl následně zveřejněn na oficiálních interne-
tových stránkách města. Následně zastupitelstvo přijalo obecně závaz-
nou vyhlášku regulující provoz hazardních her. Od 1. července 2019 je 
na území celého města povoleno provozovat pouze tzv. živé hry – rule-
tu a karetní hry v kasinech. Dále ZMO souhlasilo s poskytnutím dotací 
na 20. ročník mezinárodního veletrhu Czech Raildays a finančních pří-
spěvků na projekty v rámci výzvy 30 let od sametové revoluce – 30 let 
svobodné tvorby. Obšírnou diskuzi vyvolal bod jednání týkající se přije-
tí úvěru ve výši 300 mil. Kč, za který městský obvod Poruba odkoupil 
památkově chráněný obytný dům na ul. U Oblouku. Materiál byl násled-
ně schválen. Zastupitelstvo také rozhodlo o záměru prodat dva pozemky 
u obchodního a nákupního centra Nová Karolina

• ve finále fotbalového MOL Cupu v Olomouci prohrál FC Baník Ostrava 
s SK Slavia Praha 2:0
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22.–23. května 
• na 7. ročníku soutěžního festivalu T-film 2019 bylo v Multifunkční aule 
Gong, kapli sv. Václava v Opavě nebo v Country Saloonu v Nové Bělé pro-
mítnuto 41 snímků. Cenu Grand Prix získal český film Matsés režiséra  
M. Haluzy. Součástí doprovodného programu s názvem 30 let od sametové 
revoluce aneb Co by dnes zpíval Karel Kryl byly besedy např. se spisovate-
lem a bývalým redaktorem rádia Svobodná Evropa I. Binarem a hudebním 
skladatelem E. Schiffauerem

22.–26. května 
• performance mima R. Vizváryho VIP, inscenace dua Cie Cinconcent-
rique nazvaná Respire nebo představení Božena v provedení ženského 
tria Holektiv byly lákadly 6. ročníku mezinárodního festivalu tance, cirku-
su a fyzického divadla MOVE fest 2019

23. května 
• za účasti ministra průmyslu a obchodu K. Havlíčka, hejtmana Morav-
skoslezského kraje I. Vondráka a dalších hostů proběhlo slavnostní ote-
vření objektu Smart Innovation Center Ostrava na ulici 28. října naproti 
DK města Ostravy. Po 30 letech tak byl dostavěn skelet budovy, jež měla 
původně sloužit pro účely KSČ. V objektu disponujícím 11 000 m2 plochy 
budou umístěny vědecko-technický park, podnikatelský inkubátor, kance-
láře, prodejny či lékařské ordinace

Budova Smart Innovation Center Ostrava (23. května)
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23.–24. května 
• v Clarion Congress Hotelu v Zábřehu se konal 17. sněm Svazu měst 
a obcí ČR. Mezi hlavní témata jednání, kterého se zúčastnilo pět ministrů 
a druhý den zasedání také prezident republiky M. Zeman, patřily stavební 
právo a opatření proti korupci. Delegáti rovněž zvolili novou radu a před-
sedu svazu. Tuto funkci obhájil F. Lukl

24. května 
• proběhla tradiční Noc kostelů, zahájená v katedrále Božského Spa-
sitele za účasti primátora T. Macury. V kostelích se konaly bohoslužby, 
komentované prohlídky, výstavy obřadních rouch a bohoslužebných před-
mětů. V rámci kulturního programu vystoupily hudební i divadelní soubo-
ry. Pro děti byly připraveny hry

• na 14. ročníku kulturně-charitativní akce Ostrava se baví v sokolovně 
v Radvanicích se představili např. herec a mim M. Nesvadba a italský zpě-
vák D. Mattioli. Děti do 150 centimetrů výšky měly vstup zdarma

24.–25. května 
• konaly se volby do Evropského parlamentu. V okrese Ostrava-město 
zvítězilo hnutí ANO 2011, které obdrželo 26,09 % hlasů, před Občanskou 
demokratickou stranou (14,51 %), stranou Svoboda a přímá demokracie – 
Tomio Okamura (11,86 %), Českou pirátskou stranou (11,34 %), Komu-
nistickou stranou Čech a Moravy (9,47 %), koalicí Starostové a nezávislí 
a TOP 09 (6,10 %) a Křesťanskou a demokratickou unií – Českosloven-
skou stranou lidovou (5,94 %). Volby doprovázela nízká volební účast 
(24,05 %)

24.–26. května 
• 2. ročník festivalu Inverze nabídl v areálu Dolu Hlubina literární a scé-
nická čtení, divadelní představení, filmové projekce, besedy a koncerty. 
Mezi vystupujícími byli spisovatelé J. Novák, J. Pánek či M. Iljašenko. 
Součástí programu byly také poslech vinylových desek nebo video-
mapping – projekce na industriální budovy v areálu, kterou doprovodilo 
vystoupení DJ

25. května 
• 9000 návštěvníků se zúčastnilo 14. ročníku Dne Slezské na Slezsko-
ostravském hradě, jenž byl součástí oslav 790. výročí první písemné 
zmínky o Slezské Ostravě. Na programu byly soutěž o nejlepší slezský 
bigos, koncerty zpěváků J. Ledeckého, D. Rolins aj. Pro děti byly připrave-
ny dílničky, šmoulí diskotéka a řada atrakcí

• poslední premiérou sezony 2017/2018 v Komorní scéně Aréna 
byla inscenace R. Schimmelpfenniga Zimní slunovrat. V režii A. Svozila  
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a K. Kosové se představili P. Kocmanová, A. Sasínová-Polarczyk, V. Lipina,  
V. Georgiev a J. Kaluža

• 15. ročník akce Den v lese se uskutečnil v areálu Bělského lesa. Orga-
nizátoři z Moravského lesnického klastru připravili komentované ukázky 
tradičních lesnických činností: kácení, drcení klestu, přibližování dříví 
pomocí koňského potahu apod.

• v Dolní oblasti Vítkovice se uskutečnil běh Rainbow Run. Poté násle-
doval Rainbow Fest, na němž vystoupili mj. moderátor a zpěvák L. Mareš 
a skupiny Poetika a No Name. Část výtěžku z akcí byla určena hendike-
povaným dětem

• na mistrovství České republiky neslyšících v atletice v Brně vybojo-
vali mistrovské tituly atleti SSK Vítkovice, z. s., M. Stanovský v běhu 
na 3000 m časem 10:39,72 min a v hodu oštěpem výkonem 32,75 m 
a K. Korgerová v běhu na 100 m časem 14,04 s a v běhu na 400 m 
(70,86 s)

• součástí oslav 100 let vítkovického fotbalu byly na Městském stadionu 
ve Vítkovicích utkání vítkovických internacionálů proti Sigi Teamu a zápas 
národní ligy MFK Vítkovice s FK Pardubice, do kterého nastoupili vítkovičtí 
hráči v retro dresech mistrů československé ligy z roku 1986
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J. Kaluža, A. Sasínová-Polarczyk, V. Georgiev a P. Kocmanová v inscenaci 
Zimní slunovrat (25. května)
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26. května 
• v Praze se uskutečnil třetí finálový zápas extraligy ve stolním tenisu, 
v němž tým SF SKK EL Niňo Praha porazil TTC Ostrava 2016, a stal se 
mistrem ročníku 2018/2019

28. května 
• další demonstrace proti premiérovi A. Babišovi proběhla na Masaryko-
vě náměstí

28. května–1. července 
• na 2. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka 
zaznělo ve 12 městech 31 koncertů. Na zahajovacím večeru v Domě kul-
tury města Ostravy, po úvodních slovech primátora T. Macury a ředitele 
Janáčkova máje, o. p. s., J. Javůrka zazněla díla L. Janáčka, S. Prokofjeva 
a S. Rachmaninova v provedení Symfonického orchestru Českého rozhla-
su a klavíristy J. Bartoše pod taktovkou K. Järviho. Z programu ostravské 
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Symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem K. Järvim na zahajovacím 
koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka (28. května)
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Houslista R. Capuçon, dirigent T. Sokhiev a Orchestre National du Capitole de 
Toulouse (5. června)

části festivalu sklidila úspěch vystoupení Pražského komorního instru-
mentálního ansámblu, Pražského filharmonického sboru a sólistů, kteří 
v nastudování L. Vasilka uvedli oratorium A. Honeggera Král David, dále 
vynikajícího Orchestre National du Capitole de Toulouse s dirigentem  
T. Sokhievem a houslistou R. Capuçonem, Isabelle Faust Trio, Janáčkovy 
filharmonie Ostrava, klavíristy T. Kača, na jehož klavírním recitálu zazněly 
autorské skladby z jeho debutového CD My Home, klavíristů S. Babayana 
a M. Kasíka, který účinkoval společně s houslistou I. Ženatým, a operních 
pěvců P. Nekorance a Z. Bočkové

29. května 
• u Kulturního centra Cooltour na Černé louce byl otevřen Komunitní 
park Tržnice za přítomnosti náměstkyně primátora K. Šebestové, kreativ-
ní manažerky Kulturního centra Cooltour Ostrava Z. Vinklárkové, zahradní 
architektky R. Matuszkové a dalších, kteří se na jeho vzniku podíleli. Pro-
jekt podpořilo město z dotačního programu fajnOVY prostor

29. května–2. června 
• v Dolní oblasti Vítkovice proběhl beachvolejbalový turnaj světové série 
J&T Banka Ostrava Beach Open za účasti 32 mužských a stejného počtu 
ženských týmů. Vítězem mužské kategorie se stali A. Mol a C. Sørum 
z Norska, když ve finále zdolali český pár O. Perušič a D. Schweiner 2:1 
na sety. Do finálového zápasu ženských dvojic nastoupily pouze brazilské 
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reprezentantky. První místo vybojovaly A. Bednarczuk a E. Santos Lisboa, 
které porazily dvojici A. P. Silva Ramos a R. Cavalcanti Barbosa Silva 2:0

29. května–3. června 
• na 11. ročníku festivalu Dream Factory vystoupili v ostravských diva-
dlech a v areálu Dolu Hlubina Divadlo pod Palmovkou Praha, Městská 
divadla pražská, Divadlo Na zábradlí Praha, Dejvické divadlo, Divadelní 
společnost Petra Bezruče, Komorní scéna Aréna, Teatro Tatro ze Sloven-
ska a další

30. května 
• dokumenty ostravského studia České televize Poslední naděje Věry 
Bílé a Infiltrace: Obchod se zdravím získaly zvláštní uznání v soutěži Prix 
CIRCOM, do níž byly zařazeny snímky regionálních veřejnoprávních tele-
vizí. Tvůrci pořadů převzali ocenění na konferenci CIRCOM v srbském 
městě Novi Sad

• v areálu VŠB – TUO v Porubě proběhl Festival bezpečnosti, na jehož 
programu byly ukázky zásahů bezpečnostních složek, záchranářů, prezen-
tace odborných škol a firem zabývajících se bezpečností. Velkým láka-
dlem pro návštěvníky byla hra Laser Game, vytvořená v rámci programu 
propagace Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB – TUO

30. května–1. června 
• dětský folklorní soubor Holúbek pořádal 4. ročník mezinárodního festi-
valu Děti a tradice. V Lázních Klimkovice, Domově pro seniory Čujkovova 
a Divadle loutek Ostrava vystoupily soubory Kitka-Istibanja z Makedonie, 
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Finálové utkání beachvolejbalového turnaje J&T Banka Ostrava Beach Open 
(2. června)
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Kalužiar-Martin ze Slovenska, Písečánek z Písku, Chrusteček ze Slezské 
Ostravy a pořádající Holúbek

30. května–10. října 
• záměrem festivalu Landscape bylo formou architektonických interven-
cí, uměleckých instalací, výstav, debat a happeningů upozornit na význam 
veřejného prostoru a krajiny pro město. Organizátory festivalu byly 
Galerie Jaroslava Fragnera, provozovaná spolkem Architectura, město 
Ostrava a ateliér zahradní a krajinářské architektury K2N LANDSCAPE. 
Na několika místech ve městě byly umístěny umělecké objekty, např. před  
budovou Nové radnice Victoria natura (autor J. Lasovský), skládající se 
z nádob s přibližně 1000 léčivými bylinami, Zapomenuté krematorium 
(ADEA projekt, s. r. o.) – stylizovaný objekt upomínající na zbořené kubistic-
ké krematorium v dnešním sadu Dr. Milady Horákové nebo Kolos of Ostra-
va (T. Vrána, V. Minařík & kolektiv) – skupina objektů vytvořených z vyřaze-
ných kol, umístěná kolem cyklostezky u řeky Ostravice

31. května 
• na Slezskoostravském hradě proběhlo za účasti náměstkyně primáto-
ra K. Šebestové vyhlášení výsledků soutěže Hledej pramen vody, organi-
zované Ostravskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., u příležitosti Svě-
tového dne vody a určené žákům základních škol. První cenu získal tým 
Koumáci z 5.B ze ZŠ Vratimov

• žáci norské hudební školy Ringsaker Operaskole uvedli v Ringsakeru 
první ze tří úspěšných provedení (další se konala 1. a 3. června) dětské 
opery E. Schiffauera na text I. Binara Vrať nám, ptáku, hastrmana

• D. Hašek, hokejový brankář národního týmu, který mj. získal zlaté medai-
le na olympiádě v japonském Naganu v roce 1998, besedoval v Centru vol-
ného času Ostrčilova v Moravské Ostravě s žáky základních škol

31. května–1. června 
• osm dechových orchestrů z České republiky a z Polska se zúčastnilo 
v Domě kultury města Ostravy 19. ročníku Mezinárodní soutěže velkých 
dechových orchestrů Ostrava. Absolutním vítězem se stala Harmonie 
Šternberk

31. května–2. června 
• na několika místech se konaly oslavy Mezinárodního dne dětí. 
Na Masarykově náměstí byly 31. května připraveny atrakce a soutěže. 
Bohatý program nabídly také zoo a Dolní oblast Vítkovice, kde si děti 
1. června mohly vyzkoušet ve Velkém i Malém světě techniky vědecké 
pokusy a zúčastnit se her a soutěží. V Divadle loutek Ostrava probíha-
ly 2. června prohlídky zákulisí v doprovodu postav, které diváci znají 
z inscenací
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1. června 
• v centru Ostravy se uskutečnil 7. ročník Českého běhu žen, jehož pořa-
datelem byl SSK Vítkovice z. s., za účasti 2006 závodnic. V hlavní katego-
rii – běhu na 10 km – zvítězila M. Baginská z Havířova časem 40:06 min

• na třech pódiích 12. ročníku festivalu Slezskoostravský Rock-Fest Open 
Air na Slezskoostravském hradě vystoupily např. skupiny Visací zámek, 
Vitacit, Alkehol a Progres 2

3.–7. června 
• Jazz Open Ostrava, konaný na Slezskoostravském hradě, v klubu Dock 
a Domově pro seniory Kamenec, nabídl vystoupení skupin Rhythm Des-
perados, Apostolis Anthimos Quartet, Yellowjackets a dalších

4. června 
• v areálu ArcelorMittal Ostrava, a. s., vypukl požár na dvou dopravní-
kových pásech třídírny severní části aglomerace, který likvidovalo sedm 
hasičských jednotek dvě a půl hodiny

4. června–1. září 
• proběhla rekonstrukce křižovatky ulic Českobratrské a Sokolské. 
Vozovka získala nový živičný povrch. Zrekonstruovány byly chodníky, 
postaveno bylo parkoviště a v okolí vozovek byla vysázena zeleň. Vymě-
něno bylo rovněž trolejové vedení a úpravou prošla světelná signalizace

5. června 
• primátor T. Macura odstartoval 7. etapu (Ostrava-Kroměříž) 10. roční-
ku cyklotour Na kole dětem

• v Clarion Congress Hotelu se konal Byznys den Euroasijského eko-
nomického svazu (EES) za účasti velvyslanců a obchodních radů člen-
ských zemí EES, představitelů ministerstev zahraničních věcí, průmyslu 
a obchodu ČR, zástupců podniků atd., jehož cílem bylo prohloubit ekono-
mickou spolupráci mezi Českou republikou a EES

• Ostravská univerzita oznámila v tiskové zprávě, že student OU P. Fle-
gontov se díky výsledkům svého výzkumu zaměřeného na oblast Severní 
Ameriky, kombinujícího metody genetiky, lingvistiky a archeologie, stal 
členem týmu světově uznávaného genetika D. Reicha z Harvardovy uni-
verzity

5.–6. června 
• na 2. ročníku veletrhu Urbis Smart City Fair prezentovaly na brněn-
ském výstavišti Moravskoslezský kraj a město Ostrava ve společné expo-
zici tzv. chytré projekty usnadňující život obyvatelům
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Scéna z vystoupení nizozemského souboru Compagnie with Balls na festivalu 
Cirkulum (8. června)

6. června 
• v Nové radnici bylo zahájeno 25. setkání podnikatelů České, Polské 
a Slovenské republiky, jehož cílem bylo podpořit další rozvoj ekonomic-
kých vztahů mezi těmito zeměmi Visegrádské skupiny

• na tiskové konferenci bylo sděleno, že mezinárodní ratingová agentu-
ra Moody’s potvrdila Ostravě hodnocení z roku 2018, tedy A1 pozitivní. 
Ostrava má – stejně jako v předešlém roce – nejvyšší možné hodnocení, 
shodné s ratingem České republiky

• oficiálně byl zahájen mezinárodní sochařský festival Sculpture Line, 
v jehož rámci byly instalovány plastiky ve veřejném prostoru. První z nich, 
nazvaná Original Sin, představující tři lidoopy z bronzu, a jejímž autorem je 
čínský umělec L. Ruowang, byly umístěny v Dolní oblasti Vítkovice. Veřej-
nosti byla poté představena díla renomovaných českých i zahraničních 
sochařů M. Gabriela, K. Gebauera, Š. Milkova, L. Raise nebo B. Tolara

• výstava Ostrava ’89 ve fotografiích Jiřího Kudělky, zachycujících dění 
v listopadu 1989 v Ostravě, byla zahájena v Ostravském muzeu

7.–9. června 
• proběhl 4. ročník Mezinárodního festivalu nového cirkusu a pouličního 
divadla Cirkulum, jediného svého druhu v ČR. Na několika místech na porub-
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ské Hlavní třídě a v areálu VŠB – TUO se představili např. novozélandský 
klaun F. Hooper, žonglér PanGootic z Velké Británie a Duo Looky. Vrcholem 
přehlídky bylo vystoupení německého souboru Analogon

8. června 
• krojovaný průvod obcí zahájil 48. ročník tradiční slavnosti Honění krále 
ve Lhotce. Následoval závod jezdců na koních, jejichž úkolem bylo v co 
nejkratším čase uzmout šátek zavěšený na tyči na louce. Slavnost poté 
pokračovala kulturním programem na hřišti TJ Lhotka

• na festivalu Country fontána na Slezskoostravském hradě vystoupili 
zpěváci N. Urbánková a K. Kahovec a skupiny Bokorama, Nezmaři, Fleret 
a Pozdní sběr

• v Ostravar Aréně se konala za účasti 155 závodnic a závodníků v 30 kate-
goriích soutěž v kulturistice IFBB Diamond Cup

• 11. ročník Ostravské muzejní noci zahájili primátor T. Macura a zástup-
ci pořádajících organizací před budovou Nové radnice na Prokešově 
náměstí. Přes 20 000 zájemců si ve večerních a nočních hodinách pro-
hlédlo prostory Nové radnice, Ostravské muzeum, Galerii výtvarného 
umění v Ostravě, galerii PLATO, Český rozhlas Ostrava, Hasičské muze-
um města Ostravy, antikvariát a klub Fiducia, areál Dopravního podniku 
Ostrava, a. s., Milan Dobeš Museum, Důl Michal, Výtvarné centrum Cha-
gall, Centrum PANT, provozované spolkem PANT, a řadu dalších institucí

8.–9. června 
• slavnosti městského obvodu Ostrava-Jih se uskutečnily na bývalém fot-
balovém hřišti na Svazácké ulici v Ostravě-Zábřehu. V kulturním programu 
vystoupily děti ze škol v obvodu, zpěváci Xindl X, J. Ledecký, L. Bílá. Pro 
děti byly připraveny hry a zájemci zhlédli ukázky hasičské nebo policejní 
techniky

10. června 
• revitalizovaný krytý a bezbariérový prostor pod vysokou pecí č. 1, který 
bude možno využívat také pro různé kulturní a společenské akce, byl pro 
návštěvníky zpřístupněn v Dolní oblasti Vítkovice

• starosta městského obvodu Slezská Ostrava R. Vereš a místostarosta 
obvodu R. Goryczka otevřeli v Koblově v prostoru u ulic Lámař, Koblovské 
a Výdušné nové dětské hřiště, blízkou rekonstruovanou zastávku MHD 
a upravené přístupové komunikace

11. června 
• primátor T. Macura jednal s maďarským velvyslancem M. Borosem 
mj. o partnerství Ostravy s maďarským městem Miskolc. Velvyslanec si 
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poté vyslechl koncert Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka, 
na němž vystoupil maďarský klavírista D. Várjon

• v rámci Mezinárodního dne archivů byly v Archivu města Ostravy připra-
veny soutěže pro děti ve skládání puzzle, archivních kartonů, komento-
vaná prohlídka knihařské dílny a fotodílny a v badatelně byla instalována 
výstava archivních „nej-“

• několik stovek lidí opět protestovalo na Masarykově náměstí proti 
premiérovi A. Babišovi

11.–13. června 
• 20. ročník mezinárodního veletrhu drážní a manipulační techniky, 
výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy 
Czech Raildays proběhl v areálu nákladového nádraží stanice Ostrava –
hlavní nádraží. Součástí této jediné akce svého druhu v České republice 
byla dvoudenní odborná konference zaměřená na aktuální stav budování 
železniční sítě v České republice

12. června 
• u pamětní desky v blízkosti místa, kde stála na Zeyerově ulici synagoga, 
proběhl pietní akt k 80. výročí vypálení všech ostravských synagog. Akci 
pořádala Židovská obec v Ostravě. Poté následovala přednáška k témuž 
tématu v Centru PANT

13. června 
• za účasti náměstkyně primátora Z. Bajgarové byly v Nové radnici vyhlá-
šeny výsledky 25. ročníku soutěže Ostravská stavba roku 2018, do které 
bylo přihlášeno patnáct staveb a poprvé také úpravy veřejného prostoru. 
První místo získala přístavba školní tělocvičny Základní školy Ostrava-
-Petřkovice

Tělocvična ZŠ 
v Petřkovicích – 
ostravská stavba  
roku 2018  
(13. června) 
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• v kompresorovně Landek Parku proběhlo vyhlášení soutěže Moravsko-
slezská stavba roku. Hlavní cenu získala novostavba víceúčelového infor-
mačního a kulturního centra Píšť
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Scéna z inscenace DLO Prodaná nevěsta (14. června)

Vystoupení slovenského zpěváka R. Müllera na MichalFestu (14. června)
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dy zblízka, prezentující mincovní poklady z muzejních sbírek, mj. 99 mincí 
z tzv. Hulváckého pokladu nebo Muglinovský poklad s mincemi z let 1625 
až 1670

• prezentace knihy Pamětní kniha Zábřehu nad Odrou: psáno zábřež-
ským farářem Josefem Bilčíkem v letech 1870–1883 proběhla v koste-
le Navštívení Panny Marie v Ostravě-Zábřehu. Publikace je prvním dílem 
nové kritické edice Písemné památky městského obvodu Ostrava-Jih. 
Knihu k vydání připravil kronikář městského obvodu Ostrava-Jih P. Lexa 
Přendík

13.–15. června 
• elektromobil Citigo ze Škody Auto, a. s., byl jednou z nejzajímavějších 
novinek veletrhu EkoAuto 2019 v Trojhalí na Karolině. Tímto vozem začí-
ná tovární výroba elektromobilů české značky. Souběžně s EkoAutem 
se uskutečnil veletrh Úsporná domácnost, na němž zejména energetic-
ké firmy prezentovaly technologie umožňující efektivně a šetrně využívat 
energii v domácnostech

14. června 
• v parku Československých letců byl za přítomnosti náměstkyně primá-
tora K. Šebestové slavnostně otevřen netradiční učební prostor Venkovní 
třída, podpořený z dotačního programu fajnOVY prostor. Iniciátorem pro-
jektu byli učitelé z 1st International School of Ostrava. Autorkou návrhu je 
architektka M. Vysloužilová

• Divadlo loutek Ostrava připravilo premiéru loutkové verze opery B. Sme-
tany Prodaná nevěsta. Režisérem, autorem scénografie, loutek a kostýmů 
byl M. Zákostelecký. Choreografii připravila V. Knytlová

14.–15. června 
• na dvou pódiích MichalFestu vystoupilo během dvou festivalových dnů 
21 sólistů a skupin. Mezi největší hvězdy patřili zpěváci R. Müller, Lenny, 
P. Nagy a skupiny Mňága a Žďorp, Hudba Praha nebo O5 & Radeček

• na pouti v Hošťálkovicích, konané u příležitosti 100 let od založení hoš-
ťálkovické farnosti, jejíž součástí byly mše, soutěže pro děti či ukázky 
výcviku policejních psů, se představila také skupina Buty

14.–16. června 
• 9. ročník křesťanského hudebního festivalu Slezská lilie 2019 nabídl 
před katedrálou Božského Spasitele, v kostelích sv. Václava a sv. Antoní-
na z Padovy v Kunčičkách mj. mše, přednášky, koncerty O. Brzobohaté-
ho, Family Gospelu Ostrava a muzikál T. Rice a A. Lloyda Webbera Josef 
a jeho úžasný pestrobarevný plášť
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15. června 
• požár v areálu garáží Dopravního podniku Ostrava, a. s., na Počáteč-
ní ulici ve Slezské Ostravě zničil 12 autobusů. Hasičům trvalo přibližně  
40 minut, než oheň dostali pod kontrolu

• hvězdami Oldies Festivalu v Dolní oblasti Vítkovice, zaměřeného na  
populární hudbu 80. a 90. let 20. století, byli Safri Duo, zpěváci Haddaway 
a F. Morvan

• na mistrovství České republiky veteránů v atletice ve Svitavách vybojova-
la dva mistrovské tituly závodnice SSK Vítkovice, z. s., E. Rycková (katego-
rie W 60+) v hodu břemenem (5,45 kg) výkonem 14,30 m a v hodu diskem 
(25,90 m)

• celkem 15 medailí získali závodníci Akademie Karate Ostrava na mist-
rovství ČR v tradičním karate. Z toho 6 zlatých, 3 stříbrné a 6 bronzových. 
Nejúspěšnější závodnicí celého turnaje se stala N. Chybíková ze stejného 
týmu, která vybojovala tři mistrovské tituly. 22. července zástupce klubu 
přijala na Nové radnici náměstkyně primátora A. Hoffmannová

16. června 
• tým ČR se v Ostravar Aréně utkal s Bosnou a Hercegovinou o postup 
na mistrovství Evropy v házené v roce 2020. V zápase, na kterém padl 
divácký rekord na reprezentačním utkání (5521), zvítězili hosté 20:19

18. června 
• ve Slezskoostravské galerii byla zahájena výstava prací E. Ovčáčka 
Média vizuální poezie

19. června 
• na 7. zasedání ZMO, které již bylo možno sledovat on-line přenosem 
na internetových stránkách města, schválili zastupitelé zprávu o výsled-
ku hospodaření města za rok 2018, převedení volných zdrojů rozpoč-
tu ve výši téměř 165,5 mil. Kč do zřízených fondů a rozpočtové rezervy, 
Akční plán koncepce sociálního bydlení, programy na podporu sportu 
pro rok 2020, poskytnutí dotací na výuku cizích jazyků a bilingvní výuku 
v mateřských, základních a středních školách pro školní rok 2019/2020. 
Zastupitelstvo odmítlo návrh odkoupit komín, tzv. Strakáč, v areálu býva-
lé vítkovické úpravny a spékárny železných rud

• Střední průmyslová škola stavební Ostrava získala 2. místo ve finále 
celostátní soutěže Stavby z vlnité lepenky se svou originální maketou pře-
hradní nádrže. Finále se uskutečnilo v informačním centru Vodního díla 
Šance na Ostravici
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N• na Městském stadionu ve Vítkovicích se uskutečnily atletické závo-

dy tělesně postižených s mezinárodní účastí Handi Zlatá tretra Ostrava 
v hodu oštěpem, hodu diskem a vrhu koulí. M. Obrová z klubu Atletika 
Ostrava ZTP zlepšila český rekord v hodu oštěpem v kategorii F56 výko-
nem 15,45 m

20. června 
• v průmyslové zóně v Mošnově byla slavnostně otevřena první hala logis- 
tického centra společnosti Ostrava Airpor t Multimodial Park, s. r. o., 
za účasti primátora T. Macury, hejtmana I. Vondráka, zástupců provozo-
vatele logistického centra a dalších hostů

• finále tradičního atletického závodu Čokoládová tretra, určeného dětem 
od 6 do 11 let, se konalo na Městském stadionu ve Vítkovicích

• na Městském stadionu ve Vítkovicích se uskutečnil 58. ročník meziná-
rodního atletického mítinku Zlatá tretra Ostrava, na němž bylo dosaženo 
řady vynikajících výkonů. Rekordy mítinku vytvořili S. Miller-Uibo z Baham 
v běhu žen na 300 m časem 34,41 s, S. Kendricks z USA ve skoku o tyči 
(593 cm), T. Walsh z Nového Zélandu ve vrhu koulí (22,27 m), Ruska  
M. Lasitskene ve skoku vysokém žen (206 cm) a M. Kirt z Estonska v hodu 
oštěpem (90,34 m). Průběh posledních disciplín programu (skok daleký 
mužů, vrh koulí mužů a běh mužů na 200 m) výrazně ovlivnil prudký déšť

Sprinteři v běhu na 200 m na Zlaté tretře (20. června)
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• za Novou radnicí v Komenského sadech se konala akce Lidé lidem, 
spolupořádaná odborem sociálních věcí a zdravotnictví MMO, na které se 
prezentovaly organizace poskytující ve městě sociální služby a související 
aktivity. Součástí kulturního programu bylo vystoupení zpěváka Pokáče

• v Domě kultury města Ostravy se v rámci festivalu Muziáda 2019 
uskutečnil koncert žáků základních uměleckých škol z Moravskoslezské-
ho, Zlínského a Olomouckého kraje, které doprovázela Janáčkova filhar-
monie Ostrava

21. června 
• na Ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě byla odhalena plastika  
J. Šnébergera, umístěná na hrobě významného ostravského sochaře  
A. Handzela. Socha byla vybrána v soutěži vypsané v září 2018 antikva- 
riátem a klubem Fiducia ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem Za krás-
nou Ostravu, jenž hrob A. Handzela adoptoval

21.–22. června 
• v areálu pivovaru Ostravar se konaly slavnosti pivovaru Ostravar, 
na kterých vystoupily skupiny Divokej Bill, Dubioza Kolektiv, Jelen, rapper 
Marpo a další. Novinkami byly diskuzní a workshopová scéna. Návštěvní-
ci mohli ochutnat mj. pivo Taros z nové limitované edice pivních speciálů

22. června 
• na Slezskoostravském hradě proběhly v rámci Dne Policie ČR ukáz-
ky zásahů speciální pořádkové jednotky a letecké a pyrotechnické služ-

Č
E

R
V

E
N Oštěpařka N. Ogrodníková 

na atletickém mítinku 
Zlatá tretra (20. června)
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by. Prezentovány byly technika, výstroj a výzbroj složek integrovaného 
záchranného systému

• Rozmarné slavnosti řeky Ostravice nabídly soutěž v jízdě netradičních 
plavidel, hry pro děti i dospělé, taneční workshop nebo hudební vystoupe-
ní skupin Dolbend, February, Midi Lidi. Program zakončila světelná show

• na Svatojánských slavnostech v Proskovicích se představili mj. žáci 
tanečního oddělení Lidové konzervatoře a hudební skupina Nautilus Band

25.–26. června 
• v Brně se uskutečnily 18. České akademické hry. Mistrovské tituly zís-
kali mj. M. Chrastina (VŠB – TUO) v běhu na 5000 m časem 15:24,9 min 
a v běhu na 3000 m překážek (9:25,3 min) a Š. Kolářová (OU) v běhu 
na 200 m (25,8 s)

27. června 
• za účasti starosty městského obvodu Polanka nad Odrou P. Bochnii, 
velitele Sboru dobrovolných hasičů v Polance O. Cágy a ředitele Hasič-
ského záchranného sboru Moravskoslezského kraje V. Vlčka byla otevře-
na rekonstruovaná hasičská zbrojnice v Polance nad Odrou

• výstava Fenomén cyklistika, zahájená v Ostravském muzeu, prezento-
vala vývoj tohoto druhu dopravy v letech 1887–1951 v českých zemích 
s důrazem na historii ostravské cyklistiky

• festival Ostravské univerzity Jsme Ostravská!, jehož cílem byla propa-
gace této vysoké školy, nabídl na Masarykově náměstí celodenní pro-
gram, na kterém byly akrobatická show nebo koncerty zpěváků E. Smeta-
ny a M. Peroutky

• ve Výtvarném centru Chagall byla zahájena výstava Grafická tvorba 
90. let, představující díla předních českých umělců

• výstava obrazů K. Jerieho Něco visí ve vzduchu měla vernisáž v galerii 
ZaZa na Sokolské ulici v Moravské Ostravě

27.–28. června 
• ministr životního prostředí R. Brabec jednal na Krajském úřadě Morav-
skoslezského kraje s vedením kraje o tzv. kotlíkových dotacích a se sta-
rosty o připravenosti obcí a měst na klimatické změny

28. června 
• Muzeum Jantarové stezky a Hedvábné cesty bylo otevřeno na Slez-
skoostravském hradě. V sedmi tematických částech expozice je možno 
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zhlédnout artefakty hmotné kultury na zmíněných dálkových cestách 
ve starověku a středověku, např. římské mince, kamenný reliéf, jantarový 
náhrdelník z 15. století nebo hmotové modely a počítačové animace

28.–29. června 
• na Festivalu v ulicích, na který byl vstup zdarma, vystoupili na Masa-
rykově náměstí, Černé louce a Slezskoostravském hradě mj. skupiny 
Nedivoč, Gangster of Swing Orchestra, San Salvador, zpěváci Voxel 
a M. Hrůza. Na programu byly také filmové projekce, taneční workshopy 
a součástí akce byl Ukrajinský festival, na němž se představily na Kos-
telním náměstí v Moravské Ostravě ukrajinské folklorní soubory

28.–30. června 
• v Olomouci se uskutečnilo mistrovství České republiky juniorů, juni-
orek, dorostenců a dorostenek na dráze, na němž vybojovali mistrov-
ské tituly v kategorii juniorů R. Rožnovský (SSK Vítkovice z. s.) v chůzi 
na 10 000 m časem 50:26,22 min, v kategorii juniorek I. Koktavá (Atle-
tika Poruba z. s.) v hodu oštěpem (47,05 m) a v kategorii dorostenek  
K. Brzyszkowská (SSK Vítkovice z. s.) v hodu diskem (42,08 m)

29.–30. června 
• festival Fantastická Ostrava v Trojhalí na Karolině byl určen fanouškům 
žánrů fantasy a sci-fi. Návštěvníci mohli hrát některou z mnoha her inspi-
rovaných těmito žánry, na programu byly také výstavy modelů z filmové 
série Star Wars, workshopy, přednášky a filmové projekce

• 11. ročník závodů motocyklů Okruh Františka Bartoše v Radvanicích 
poznamenala tragické nehoda, při níž zahynul pětadvacetiletý motocyklo-
vý jezdec M. Prouza

29. června–1. září 
• Česká televize připravila interaktivní soutěž Rozbzuč Déčko, která 
měla upozornit na úbytek hmyzu v přírodě. Na různých místech na území 
ČR byly umístěny schránky s informacemi o hmyzu, které měli soutěžící 
odhalit. Jedním z nejnavštěvovanějších míst byla skrýš v areálu Slezsko-
ostravského hradu

30. června 
• úřad práce registroval v Ostravě 10 668 nezaměstnaných, což bylo 
o 786 méně než k 31. březnu. Míra nezaměstnanosti dosáhla 5 %

30. června–6. července 
• v Ostravě, Frýdku-Místku a polských městech Rybnik a Žory se za účas-
ti 23 týmů konalo mistrovství Evropy v softbalu žen. Titul vybojovaly repre-
zentantky Itálie před Nizozemskem a Velkou Británií. Český národní výběr 
skončil na 4. místě
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1. července 
• skupina Liberty Steel z koncernu GFG Alliance dokončila nákup sedmi 
ocelářských podniků a pěti servisních center v sedmi evropských zemích, 
včetně společnosti ArcelorMittal Ostrava, a. s., od skupiny ArcelorMittal. 
Podnik v Ostravě-Kunčicích následně změnil název na Liberty Ostrava, a. s.

• v ostravské zoologické zahradě byla otevřena nová expozice Tsavo, 
nazvaná po národním parku v Keni, kterou obývají drobné promykovité 
šelmy mangusty trpasličí a zástupci hlodavců – dikobrazi jihoafričtí

1. července–8. září 
• na Masarykově náměstí vznikla na místě zatravněné proluky dočasná 
sportovně-odpočinková zóna, jejíž součástí bylo hřiště s pískem, hrací 
stoly na stolní tenis a relaxační stan s kavárnou

2. července–2. srpna 
• ostravský program Měsíce autorského čtení nabídl v Divadle „12“ 
díla českých i zahraničních literátů. Hosty tohoto ročníku byli spisovatelé 
a básníci z Rumunska. Na závěrečném večeru byla představena básnic-
ká sbírka ostravského básníka a publicisty I. Motýla Struska, doplněná 
komiksovými kresbami výtvarníka P. Szyrokého

3. července 
• velvyslanec Velké Británie v ČR N. Archer a primátor T. Macura zahájili 
na Masarykově náměstí putovní výstavu fotografií 100 Years in Pictures, 
prezentující snímky z archivu ČTK. Projekt byl součástí série akcí #STOLET,  
připravených britským velvyslanectvím u příležitosti 100. výročí svého půso-
bení v Thunovském paláci v Praze

3.–6. července 
• hvězdami festivalu taneční elektronické hudby Beats for Love v Dolní 
oblasti Vítkovice byli DJ a producent Alle Farben, R. Schulz či legenda 
elektronické hudby S. Väth

7.–16. července 
• přes 600 hráčů kadetů a juniorů se utkalo v RT Torax Aréně v Poru-
bě na mistrovství Evropy juniorů ve stolním tenise. Nejúspěšnější zemí 
v počtu získaných medailí se stalo Rusko, jehož reprezentanti získali čtyři 
zlaté a pět stříbrných medailí. Na druhém místě co do počtu titulů skon-
čilo Rumunsko. Nejúspěšnější hráčkou šampionátu byla P. Pavadeová 
z Francie, která získala tři zlaté a jednu bronzovou medaili

10.–31. července 
• vzpomínky pamětníků na válku, holocaust a dobu nesvobody v období 
komunistického režimu přiblížily panely vystavené v Komenského sadech 
v rámci projektu Paměť národa
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• na výstavě 4 Perspectives, zahájené v Trojhalí na Karolině, prezentova-
li svá díla malíři K. Kováčová, Camillo, D. J. Lloyd a fotografka D. Kuźmic

• výstava k 90. narozeninám výtvarníka M. Dobeše, jež měla vernisáž 
v Milan Dobeš Museum, představila jeho olejomalby i nejnovější díla z roku 
2017, a také práce významných umělců 20. a 21. století, např. V. Vasarely-
ho, J. Hilmara či E. Ovčáčka

15. července 
• zástupci Moravskoslezského kraje a Dolní oblasti Vítkovice symbolicky 
hozením koksu otevřeli pro veřejnost rekonstruovaný objekt bývalé kok-
sárenské baterie č. 5, nově nazvaný KOX. Obnoven byl jak exteriér, tak 
interiér památky, pocházející z roku 1831

15.–16. července 
• konal se festival a konference Czech Music Crossroads, na nichž 
proběhly workshopy a panelové diskuze, během kterých se představilo 
14 hudebních projektů z České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska 
a Rakouska

15. července–12. srpna 
• Letní shakespearovské slavnosti na Slezskoostravském hradě, orga-
nizované společností PaS de Theatre, s. r. o., nabídly 21 představení šesti 
inscenací. Festival zahájila premiéra komedie Zkrocení zlé ženy v provede-
ní ostravských herců, následovala rovněž na přehlídce poprvé provedená 
Zimní pohádka v produkci pražských umělců. Dále byly uvedeny inscenace 
Dobrý konec všechno spraví, Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete a oblíbe-
ná Komedie omylů. Výjimečným zážitkem byla inscenace tragédie Othello 
v podání Prague Shakespeare Company v anglickém jazyce s českými titulky

16. července–11. srpna 
• Divadlo loutek Ostrava připravilo letní přehlídku Pimprléto, která nabídla 
v podání českých souborů nedělní loutkové pohádky ve venkovním amfi-
teátru DLO, koncerty, hry, workshopy nebo prohlídky divadelního zákulisí

17. července 
• tři mláďata binturonga, největší cibetkovité šelmy, se narodila v ost-
ravské zoo. Dvě z nich bohužel krátce po narození uhynula. Binturong žije 
v tropických lesích od Nepálu až po Malajsii, na ostrovech Sumatra, Jáva, 
Borneo a Palawan. Za posledních 30 let klesla jeho populace o 30 %

17.–19. července 
• v Domě knihy Knihcentum se konal Knihcentrum festival, v jehož rámci 
každý den proběhly tři besedy a autogramiády s osobnostmi z různých 
oborů, např. se spisovatelkou a překladatelkou R. Denemarkovou, eko-
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Nadšení 
posluchači na 
festivalu Colours 
of Ostrava 2019 
(17. července)

Zpěvák britské 
hudební skupiny 
The Cure R. Smith  
na festivalu 
Colours of Ostrava  
(20. července)

nomem T. Sedláčkem, cestovatelem J. Kolbabou nebo propagátorem 
duchovního léčení C. Kubym

17.–20. července 
• na 18. ročníku festivalu Colours of Ostrava se představilo 120 čes-
kých a zahraničních skupin a zpěváků, mj. Florence se skupinou The 
Machine, Mariza, T. Walker, Mogwai, Shaka Ponk, The John Butler Trio, 
Kronos Quartet, X. Rudd a L. Capaldi. Čtyřdenní akce vyvrcholila koncerty 
francouzské zpěvačky ZAZ a legendární britské skupiny The Cure. Město 
Ostrava připravilo oddychovou zónu s posezením a soutěžemi pro dospě-
lé i děti. Součástí akce bylo také diskuzní fórum Meltingpot, na kterém 
s velkým úspěchem vystoupili mj. čeští reprezentanti v para hokeji



64

19.–21. července 
• na mistrovství světa v karate v Hradci Králové vybojoval v kategorii ka- 
ta – mladší žáci D. Trubianský z Shotokan Karate Klubu ATTFIS Ostrava, z. s.,  
bronzovou medaili. 1. srpna přijala zástupce klubu v Nové radnici náměst-
kyně primátora A. Hoffmannová

20. července 
• ve finálovém zápase Czech Bowl v americkém fotbale na Městském sta-
dionu ve Vítkovicích prohrál tým Ostrava Steelers s Prague Lions 23:29 
a skončil na druhém místě ligy

24. července 
• ve čtyřech ostravských galeriích byl zahájen rozsáhlý výstavní projekt 
vizuálního umění Situation Silesia, mapující výtvarné umění Slezska 
na české i polské straně hranice. Na Dole Michal a v galeriích GAFU, 
Jáma a Saigon se představilo 100 českých a polských umělců střední 
a mladší generace

26. července 
• do unikátního projektu Symphonic Dance Music se na festivalu Štěr-
kovna Open v Hlučíně zapojili Janáčkova filharmonie Ostrava, DJ Lowa, 
zpěvačka Dasha a hudební skupina Symphonic Dance Music special 
band, kteří společně provedli tři desítky tanečních hitů

27. července 
• ve dvoraně kampusu Palace se konaly (Ne)vinné slavnosti Ostravy, 
nabízející košty vína, folklorní vystoupení, farmářské trhy nebo grilování

31. července 
• ministr průmyslu a obchodu K. Havlíček a primátor T. Macura si pro-
hlédli laguny Ostramo a shodli se na nutnosti jejich co možná nejrychlejší 
likvidace. Poté K. Havlíček v doprovodu primátora a hejtmana I. Vondráka 
navštívil Moravskoslezské inovační centrum
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Ministr průmyslu 
a obchodu K. Havlíček 
při prohlídce 
Moravskoslezského 
inovačního centra 
(31. července)
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2. srpna 
• v Městské nemocnici Ostrava byla otevřena zrekonstruovaná ambulance 
urologie. Nově disponuje dvěma klimatizovanými vyšetřovnami lékařů pro-
pojenými sesternou. V zadní části oddělení se nachází nový zákrokový sál

3. srpna 
• byl odstřelen komín bývalé vítkovické úpravny a spékárny železných 
rud známý jako Strakáč, o jehož záchranu se zasazoval spolek Svatý Vác-
lav a další aktivisté

• hlavní hvězdou festivalu Ostrava v plamenech byla v Dolní oblasti Vítko-
vice německá heavymetalová skupina Grave Digger

5. srpna 
• ministr zahraniční T. Petříček si prohlédl stanice v Radvanicích měří-
cí znečištění ovzduší. Tento městský obvod patří k lokalitám vykazujícím 
nejvyšší emise, na nichž se podílí průmysl, doprava, ale také proudění 
vzduchu přinášející do Ostravské pánve prachové částice z Polska. Minis-
tr Petříček přislíbil, že bude o této problematice s polskou stranou jednat

9.–10. srpna 
• v Dolní oblasti Vítkovice se konal LétoFest, na kterém vystoupily mj. sku-
piny Pražský výběr, Mig 21, Wanastowi Vjecy, Vypsaná fiXa, Monkey Busi-
ness, zpěváci T. Klus, Lenny a M. Ztracený

10.–31. srpna 
• koncert zpěváka J. Nohavici byl jedním z vrcholů festivalu Amfifest, 
konaného ve venkovním amfiteátru Amfi u DK Poklad v Porubě. K dalším 
bodům programu patřily vystoupení Divadla Radka Brzobohatého či zpě-
váka O. Havelky a orchestru Melody Makers. Přehlídku doplňovaly filmové 
projekce

12.–31. srpna 
• konaly se bienále Institut a festival nové a experimentální hudby Ost-
ravské dny. Institutu, který nabídl workshopy a přednášky, se zúčastnilo 
35 mladých skladatelů ze 13 zemí, s nimiž pracovali významní skladate-
lé soudobé hudby Ch. Wolff, Ch. Czernowin, F. Rzewski, M. Srnka nebo  
B. Lang. Samotný festival, pořádaný v Trojhalí na Karolině, klubu BrickHou-
se a na dalších místech v Ostravě, nabídl 12 koncertů a jeden 18hodinový 
hudební maraton. Na programu byla díla P. Niblocka, D. Schnebela, L. Beria,  
J. Eastmana, P. Kotíka, M. Feldmana, G. Ligetiho a mnoha dalších, jež před-
nesli mj. ONO – Ostrava New Orchestra, Ostravská banda, S. E. M. Ensemble,  
Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Canticum Ostrava, houslistka  
H. Kotková, klavíristé D. Vandewalle a A. Starý a zpěvák T. Buckner
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Tanečník ekvádorského souboru Expresión Latino Americana na festivalu Folklor 
bez hranic (13. srpna)

12.–16. srpna 
• na festivalu Folklor bez hranic vystoupily v pěti ostravských obvodech – 
Moravské Ostravě a Přívozu, Ostravě-Jihu, Mariánských Horách, Porubě, 
Slezské Ostravě – a na kolonádě v Lázních Klimkovice soubory z ČR, Slo-
venska, Slovinska, Ekvádoru a Lotyšska. Festival slavnostně zakončil 
koncert na Slezskoostravském hradě
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Jeden z týmů na startu časovky cyklistického závodu Czech Tour 2019 (15. srpna)

• členka jednoho z nejlepších baletních souborů světa – Les Ballets de 
Monte Carlo – M. Pospíšilová vedla v Kulturním centru Cooltour taneční 
workshop Move Summer Intensive

15. srpna 
• po 23 letech se do Ostravy vrátil světový pohár v silniční cyklistice – 
Czech Tour 2019. Vítězem časovky týmů na trati dlouhé 16,2 km se star-
tem i cílem v prostoru Trojhalí na Karolině, která byla zároveň 1. etapou 
tour, se stal tým Mitchelton-SCOTT

16.–18. srpna 
• na polygonu Centra bezpečné jízdy Libros v Přívoze se konaly soutěže 
a exhibiční show kaskadérů na motocyklech, a také na čtyřkolkách nebo 
kolech nazvané W-tec Czech Stunt Day. Do hlavního závodu se přihlásilo 
57 jezdců z 18 zemí, mezi nimi také nejlepší motocyklová kaskadérka 
světa S. Lezito z Francie

17. srpna 
• do funkce ředitele Městské policie Ostrava nastoupil M. Plaček, který 
vystřídal Z. Harazima

• centrem města prošel průvod Ostravský Pride 2019, jehož se zúčastnilo 
asi 500 osob. Cílem akce bylo upozornit na práva sexuálních menšin. Účast-
níci se vydali z Masarykova náměstí do Komenského sadů, kde proběhly 
neformální diskuze a hudební vystoupení. Proti tomuto pochodu vystoupilo 
asi 150 odpůrců, kteří zorganizovali protiakci Hetero Pride Ostrava
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Historická parní 
lokomotiva před 
budovou nádraží 
Ostrava-střed 
(24. srpna)

19. srpna 
• u příležitosti 50. výročí otevření radnice Ostravy-Jihu se konala v její 
obřadní síni výstava a projekce věnovaná historii radnice doprovázená 
výkladem kronikáře městského obvodu Ostrava-Jih P. Lexy Přendíka

22. srpna 
• za účasti hejtmana I. Vondráka, náměstků primátora R. Babince  
a A. Hoffmannové, starosty městského obvodu Hrabová I. Trávníčka  
a J. Malíka, oblastního ředitele dodavatele stavby – společnosti Stra- 
bag, a. s., byla uvedena do provozu silnice na Mostní ulici, spojující Hrabo-
vou s Vratimovem a napojená na dálnici D56 Ostrava – Frýdek-Místek. Nová 
komunikace odklonila zejména tranzitní dopravu z obytných zón v Hrabové

Velocipedisté při slavnostním otevření prodloužené Mostní ulice v Hrabové 
(22. srpna)
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24. srpna 
• historickou parní lokomotivu řady 310.0 zvanou kafemlýnek, instalova-
nou před Železničním muzeem moravskoslezským, umístěným v budově 
nádraží Ostrava-střed, si mohla veřejnost poprvé prohlédnout v rámci akce 
Fajne léto, jejímž cílem je prezentovat technické památky v Moravskoslez-
ském kraji

• cyklisté 45 českých týmů se zúčastnili na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě 
16. ročníku Memoriálu Jana Veselého, který byl zároveň 5. kolem Čes-
kého poháru. Vítězem hlavní kategorie se stal J. Otruba z Elkov Author 
Cycling Teamu

24.–27. srpna 
• proběhla akce Filmové léto na Masarykáči, která nabídla projekce 
pojízdného Kinematografu bratří Čadíků. Na programu byly pohádka Čertí 
brko, komedie Chata na prodej, dokument Trabantem tam a zase zpátky. 
Přehlídku zakončil film Úsměvy smutných mužů

25. srpna 
• pro veřejnost byla otevřena relaxační zóna, která vznikla u rybníků 
v lokalitě Pod Bedřiškou v městském obvodu Nová Ves. Samotné rybníky 
byly odbahněny, rekonstrukcí prošly hráze a břehy byly obloženy kameni-
vem. Součástí úprav bylo také umístění laviček, dětského hřiště a stánku 
s občerstvením. Po slavnostním otevření za účasti náměstků primátora 
K. Šebestové a Z. Pražáka, starosty městského obvodu Nová Ves T. Lef-
nera, zástupců dodavatelských firem a dalších hostů se u rybníků konal 
Bartolomějský krmáš

26. srpna 
• s delegací partnerského města Suzhou z Číny jednali v Nové radnici 
náměstci primátora R. Babinec a A. Hoffmannová

28. srpna 
• známý kuchař Z. Pohlreich otevřel zmodernizovanou prodejnu hyper-
marketu Kaufland v areálu Nákupního centra Karolína na Vítkovické ulici 
v Moravské Ostravě

28.–31. srpna 
• na soutěžním festivalu Offenzíva se představila netradiční divadla, 
např. My kluci, co spolu chodíme, Statické divadlo, Částečné znejistění, 
20 000 Židů pod mořem a Depresivní děti touží po penězích. Inscena-
ce ve Slezskoostravské radnici, amfiteátru DLO, podzemních garážích 
na výstavišti Černá louka či Kulturním centru Cooltour, které bylo pořada-
telem přehlídky, doplnila vystoupení hudebních skupin
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29. srpna 
• na rohu ulic Zámecké a Dlouhé v Moravské Ostravě byla za účasti 
náměstka primátora R. Babince, zástupce Post Bellum, o. p. s., T. Netoč-
ného, ředitelky Archivu města Ostravy H. Šústkové a dalších hostů odha-
lena pamětní deska obětem bombardování Ostravy v roce 1944, jejímž 
autorem je M. Pražák. 75 let od této tragické události zároveň připomně-
la výstava zahájená na Masarykově náměstí

30. srpna 
• více než 1000 běžců se vydalo na trať běhu Přilož nohu k dílu, vedou-
cí ostravskou zoologickou zahradou. Výtěžek ze startovného byl určen 
na projekt záchrany gibbonů na indonéském ostrově Jáva

31. srpna 
• tramvaje naposledy zajely na smyčku za zastávkou Výstaviště v Morav-
ské Ostravě. Poté byla smyčka po více než 60 letech zrušena. Na jejím 
místě budou postaveny budovy Ostravské univerzity

• v Komenského sadech proběhlo 22. mezinárodní setkání jízdních poli-
cií za účasti příslušníků jízdních policií z ČR, Slovenska, Polska, Němec-
ka a Maďarska. Nejúspěšnějším závodníkem se stal D. Orsag z Městské 
policie Ostrava, který na koních Fagar a Romy zvítězil v cross parkúru 
a speciálním parkúru a v zrcadlovém skákání skončil na třetím místě. 
V rámci doprovodného programu proběhly ukázky jízdy čtyřspřeží staro-
kladrubských koní, výcviku služebních psů a své dovednosti předvedli nej-
mladší členové Judo clubu Městské policie Ostrava‚ z. s.

Pamětní 
deska obětem 
bombardování 
Ostravy v roce 
1944 
(29. srpna)
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• do provozu byla uvedena levá část estakády na mostě Pionýrů navazu-
jící na nově zrekonstruovanou křižovatku ulic Českobratrské a Sokolské. 
Motoristé mohou využívat i část opravených sjezdových a výjezdových 
ramp

2. září 
• žáky ZŠ a MŠ Březinova v Ostravě-Zábřehu přivítal u příležitosti zahá-
jení školního roku primátor T. Macura a prvňáčky na ZŠ Dětská v Porubě 
pozdravila náměstkyně primátora A. Hoffmannová

• v Koblově na Antošovické ulici byla otevřena vyšší odborná škola zdra-
votnická, která je součástí AGEL Střední zdravotnické školy a Vyšší odbor-
né školy zdravotnické, s. r. o. První obor, jehož studium mohli zájemci 
na vyšší odborné škole absolvovat, byla diplomovaná všeobecná sestra

3. září 
• starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice A. Boháč, ředitelka 
Knihovny města Ostravy M. Sabelová a další hosté otevřeli klub Bartík 
ve Společenském domě v Bartovicích na Bartovické ulici, který je určen 
předškolním dětem a jejich maminkám

3.–28. září 
• 16. ročník Svatováclavského hudebního festivalu, zaměřeného na du- 
chovní hudbu, nabídl 32 koncertů v několika městech a obcích Moravsko-
slezského kraje. Na zahajovacím večeru v katedrále Božského Spasitele 
zaznělo oratorium R. Schumanna Ráj a Peri v podání Filharmonie Brno, 
Českého filharmonického sboru Brno a sólistů pod taktovkou R. Kluttiga.  
Z dalších ostravských koncertů zaujala posluchače provedení barokní 
opery s loutkami v podání Collegia Marianum, sólistů a souboru Buchty 
a loutky a dále vystoupení Collegia 1704, Terra Nova Collective, Ars Bru-
nensis, zpěváka O. Rumla, Jihočeské filharmonie, Matej Benko Quintetu 
a klavíristy M. Kasíka. Závěr festivalu patřil dílům J. Suka, M. Kabeláče  
a A. Dvořáka, která přednesli Janáčkova filharmonie Ostrava, Český filhar-
monický sbor Brno a sólisté v nastudování dirigenta R. Kružíka

5. září 
• na 5. ročníku festivalu Art&Science, konaném v rámci oslav 170. výro-
čí založení VŠB – TUO, se prezentovaly fakulty této vysoké školy. Návštěv-
níci zhlédli např. ukázky virtuální reality, zjistili, jak funguje 3D tisk, a pro-
hlédli si formuli vyrobenou studenty. V doprovodném programu vystoupili 
skladatel a zpěvák J. Uhlíř a skupina Monkey Business

• v Ostravském muzeu proběhla vernisáž výstavy Náš chaos je vynika-
jící a stále se zlepšuje, představující obrazy V. Pajurka u příležitosti jeho 
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listů a byl zakládajícím členem brněnské skupiny Lacoste

• u příležitosti 30. výročí sametové revoluce byly v rámci projektu  
SametOVA!!! připraveny rozhovory s významnými ostravskými osobnostmi, 
odvysílané na internetových stránkách www.ostrava30.cz nebo na face-
booku města Ostravy. Prvním hostem talk-show, které vedl P. Bohuš 
v kavárně na Bolt Tower v Dolní oblasti Vítkovice, byl zpěvák J. Nohavica. 
Mezi další hosty patřili mj. výtvarník a pedagog E. Ovčáček, podnikatel  
J. Světlík, ředitelka festivalu Colours of Ostrava Z. Holušová nebo zpěvač-
ka V. La Chia

• výstava nazvaná E. Ovčáček: Několik grafik a obrazů, prezentující díla 
tohoto výtvarníka a vysokoškolského pedagoga, byla zahájena v galerii 
ZaZa na Sokolské třídě v Moravské Ostravě

• práce V. Wünscheho, J. Drhy a B. A. Tkaczyka mohli lidé zhlédnout 
na výstavě, jejíž vernisáž se konala ve Výtvarném centru Chagall

• pracovní prostředí kancelářských úředníků v minulém a předminulém 
století představila výstava Vítkovický úředník – kancelář 19. a 20. století, 
zahájená v Multifunkční aule Gong. Návštěvníci si mohli prohlédnout uni-
kátní historické psací stoje a vybavení kanceláře

6. září 
• v objektu na ulici Dr. Martínka č. p. 1655 v Hrabůvce byl za účasti náměst-
ka primátora Z. Pražáka zahájen provoz centra Anulika, které se zaměřuje 
na péči o vážně nemocné

• u základní školy ve Svinově na Bílovecké ulici bylo za přítomnosti zástup-
ců vedení města, městského obvodu Svinov a Městské policie Ostrava ote-
vřeno nové dětské dopravní hřiště

• 20. ročník Podhorské jízdy automobilových veteránů Trofeo Niké byl 
odstartován v Dolní oblasti Vítkovice. Kolona čtyřiceti historických vozi-
del vyrobených mezi lety 1907–1975 pak směřovala přes obce a města 
Moravskoslezského kraje

6.–8. září 
• ve sportovním areálu TJ Ostrava na Varenské v Moravské Ostravě se 
konal 14. ročník turnaje hendikepovaných sportovců Para Table Tennis – 
Czech Open 2019 za účasti 310 hráček a hráčů z 36 zemí

7. září 
• v rámci oslav 70. výročí založení Dopravního podniku Ostrava, a. s., 
a 125 let městské hromadné dopravy v Ostravě představil DPO v areálu  
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Historická tramvaj při jedné z jízd na oslavách 70. výročí založení Dopravního 
podniku Ostrava, a. s., a 125 let MHD v Ostravě (7. září)

dílen podniku v Martinově téměř všechna svá historická, moderní i tech-
nologická vozidla. Nechyběly vyhlídkové jízdy, ukázky techniky hasičů 
a policie a bohatý doprovodný program. Akce se zúčastnilo více než  
5500 návštěvníků

7.–8. září 
• NDM zahájilo 101. sezonu galavečerem v Divadle Antonína Dvořáka 
a poté v Divadle Jiřího Myrona, na němž byly uvedeny ukázky operních, 
baletních, činoherních a muzikálových inscenací, jak těch, které se hrály 
v minulé sezoně, tak i připravovaných premiér

8.–16. září 
• na mistrovství světa v požárním sportu v ruském Saratově získalo 
české reprezentační družstvo žen druhé místo. Vicemistryněmi světa se 
staly i dvě dívky ze Sboru dobrovolných hasičů Michálkovice – V. Krpcová 
a K. Vyvialová. Mužský tým vybojoval na šampionátu bronz. Za něj závodili 
také členové HZS MSK z Ostravy P. Krpec a J. Vyvial
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9. září 
• ostravská zoologická zahrada otevřela novou expozici Zahradní umění 
Dálného východu, jejíž součástí jsou kromě exotických rostlin také origi-
nální nádoby z Číny, vyrobené přímo na zakázku zoo

10. září 
• výstava Předčasný pohřeb připomenula v Ostravském muzeu dílo ame-
rického spisovatele a básníka E. A. Poea u příležitosti 210 let od jeho 
narození a 170 let od úmrtí. Návštěvníci si mohli například prohlédnout 
první české vydání jeho slavné básně Havran

11.–13. září 
• v areálu porubského zámečku proběhl v rámci celostátní kampaně 
Týdny pro duševní zdraví Crazy Fest, organizovaný sdružením Mens Sana, 
na kterém vystoupili např. zpěvák V. Koubek, herec J. Potměšil, hudebník 
V. Návrat nebo skupiny Circus brothers, Třesk a Kofe-in  

13. září 
• více než 4000 diváků zhlédlo 2. ročník Road Circusu, automobilové, 
motocyklové a kaskadérské show, která proběhla na silnicích mezi sídliš-
ti Dubina a Bělský Les

13.–14. září 
• na hudebním festivalu Hluková mystéria, zaměřeném na styly noise, 
sound art nebo free jazz, se představili v antikvariátu a klubu Fiducia, 

Nová expozice v ostravské zoo – Zahradní umění Dálného východu (9. září)
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vinska, Polska, Francie, Slovenska a dalších zemí

13.–15. září 
• v Třebovickém parku se konal tradiční festival Třebovický koláč, který 
nabídl vystoupení folklorních a hudebních souborů a cimbálových muzik: 
Dětského souboru Heleny Salichové, Ondrášeku, Hlubiny, Hané, Lipky, 
Radhošťě, dále Prague Cello Quartet, TrigonBandu, BG Stylu nebo před-
stavení Divadla Víti Marčíka. Festival zakončil koncert sólistky operety 
H. Fialové a jejích hostů v doprovodu Komorního orchestru Jakuba Žídka

14. září 
• na programu 15. ročníku Festivalu dřeva na Slezskoostravském hradě 
byly soutěž dřevorubců, prezentace společností Lesy ČR, s. p., Ostravské 
městské lesy, s. r. o., a Biskupské lesy, dále vystoupení cimbálové muzi-
ky Kubalovci, V. Fajfra a skupiny Acustrio, R. Křesťana a skupiny Druhá 
tráva. Své dovednosti předvedli také umělci tvořící sochy ze dřeva

• odštěpný závod Odra státního podniku DIAMO připravil prohlídku Dolu 
Jeremenko ve Vítkovicích, jediného činného dolu v Ostravě, který slouží 
k odčerpávání vody z karvinské části revíru. Akce se setkala s velkým 
ohlasem, areál závodu si prohlédlo více než 800 lidí

• na několika místech Ostravy, např. na ulici 30. dubna, v parku Čs. letců 
v Moravské Ostravě, u hasičské zbrojnice v Krásném Poli a na ulici U Oblou-
ku v Porubě proběhla tradiční akce Zažít Ostravu jinak, která byla součás-
tí kampaně na podporu udržitelných forem dopravy – Evropského týdne 
mobility a Světovvého dne bez aut. V programu vystoupily hudební skupiny, 
amatérské divadelní soubory, soutěžilo se v běhu v botách s vysokými pod-
patky a proběhly ukázky bojového umění taekwondo nebo jógy. Zájemcům 
byl představen osvětový projekt s názvem Ostravou!!!, jehož cílem je pre-
zentace dopravy šetrné k životnímu prostředí

• v rámci Dne evropského dědictví se konaly projížďky historickým trolej-
busem ze zastávky Hulváky k Dolu Michal

16. září 
• 30. výročí listopadových událostí roku 1989 let připomenula v Ost-
ravském muzeu výstava Vše za 30, prezentující nejzajímavější sbírkové 
exponáty získané od sametové revoluce. Jedním z nich byla část hrobové 
výbavy dívky nalezené archeology v roce 2007 při rekonstrukci kanaliza-
ce v Puchmajerově ulici. Návštěvníci si mohli prohlédnout také vybavení 
pokoje ostravského hudebního skladatele R. Kubína a sbírku modelů dře-
věných kostelů z okolí Ostravy, kterou muzeu věnoval S. Kilián
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• v prostorách BrickHousu v Dolní oblasti Vítkovice se za účasti minist-
ra průmyslu a obchodu K. Havlíčka, hejtmana I. Vondráka, podnikatele  
J. Světlíka a dalších hostů konala konference Strojírenství Ostrava 2019 –  
Inovační strategie ČR a její odraz v kvalitě vzdělávání – Budoucnost české-
ho průmyslu

16.–22. září 
• součástí Evropského týdne mobility, jehož cílem byly propagace dopra-
vy šetrné k životnímu prostředí a dodržování pravidel silničního provozu, 
byly přednášky, besedy se strážníky a preventisty Městské policie Ostra-
va a Policie ČR, kvízy, výstavy nebo workshopy v pobočkách KMO

• v budově ředitelství firmy Liberty Ostrava, a. s., na Vratimovské ulici 
v Kunčicích se konalo u příležitosti změny majitele huti slavnostní setkání 
za účasti primátora T. Macury

• na benefičním koncertu Charity Ostrava Sešli se, aby pomohli… vystou-
pili v Divadle Antonína Dvořáka zpěvačka a moderátorka M. Kociánová, 
operní pěvkyně P. Janečková, harfistka K. Englichová, Janáčkův komor-
ní orchestr, violoncellista J. Hanousek a zpěvák D. Stypka se skupinou  
Bandjeez

18. září 
• konalo se 8. jednání Zastupitelstva města Ostravy. Zastupitelům se 
v úvodu představil nově zvolený ředitel Městského ateliéru prostorového 
plánování a architektury O. Vysloužil. Po diskuzi schválilo ZMO memoran-
dum o spolupráci s přístavem Antverpy a memorandum týkající se spo-
lupráce při záchraně a revitalizaci vysokých pecí č. 4 a 6 v Dolní oblasti 
Vítkovice. Zastupitelé souhlasili s poskytnutím stipendií ve školním roce 
2019/2020. ZMO odsouhlasilo dotace na zachování a obnovu kulturních 
památek a významných staveb a rozhodlo o spolufinancování v rámci  
2. výzvy kotlíkových dotací a schválilo smlouvu o dotaci k projektu CLAIRO,  
který je součástí evropského dotačního titulu Urban Innovative Actions, 
zaměřeného na inovativní projekty

• na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje podepsali primátor T. Macu-
ra, hejtman I. Vondrák a manažer antverpského přístavu W. Dillen memoran-
dum o spolupráci na vzniku a rozvoji kontejnerového terminálu v mošnov-
ské průmyslové zóně, který logisticky propojí Moravskoslezský kraj s jedním 
z největších námořních přístavů v Evropě – Antverpami

• zpěvák J. Ledecký a jeho host, zpěvák I. Hlas, vystoupili v doprovodu 
Janáčkovy filharmonie Ostrava v Multifunkční aule Gong
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Primátor T. Macura, velvyslanec USA v ČR S. King a ředitelka KMO M. Sabelo-
vá při otevření Centra americké kultury a historie (20. září)

• v DK Akord proběhly soutěže Miss Babča a poprvé také Ostravský štra-
mák, jejichž organizátory byly kulturní dům Akord a městský obvod Ostra-
va-Jih. Vítězi se stali D. Samsonová a V. Mader

19. září 
• na Masarykově náměstí byla zahájena výstava fotografií Masakr na  
náměstí Nebeského klidu 1989, připomínající na 40 fotografiích potlače-
ní protirežimních demonstrací na hlavním pekingském náměstí 4. června 
1989

19.–21. září 
• u příležitosti Dnů NATO a Dnů Vzdušných sil Armády ČR proběhlo v Ost-
ravě zasedání ministrů obrany Visegrádské skupiny. ČR zastupoval minis-
tr L. Metnar, Polsko M. Błaszczak, Maďarsko T. Benkő a delegaci Sloven-
ska vedl P. Gajdoš. Na programu jednání byly představení priorit českého 
předsednictví Visegrádské skupiny a bezpečnostní problematika NATO 
a Evropské unie

20. září 
• v budově sídla Knihovny města Ostravy na ulici 28. října bylo za pří-
tomnosti velvyslance USA v ČR S. Kinga, primátora T. Macury a ředitelky 
KMO M. Sabelové otevřeno Centrum americké kultury a historie – Ameri-
can Corner Ostrava, které vzniklo ve spolupráci s americkým velvyslanec-
tvím v Praze. Budou se zde konat přednášky, projekce filmů a své zázemí 
zde najdou klub čtenářů a klub konverzace v angličtině
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• první premiérou Divadelní společnosti Petra Bezruče v sezoně 
2019/2020 byla hra klasika francouzské komedie Molièra Zdravý 
nemocný. Hru o umanutém hypochondrovi nastudoval režisér V. Morávek. 
V hlavní roli Argana se představil N. Lichý

21. září 
• na mistrovství České republiky veteránů ve vrhačském pětiboji v Brně 
vybojovala mistrovský titul v kategorii nad 60 let E. Rycková z SSK Vítko-
vice, z. s., ziskem 3827 bodů

• byla otevřena revitalizovaná farní zahrada nacházející se v blízkosti 
kostela sv. Marka v Heřmanicích, na jejíž úpravě se podíleli i místní obča-
né. Její dominantou je dřevěná loď zvaná Noemova archa

21.–22. září 
• na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově proběhly Dny NATO a Dny 
Vzdušných sil Armády ČR. 220 000 návštěvníkům se prezentovaly vojen-
ské, záchranářské a bezpečnostní jednotky 17 států. Speciální partner-
skou zemí bylo Rumunsko. Zájem vzbudily především strategický bombar-
dér B-52 nebo největší sériově vyráběný transportní letoun na světě C-5M 
Super Galaxy. Společnost Bell předvedla vrtulníky AH-1Z Viper a UH-1Y 

J. Georgiev a N. Lichý v komedii Zdravý nemocný (20. září)
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chody AEROSPACE, a. s. K atraktivním patřila vystoupení akrobatických 
leteckých skupin nebo společná show mistra světa v Red Bull Air Race  
M. Šonky a pilota stíhacího letounu Gripen I. Kardoše. Unikátní byl hro-
madný seskok 40 českých a polských parašutistů ze dvou letounů

22. září 
• v hlavní kategorii Ostravského maratonu zvítězil P. Muras z Maraton 
klubu Seitl Ostrava, z. s., časem 2:37:41 hod. Mezi ženami byla nejlepší 
P. Pastorová ze stejného klubu, která zdolala trať za 3:11:26 hod

23. září 
• antikvariát a klub Fiducia a Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu 
připravily na náměstí E. Beneše happening Třicet svobodných, křest bul-
letinu Krásná Ostrava a představily první indicii hry Šifra Pavla Tigrida, 
kterou zorganizovalo porubské gymnázium Pavla Tigrida

24. září 
• na Syllabově ulici ve Vítkovicích bylo za účasti náměstka primátora Z. Pra-
žáka otevřeno Alzheimer centrum s kapacitou 132 lůžek, zaměřené na péči 
o nemocné Alzheimerovou chorobou či trpící jinou formou demence

• v Domě kultury města Ostravy proběhl koncert k 100. výročí waldorfských 
škol, na kterém vystoupili žáci, pedagogové a rodiče žáků Střední odborné 
školy waldorfské, Ostrava, p. o., Základní školy waldorfské Ostrava-Poruba, 
p. o., a také studenti finské školy Helsingin Rudolf Steiner koulu

24.–29. září 
• konal se 11. ročník festivalu Ostrava Kamera Oko, zaměřeného na pre-
zentaci kameramanské tvorby. Promítnuto bylo 45 celovečerních i krátko-
metrážních filmů a na speciálním večeru Story se představilo šest audio-
vizuálních projektů. Hlavní cenu Grand Prix získal snímek Transnistra reži-
sérky A. Eborn a kameramanky V. Surdej. V kategorii krátkometrážních 
snímků zvítězil T. Šťastný, kameraman snímku Inimical

25. září 
• ve Společenském domě Bartovice byla otevřena pobočka Knihovny 
města Ostravy. K dispozici je zde počítač s připojením k internetu a čte-
náři si mohou zapůjčit domů kromě knih také stolní hry

26. září 
• Národní divadlo moravskoslezské uvedlo na scéně Divadla „12“ komor-
ní muzikál amerického skladatele J. R. Browna Pět let zpět. V režii J. Ryšá-
nek Schmiedtové vystoupili T. Savka a M. Šnytová
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27. září 
• VŠB – TUO, Ostravská univerzita, Velký svět techniky v Dolních Vítko-
vicích a Moravskoslezská vědecká knihovna se zapojily do Noci vědců 
s podtitulem Šetrně k planetě, jejímž hlavním tématem byla ekologie. 
Na programu byly přednášky, ukázky experimentů, výstavy, komentované 
prohlídky, workshopy, filmové projekce a soutěže

• DLO uvedlo hru Fuj je to! o pejsku Harykovi, který si rád hraje, ale 
nerad se koupe. Inscenaci určenou dětem od tří let režijně připravila  
M. Homolová

27.–28. září  
• Svatováclavské slavnosti na zámku v Zábřehu nabídly tradiční přehlíd-
ku minipivovarů, vystoupení skupiny historického šermu, ukázky středo-
věkých tanců nebo koncert hudební skupiny AC/DC Revival

28. září 
• v rámci oslav Dne české státnosti se uskutečnil na náměstí Svatoplu-
ka Čecha v Přívoze Svatováclavský jarmark, na němž nechyběli kejklíři, 
fakír Hakim, alchymista i živá zvířata. Hlavním bodem programu byl insce-
novaný příjezd knížete Václava v doprovodu trubačů a bubeníků

• na charitativní akci Linkou na drink, na které se podílely DPO a Měst-
ská policie Ostrava, nabízely na Alšově náměstí v Porubě organizace, 
spolky a instituce různé druhy nápojů. Výtěžek akce, téměř 68 000 Kč, 
byl určen Klinice dětského lékařství Fakultní nemocnice Ostrava. Před-
nostovi kliniky M. Hladíkovi jej 30. října předal primátor T. Macura

29. září–4. října 
• na 13. ročníku mezinárodního soutěžního loutkářského festivalu Specta- 
culo Interesse, organizovaného Divadlem loutek Ostrava, se v soutěž-
ní sekci představilo 23 inscenací, které uvedly soubory ze 14 zemí. 
Hlavní cenu získalo představení Eh man hé souboru Zero en conducta, 
Teatre del Moviment ze Španělska. Mezi další oceněné inscenace pat-
řily Invisible Lands finského souboru Livsmedlet Theatre, Goon: Krva-
vá pomsta! (divadelní spolek IDDQD z ČR) a Una Storia Sottosopra 
(soubor La Baracca – Testoni Ragazzi z Itálie). Součástí doprovodného 
programu byly odpolední pohádky v amfiteátru, koncert skupiny Feke-
te Seretlek či odborné diskuze. Speciálním hostem letošního ročníku 
bylo Divadlo bratří Formanů, které publiku představilo svůj nejnovější 
projekt Deadtown

30. září 
• v parku na ulici Karla Pokorného v Pustkovci bylo za účasti náměst-
ka hejtmana Moravskoslezského kraje L. Curyla, náměstkyně primátora  
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Z. Bajgarové a starostky městského obvodu Poruba L. Baránkové Vila-
mové otevřeno nové Komunitní centrum Všichni spolu, který vzniklo 
podle projektu architekta D. Kotka. Působit zde budou spolky Mens Sana 
a Centrum pro rodinu a sociální péči. V exteriéru je umístěno víceúčelové 
hřiště s lezeckou stěnou

• úřad práce evidoval v Ostravě 10 611 uchazečů o zaměstnání, což bylo 
o 57 méně než k 30. červnu. Míra nezaměstnanosti zůstala na stejné úrov-
ni, a to 5 %

Scéna z vítězné inscenace Eh man hé na festivalu Spectaculo Interesse 
(2. října)

Z
Á

Ř
Í



82

Ř
ÍJ

E
N 1. října 

• do funkce ředitele Městského ateliéru prostorového plánování a archi-
tektury nastoupil architekt O. Vysloužil

• program Festivalu ostravských knihoven v Moravskoslezské vědecké 
knihovně, Knihovně města Ostravy, knihovnách GVUO, Národního památ-
kového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě, Archivu města 
Ostravy, Ostravského muzea, Univerzitní knihovně OU, Ústřední knihovně 
VŠB – TUO nabídl výstavy, přednášky, workshopy, kvízy a exkurze. Kdo 
navštívil s festivalovou pohlednicí alespoň šest knihoven, získal některou 
z cen a bonusů, např. registraci v knihovně na jeden rok zdarma nebo si 
vybral knihu

• odbor sociálních věcí a zdravotnictví MMO pořádal konferenci Sociální 
bydlení ve městě Ostrava za účasti 120 zástupců samospráv, nezisko-
vých organizací a dalších odborníků na tuto problematiku

2. října 
• v Národním superpočítačovém centru IT4Innovations při VŠB – TUO 
byl uveden do provozu nový superpočítač v hodnotě 75,3 mil. Kč. Dostal 
jméno Barbora a je přibližně osmkrát výkonnější než jeho předchůdce 
Anselm, kterého postupně nahradí

• vernisáží byla v Městském ateliéru prostorového plánování a architek-
tury, nacházejícím se v budově bývalé prodejny Galex na Nádražní třídě 
v Moravské Ostravě, zahájena výstava Koncertní síň pro Ostravu, předsta-
vující výsledky jedné z nejvýznamnějších architektonických soutěží v his-
torii města. Akce se zúčastnili primátor T. Macura, náměstkyně primátora  
Z. Bajgarová, ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava J. Žemla, ředitel MAPPA  
O. Vysloužil, autor výstavy T. Čech a M. Kropáč z pražské kanceláře Archi-
tecture Acts, s. r. o., která spolupracovala na vítězném návrhu

2. října–10. listopadu 
• proběhl 8. ročník festivalu Kukačka, jehož cílem je prezentovat díla 
mimo galerijní prostory. Nalezení jednotlivých uměleckých prací ulehčila 
internetová aplikace s indiciemi k jejich lokalizaci. Svá díla zde představili 
např. K. Burgertová, E. Fialová, J. Černý a A. Kovalčík

3. října 
• v antikvariátu a klubu Fiducia byly představeny knihy literární historičky 
I. Málkové Jaromír Šavrda – tvůrce v zástupu i v opozici a Vydržať! Dopisy 
z vězení, obsahující edici vzájemných dopisů J. Šavrdy a jeho manželky 
Dolores

3.–12. října 
• památku zpěváka K. Gotta, který zemřel ve věku 80 let, mohli lidé uctít 
v Českém rozhlase Ostrava podpisem a vzkazem do kondolenční knihy. 
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řada Ostravanů, byl vyhlášen státní smutek a 11. a 12. října byla zhasnu-
ta noční osvětlení věže Nové radnice, mostu Miloše Sýkory a Bolt Tower 
v Dolní oblasti Vítkovice

4. října 
• Mezinárodní festival outdoorových filmů byl zahájen v Domě kultury 
města Ostravy. Projekce poté pokračovaly v dalších 33 městech a obcích 
v ČR a na Slovensku

4.–6. října 
• cílem festivalu Život bez bariér, konaného na Černé louce, bylo zlep-
šení života a integrace do společnosti lidí se zdravotními i společenský-
mi hendikepy. Na akci se představila řada fondů, sdružení a neziskových 
organizací, které se touto problematikou zabývají. Součástí festivalu byla 
konference Možnosti sociálního podnikání v podmínkách Moravskoslez-
ského kraje

4.–31. října 
• v rámci neobvyklé benefiční akce pořádané městem Ostravou se usku-
tečnil prodej devadesáti původních sedaček zachráněných ze stadionu 
Bazaly, na kterém hrál fotbalový tým FC Baník Ostrava. Výnos z prodeje 
byl rozdělen mezi čtyři ostravské dětské domovy

5. října 
• dvě zrekonstruované zbrojnice sborů dobrovolných hasičů v Pustkovci 
a Muglinově byly slavnostně otevřeny za účasti primátora T. Macury, ředi-
tele HZS MSK V. Vlčka, starostů městských obvodů Pustkovec S. Pyše 
a Slezská Ostrava R. Vereše a dalších hostů. T. Macura také předal hasi-
čům z Proskovic nový automobil

• v Národním divadle v Praze byly vyhlášeny Ceny Thálie. Úspěch zazna-
menalo rovněž NDM. Operní pěvkyně K. Kněžíková získala cenu za roli 

Držitelky Cen Thálie  
M. Šnytová  
a K. Kněžíková  
(5. října)
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Julietty v inscenaci opery B. Martinů Julietta aneb Snář a sólistka operety 
M. Šnytová obdržela Thálii za roli Reno Sweeney v muzikálu Děj se co děj

6. října 
• za účasti papežského nuncia C. D. Balva, kterého pozvaly Společnost 
pro památkovou obnovu hrušovského kostela a hrušovská farnost, se 
konala oslava 120. výročí založení římskokatolické farnosti v Hrušově. 
Součástí programu byla mše v kostele sv. Františka a Viktora celebrova-
ná nunciem a koncelebrovaná biskupem F. V. Lobkowiczem

Papežský nuncius C. D. Balvo po mši v hrušovském kostele sv. Františka  
a Viktora (6. října)
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• ve společné expozici představily město Ostrava a Moravskoslezský 
kraj na 22. ročníku veletrhu komerčních nemovitostí a investičních příleži-
tostí Expo Real v Mnichově záměry projektů v oblastech výzkumu a vývo-
je, průmyslové zóny a multimodální dopravní uzel. Na přípravě expozice 
se podílel odbor strategického rozvoje MMO

7.–10. října 
• na programu 27. ročníku Evropských dnů hendikepu v Ostravě, jejichž 
spoluorganizátorem byl odbor sociálních věcí a zdravotnictví MMO, byla 
mj. odborná konference o inkluzi, na které vystoupili kromě odborníků 
z ČR také hosté z Francie, Itálie či Německa. Na slavnostním večeru 
byla předána ocenění Asociace Trigon Křišťálový kamínek za mimořádné 
aktivity osobnostem s hendikepem a lidem, kteří postiženým pomáhají. 
Součástí festivalu byly také výstavy výtvarných prací, vědomostní soutěž 
či turnaj ve sjednocené kopané, který je největším mezinárodním turna-
jem v Evropě v tomto sportu. Mužstva tvoří hráči s mentálním postižením 
a fotbalisté bez hendikepu. Druhým rokem proběhl turnaj v boccii, což je 
sportovní disciplína podobná pétanque

9.–10. října 
• mezinárodní konferencí Urbanscapes Ostrava 2019 v Dolní oblasti 
Vítkovice, zaměřené především na problematiku postindustriálních měst-
ských krajin, vyvrcholil Landscape festival. Některé z instalací vzniklých 
v jeho průběhu byly ponechány na svých místech. Patří mezi ně Zapome-
nuté krematorium v sadu Milady Horákové, objekt NE-STABIL nacházející 
se v parku u Domu umění, dvě instalace umístěné na břehu řeky Ostravi-
ce – Krasohled a Kolos of Ostrava – a v areálu Městské nemocnice Ostra-
va je možné nadále obdivovat Velkou zeď a Záhon z Ostravy

10. října 
• město oznámilo, že v souvislosti se zlepšením kreditního hodnocení 
České republiky zvýšila mezinárodní agentura Moody’s rating města, a to 
ze stupně A1/pozitivní na historicky nejlepší hodnotu Aa3/stabilní

11. října 
• zástupci Ministerstva kultury ČR, města Ostravy, Moravskoslezského 
kraje a Dolní oblasti Vítkovice, z. s., podepsali memorandum o založení 
příspěvkové organizace státu – muzea, které vznikne revitalizací vysokých 
pecí č. 4 a 6 v Dolní oblasti Vítkovice. Jeho výstavbu i provoz bude financo-
vat stát a část finančních příspěvků bude pocházet z fondů Evropské unie

11.–12. října 
• Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, p. o., na Zengrově ulici 
připomněla 100. výročí založení školy dny otevřených dveří a společen-
ským večerem v DK Akord
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piv na Oktobeerfestu na Karolině. Hlavní hudební hvězdou kulturního pro-
gramu byla skupina Boney M. Akci zakončil ohňostroj

12. října 
• v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě se v rámci Dnů maďarské 
kultury v Ostravě konala mše v maďarském jazyce

13. října 
• součástí Japonských dnů v Domě kultury města Ostravy byly worksho-
py, seznámení se s deskovou strategickou hrou go, divadlo Kjógen před-
stavilo japonské frašky v češtině a nechyběly kurzy kaligrafie či ukázky 
papírových skládanek origami

14. října 
• hlavním tématem konference Procesy pokroku, konané v Kulturním cen-
tru Cooltour, které se zúčastnili odborníci na komunitní projekty a zástupci 
úřadů, které s projekty pracují, byla tvorba manuálu pro komunitní aktivity 
ve veřejném prostoru

15. října 
• byl zahájen pilotní projekt města Ostravy Fajne školní bistro, jehož 
cílem je zkvalitnit stravování ve školních jídelnách. Ostravský šéfkuchař 
D. Valíček a studenti Střední školy společného stravování, Ostrava-Hra-
bůvka, p. o., pomáhali kuchařkám školní jídelny na ZŠ Ivana Sekaniny 
v Porubě s přípravou pokrmů i jejich servírováním

• Dům umění byl po rekonstrukci střechy otevřen vernisážemi výstav 
soch Otto Gutfreund/Bod zlomu; Rudolf Sikora/Konec světa? Ekologický 
komiks; Kříž, prezentující díla ze sbírek GVUO inspirovaná tímto křesťan-
ským symbolem a výstavou jednoho díla ze sbírek GVUO – obrazu Ohrože-
ní Európy –, jehož autorem je F. A. Maljavin

• britsko-singapurská houslistka Vanessa-Mae vystoupila v Ostravar 
Aréně v doprovodu smyčcového orchestru a hudební skupiny

16. října 
• na 9. jednání ZMO schválili zastupitelé mj. koupi pozemků v Zábřehu 
nad Odrou za účelem realizace projektu Městečko bezpečí, mimořádné 
dotace neziskovým organizacím působícím v oblastech sociální péče, 
podpory osob s hendikepem, protidrogové prevence a prevence kriminali-
ty a dotaci Českému volejbalovému svazu, s. r. o., na uspořádání mistrov-
ství Evropy ve volejbalu mužů 2021

• zpěvačka M. Rottrová a fotograf J. Štreit byli prvními osobnostmi, 
jejichž kovové hvězdy a pamětní desky byly umístěny na Jantarovém 
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schodišti slávy v Dolní oblasti Vítkovice. Každý rok na tomto místě přibu-
dou dvě hvězdy se jmény žijících umělců, jejichž význam přesáhl hranice 
Moravskoslezského kraje

16.–18. října 
• konal se 13. ročník ProtimluvFestu zaměřený na tvorbu umělců zemí 
Visegrádské skupiny. Na zahájení festivalu v antikvariátu a klubu Fidu-
cia proběhla debata účastníků událostí roku 1989 v Polsku a v České 
republice. Další program, tematicky zaměřený mj. na literaturu v politi-
ce a politiku v literatuře, otázku překladu díla J. Balabána do bulharštiny 
a současnou maďarskou prózu a poezii, proběhl v Domě umění, Centru 
PANT a klubu Parník

17. října 
• na pietním aktu u příležitosti 80. výročí transportu Židů do Niska 
u památníku před hlavním nádražím v Přívoze byli přítomni mj. předsed-
kyně Židovské obce v Ostravě M. Slaninová, předseda Federace Židov-
ských obcí v ČR P. Papoušek, zástupkyně Velvyslanectví Státu Izrael v ČR 
a další hosté. Následoval koncert v modlitebně Církve bratrské na ulici 
28. října v Moravské Ostravě

• v NDM se uskutečnila premiéra nejslavnější opery A. Dvořáka Rusalka. 
V režii R. Lipuse a hudebním nastudování J. Kleckera vystoupili v hlavních 
rolích V. Holbová, M. Gurbaľ a R. Samek

• za účasti náměstkyně primátora K. Šebestové, pětinásobné mistryně 
ČR v maratonském běhu P. Pastorové a členů oddílů Maraton klubu Seitl 
Ostrava a TJ Liga stovkařů Ostrava byl v Porubském lese otevřen Oherův 
běžecký okruh o délce 900 metrů. Sportovcům jsou k dispozici také cvi-
čební prvky a další mobiliář

Jedna z překážek 
na Oherově 
běžeckém okruhu 
(17. října)
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18. října 
• v Kulturním centru Cooltour se konalo benefiční divadelní předsta-
vení k 10. výročí založení spolku Mikasa, jehož náplní je pomoc lidem 
s autismem a těžkým mentálním postižením

19. října 
• byla otevřena 1,2 km dlouhá cyklostezka mezi Hrušovem a Bohumí-
nem. Stavební práce v hodnotě 8,9 mil. Kč hradilo město Ostrava s využi-
tím dotace Evropské unie

21. října 
• na JKO se konal česko-čínský hudební večer uspořádaný společně 
s Univerzitou umění v Nankingu, na němž čínští hudebníci provedli na tra-
dičních čínských nástrojích skladby nejen čínských skladatelů, ale také 
úpravy českých lidových písní

• hlavními hvězdami benefičního koncertu Všechny barvy duhy, pořáda-
ného v NDM Čtyřlístkem – centrem pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, byli hudebníci, zpěváci a tanečníci se zdravotním postižením jak 
z pořádající organizace, tak z partnerských institucí: posluchači speciál-
ních tříd Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava, tanečníci z Bílé 
holubice, skupiny Mentallica spolku Naděje pro všechny a tanečníci sou-
boru Lucarino Dance z Libochovic. Zahraničním hostem byl vítěz polské 
soutěže Zaczarowana Piosenka K. Czeszel z Toruně. Patronka koncertu, 
zpěvačka Dasha, vystoupila se skupinou Dasha trio

• v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Přívoze se konal velko-
lepý pohřeb významného představitele romské komunity v Ostravě, podni-
katele J. Facuny

22. října 
• za účasti primátora T. Macury, starosty městského obvodu Michálko-
vice M. Jurošky a dalších hostů bylo v Michálkovicích otevřeno komunitní 
centrum adaptované v rekonstruované vile Hermína, které bude sloužit 
pro volnočasové aktivity dětí, mládeže i seniorů. Celkové náklady na rea-
lizaci dosáhly 8,8 mil. Kč, přičemž dotace z fondů Evropské unie a příspě-
vek státu prostřednictvím tzv. národní dotace činily téměř 6,4 mil. Kč

22.–23. října 
• v noci z 22. na 23. října neznámý pachatel postříkal červenou barvou 
Památník Rudé armády v Komenského sadech. Tento čin odsoudil mj. pri-
mátor města Ostravy T. Macura, se kterým o této záležitosti jednal 24. října 
generální konzul Ruské federace v Brně A. N. Budaev. Památník byl očištěn 
a město rozšířilo v této lokalitě kamerový systém. Zvýšena byla ostraha 
také dalších památníků vztahujících se k osvobození Ostravy v roce 1945
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níkům základních a mateřských škol, proběhla v Centru PANT a na Černé 
louce

23. října 
• do pěti nových domů ve Výškovicích, Hrušově, Petřkovicích a Nové 
Bělé se začalo stěhovat z domovů Barevný svět a Na Liščině 60 klien-
tů Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p. o. 
Každá stavba je tvořena dvěma domácnostmi pro 12 osob

• primátor T. Macura jednal s velvyslancem Švýcarské konfederace v ČR 
D. Furglerem o spolupráci se švýcarskou firmou Stadler. Ta právě v tento 
den dodala Dopravnímu podniku Ostrava, a. s., poslední ze 40 nových 
tramvají. Další témata se týkala problematiky životního prostředí a národ-
nostních menšin či projektu nové ostravské koncertní haly

24. října 
• ve foyer Nové radnice byla zahájena výstava Archivu města Ostravy 
Od listopadu k listopadu. Na deseti panelech představila dějiny ostrav-
ského školství na pozadí historických událostí, jakými byly např. okupace 
Československa nacistickým Německem, období komunistického režimu, 
jeho pádu v roce 1989 a doby bezprostředně následující

25. října 
• primátor T. Macura přijal delegaci Vzdušných sil Armády ČR a poté spo-
lečně s jejími zástupci položil kytici k Památníku letců v parku Čs. letců 
v Moravské Ostravě

• prvním českým mistrem světa v kickboxu se stal v disciplíně K-1 ost-
ravský rodák V. Sivák, který na mistrovsví světa v kickboxu v Sarajevu 
porazil ve finále Č. Tlemissova z Kazachstánu

26. října 
• první premiérou sezony 2019/2020 v Komorní scéně Aréna, nazvanou 
Rok rozmarných her, byla inscenace podle románu římského autora Lucia 
Apuleia Zlatý osel. V režii P. Gejguše vystoupili M. Cisovský, A. Langer,  
V. Pejková a další

28. října 
• vzpomínkového setkání u památníku bitvy u Zborova v Husově sadu 
u příležitosti 101. výročí vzniku Československé republiky se zúčastnili 
zástupci vedení města v čele s primátorem T. Macurou a dále představi-
telé Armády ČR, organizací válečných veteránů, Moravskoslezského 
kraje, politických stran a další občané



Ř
ÍJ

E
N

90

• tradičně v den státního svátku se konal den otevřených dveří na Nové 
radnici, který byl součástí projektu SametOVA!!! Návštěvníci si prohléd-
li reprezentační prostory, v pracovně primátora je přivítal T. Macura 
a na programu byly také módní přehlídka oděvů z doby před rokem 1989 
a scénka inscenující rozhovor funkcionáře KSČ s příslušníkem lidových 
milicí. Lidé mohli uprostřed Prokešova náměstí zapálit svíčku, a stát se 
tak spolutvůrci hořícího Srdce svobody

• vítězi 19. ročníku Porubského čtvrtmaratonu na Hlavní třídě v Porubě 
se stali M. Vrzala z SSK Vítkovice časem 35:12 min a P. Pastorová, člen-
ka Maraton klubu Seitl Ostrava, která zdolala trať za 38:39 min

30. října 
• nové zázemí pro technické služby na ulici Nad Porubkou v Porubě, jehož 
součástí jsou provozní budova s kancelářemi, šatnami pro zaměstnan-
ce a také dílny, sklady a stání pro služební vozy, bylo otevřeno za účasti 
náměstkyně primátora Z. Bajgarové, starostky městského obvodu Poru-
ba L. Baránkové Vilamové

• vítězem Ostravského derby – hokejového zápasu týmů Vysoké školy 
báňské – Technické univerzity Ostrava a Ostravské univerzity – se v Ost-
ravar Aréně stali hokejisté VŠB – TUO, kteří porazili OU 6:4

31. října 
• po devíti měsících skončily modernizace Léčebny dlouhodobě nemoc-
ných a Domu sociálních služeb v Radvanicích, organizačně začleněných 

Hořící Srdce svobody před Novou radnicí (28. října)
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Budova 
Léčebny 
dlouhodobě 
nemocných 
v Radvanicích 
po rekonstrukci 
(31. října)

do Městské nemocnice Ostrava. Objekty mají zateplené obvodové pláště, 
vyměněná okna i dveře a opravené balkony, rekonstruována byla plynová 
kotelna a navazující energetické hospodářství

• v Bělském lese byla slavnostně otevřena křížová cesta, nacházející se 
v okolí poutního místa nazývaného Lurdy. Trasa měří 450 m a autorem 
čtrnácti zastavení je umělecký kovář D. Sekula

• za účasti primátora T. Macury a náměstkyně primátora K. Šebestové 
byl otevřen revitalizovaný parčík před farou v Mariánských Horách. Jeho 
součástí je vysázená zeleň, nové chodníky, dlažby, lavičky a další mobiliář. 
Zároveň byla odhalena plastika Srdce kříže, jejímž autorem je J. Koléšek. 
Úprava prostranství byla financována z dotačního programu Fajnovy prostor

• hvězdou galakoncertu v Multifunkční aule Gong, konaného u příležitos-
ti 90. výročí Českého rozhlasu Ostrava, byla zpěvačka M. Rottrová. Druhá 
část večera byla koncipována jako pocta legendární skupině Flamingo, 
později přejmenované na Plameňáky. Na pódiu se představili mj. její čle-
nové, zpěváci J. Löffler a P. Němec

• komponovaný pořad Hledání přítomného času, moderovaný M. Horsákovou 
a P. Hruškou a věnovaný umělecké Skupině 42, jejímiž členy byli např. J. Cha-
lupecký, J. Kolář, I. Blatný a J. Kainar, se konal v antikvariátu a klubu Fiducia

31. října–5. listopadu 
• Národní divadlo moravskoslezské, Divadelní společnost Petra Bezru-
če, Komorní scéna Aréna a Divadlo loutek Ostrava uvedly na 10. ročníku 
divadelního festivalu Ostrava v Praze osm inscenací. V rámci akce pro-
běhly také dva večery tzv. off-programu, jehož součástí byl mj. koncert 
ONO – Ostrava New Orchestra a sólistů 
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• za značného zájmu se na výstavišti Černá louka uskutečnil Čokoládový 
festival, na kterém mohli návštěvníci vychutnat různé druhy čokoládových 
specialit od desítek výrobců. Jedním z lákadel byla zoo z čokolády

1.–10. listopadu 
• vítěznou inscenací Festivalu divadel Moravy a Slezska v Českém Těší-
ně se stalo představení Divadelní společnosti Petra Bezruče Transky, 
body, vteřiny. Představitel hlavní role J. Burýšek byl oceněn za nejlepší 
herecký výkon umělce do 35 let

2. listopadu 
• NDM připravilo v Divadle Jiřího Myrona akci Zažít balet, jejíž součástí 
byly beseda s choreografem J. Arquésem, ukázky z baletu Následky, pro-
hlídka zákulisí divadla a taneční workshop

2. listopadu–6. prosince 
• 45. ročník festivalu Hudební současnost s podtitulem „Se svobodou“ 
nabídl 10 koncertů a akordeonové, kontrabasové, vokální kurzy, kurzy 
improvizace a tvůrčí dílny pro děti. Na prvním večeru vystoupila francouz-
ská violoncellistka S. Ballon. V dalších dnech byla na programu díla ost-
ravských autorů, např. P. Staňka, M. Báchorka, M. Dvořákové, J. Gross-
manna, E. Schiffauera a L. Juřici. K nejzajímavějším patřilo provedení tzv. 
neopery D. Skály a T. Volkmera Červený nos

3. listopadu 
• ve vyprodané Ostravar Aréně se utkaly hokejové týmy HC Vítkovice 
Ridera a Rytíři Kladno, za nějž nastoupil jeden z nejúspěšnějších hokejis-
tů světa, J. Jágr. Hosté zvítězili 4:3

3.–19. listopadu  
• do projektu SametOVA!!! se zapojilo rovněž Divadlo Odvaz improvizač-
ními večery s názvem Bytové divadlo, Inspirace Václavem Havlem a Tre-
zorové filmy

4.–9. listopadu 
• na programu 3. ročníku Mezinárodního festivalu slovanské hudby, pre-
zentujícího slovanské skladatele a umělce, byl např. komponovaný večer 
k životnímu jubileu spisovatele M. Kundery, na kterém zazněl melodram 
J. M. Procházky vycházející z Kunderova raného díla Monology či skladby 
spisovatelova oblíbeného skladatele V. Kaprála. Další z koncertů připo-
mněl wagnerovského pěvce J. A. Ticháčka a vystoupili na něm JFO a oper-
ní pěvec F. van Aken pod taktovkou R. Jindry. Na závěrečném koncertu 
v kostele sv. Ducha v Zábřehu byla provedena mše Super Undique flam-
matis slovinského skladatele J. Handla v podání vokálního tělesa Ensem-
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ble Versus za doprovodu instrumentálního souboru Capella Ornamentata 
řízených V. Maňasem

6. listopadu 
• za účasti náměstka primátora R. Babince starostové městských obvo-
dů Radvanice a Bartovice, Hrabová, Krásné Pole, Nová Ves a Stará Bělá 
převzali užitkové elektromobily ALKÉ ATX N1 340 EDH

• mezi osmi vědci, již v Národním muzeu v Praze převzali Cenu Neu-
ron 2019, udělovanou Nadačním fondem Neuron, byl také M. Šimíček 
z Ostravy, oceněný za zkoumání procesů, které způsobují rakovinná 
onemocnění

• u příležitosti 30. výročí listopadových událostí roku 1989 se konal Kon-
cert svobody, pořádaný spolkem PANT, z. s., na němž v Multifunkční aule 
Gong vystoupili A. Langerová, D. Bárta, T. Klus, M. Pavlíček, M. Prokop 
a další

• několik ostravských mateřských, základních a středních škol se zapoji-
lo do stávky učitelů za vyšší platy ve školství

• na krasobruslařské show Fire on Ice se v Ostravar Aréně, jež byla záro-
veň holdem slovenskému krasobruslaři J. Sabovčíkovi, který se jí nemohl ze 
zdravotních důvodů zúčastnit, vystoupili T. Verner, sourozenci M. a E. Březi-
novi, ruští krasobruslaři V. Besedin a A. Poliščuk a další

Elektromobily určené městským obvodům (6. listopadu) 
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Bývalí ostravští primátoři E. Tošenovský, Č. Vlček, A. Zedník, P. Kajnar a sou-
časný primátor T. Macura při diskuzi v DLO (7. listopadu) 

6. listopadu–20. prosince 
• cyklus akcí k 30. výročí listopadových událostí roku 1989 sametové 
putování nabídl v Moravskoslezské vědecké knihovně výstavy kopií člán-
ků ze soudobých novin, knih vážících se k sametové revoluci a přednášky 
historiků

7. listopadu 
• v rámci projektu SametOVA!!! se v Divadle loutek Ostrava poprvé sešli 
na veřejně diskuzi všichni žijící primátoři města Ostravy: E. Tošenovský 
(ve funkci 1993–2001), Č. Vlček (2001–2002), A. Zedník (2002–2006), 
P. Kajnar (2006–2014) a T. Macura, který je primátorem od roku 2014. 
Akce byla vysílána přímým přenosem na facebooku České televize

• vítězkou ankety Senior roku 2019, pořádanou městem, se stala A. Pin-
terová. Nejlepším seniorským klubem bylo vyhlášeno Sdružení seniorů 
Odborového sdružení železničářů Ostrava

• na scéně NDM Divadlo „12“ se konala premiéra hry amerického dra-
matika N. Simona Hodný pan doktor. V režii B. Jansy vystoupili v hlavních 
rolích A. Gasnárková a S. Šárský. Zajímavostí inscenace byla živá hudba, 
jejímž autorem je V. Ondruška, podílející se na jejím prvním ostravském 
uvedení před 41 lety

8. listopadu 
• ve spolupráci s umělcem N. Khomou Vavrousem připravilo v rámci pro-
jektu SametOVA!!! město streetartový happening. Pod vedením výtvarní-
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„Svoboda, ta je k nezaplacení“

• vernisáž výstavy obrazů E. Čečotkové s názvem Souznění proběhla 
ve Slezskoostravské galerii 

8.–9. listopadu 
• festival autorského divadla a současného umění Norma pořádala gale-
rie PLATO Ostrava, p. o., společně s pražským divadlem Studio Hrdinů 
a jeho tématem byla žena a ženskost v různých podobách. Akce předsta-
vila osm produkcí souborů pohybového a činoherního divadla z ČR, Itálie, 
Španělska, Chorvatska, Polska a Francie

9.–10. listopadu  
• ve Velkém světě techniky se konalo 9. listopadu první setkání rodin 
předčasně narozených dětí z celého Moravskoslezského kraje a věž Nové 
radnice byla nasvícena od podvečerních hodin 9. 11. do ranních hodin 
10. 11. fialovým světlem na připomínku Světového dne předčasně naro-
zených dětí

11. listopadu 
• u Památníku Rudé armády v Komenského sadech proběhl pietní akt 
u příležitosti Dne válečných veteránů, jehož se mj. zúčastnil 93letý J. Pro-
keš, který bojoval u Dunkerque v době 2. světové války. Vyznamenání 
převzali nejen vojáci, ale medaili Krajského vojenského velitelství Ostrava 
obdržel také jednatel POLAR Televize Ostrava, s. r. o., J. Korytář za doku-
mentární film Bitva o Ostravsko

• starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Z. Ožanová 
a farář J. Plaček společně požehnali svatomartinskému vínu na Svatomar-
tinských hodech na Masarykově náměstí. V kulturním programu vystou-
pily folklorní soubory Iršava, Valašský vojvoda a cimbálová muzika Rade-
gast. Pro děti byl připraven workshop výroby lampionů, které pak předvedly 
na lampionovém průvodu. Vpodvečer dorazil na náměstí inscenovaný prů-
vod svatého Martina na bílém koni

12.–16. listopadu 
• 30. výročí sametové revoluce připomněla Ostravská univerzita vzdělá-
vacími, osvětovými a kulturními akcemi. Na výstavě Sedimenty sametu 
prezentovalo 30 českých a slovenských umělců jednotlivých 30 let, která 
uplynula od sametové revoluce. V rámci Akademického dne v Multifunkč-
ní aule Gong převzali ocenění historik a politik P. Pithart a polský histo-
rik a publicista A. Michnik. Dalším počinem byly besedy s amerikanistou 
a literárním historikem J. Jařabem nebo publicistou J. Černým. Univerzita 
se podílela také na panelové diskuzi na Masarykově náměstí se součas-
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Vystoupení Orchestru VŠB – TUO v rámci oslav 170. výročí založení této vyso-
ké školy (14. listopadu)

nými studenty a pamětníky, jejichž studentská léta byla ovlivněna same-
tovou revolucí

13. listopadu 
• zastupitelé na 10. jednání ZMO schválili mj. souhlas s přijetím dotace 
z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 a poskytnutí úče-
lové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy společnosti Vítkovice 
Aréna, a. s.

14. listopadu 
• proběhl hlavní program oslav 170. výročí založení VŠB – TOU. Byla odha-
lena interiérová část měděného reliéfu Prometheus, jehož autorem byl 
sochař V. Gajda. Konalo se slavnostní zasedání vědecké rady, na níž byly 
mj. předány jmenovací dekrety novým docentům a čestný doktorát obdr-
žel děkan Strojnické fakulty Slovenské technické univerzity v Bratislavě  
Ľ. Šooš. Odpolední program zahájil průvod od rektorátu k aule univerzity, kde 
proběhly rituál přijímání nových studentů Skok přes kůži, vystoupení Orches-
tru VŠB – TUO a křest knihy P. Kašinga VŠB – Technická univerzita Ostrava. 
Fakulta materiálově-technologická. Příběh jedné fakulty. Projevy pronesli dva 
bývalí rektoři, T. Čermák a I. Vondrák, a stávající rektor V. Snášel

• NDM uvedlo v rámci oslav 30. výročí sametové revoluce hru V. Havla 
Odcházení. V hlavních rolích se v režii V. Štěpánka představili J. Fišar 
a L. Bělašková

14.–15. listopadu 
• ministryně financí A. Schillerová v rámci své návštěvy Moravskoslez-
ského kraje mj. jednala s vedením Dopravního podniku Ostrava, a. s., 



97

L
IS

T
O

P
A

D

Hesla, která se v listopadu 1989 objevovala v ostravských ulicích, a články 
z dobového tisku (15. listopadu)

Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Fakultní nemocni-
ce Ostrava, prohlédla si městský obvod Vítkovice a setkala se se žáky 
základní školy Emilie Lukášové v Hrabůvce

15. listopadu 
• Divadelní společnost Petra Bezruče připravila premiéru inscenace  
J. Holce podle románu M. Shelleyové Frankenstein. V režii autora vystoupili 
L. Melník, V. Johaník, M. Tkačíková a další

• satirická hra T. Vůjtka Po Sametu aneb Tahle země není pro blbý byla 
uvedena v klubu Les

15.–18. listopadu 
• 30. výročí sametové revoluce připomněl v rámci projektu SametOVA!!! 
čtyřdenní program na Masarykově náměstí. Ve speciálně upraveném 
prostoru si mohli návštěvníci vyslechnout dobové rozhlasové záznamy, 
zhlédnout fotografie, novinové články atd. Umístěna zde byla také replika 
sochy milicionáře, která se nacházela na náměstí Lidových milicí (dnes 
Masarykově náměstí). V diskuzním stanu proběhly besedy např. s I. Bina-
rem, L. Vrchovským, I. Kaletou, I. Motýlem, J. Králem, dále přednášky, 
scénická čtení, výstavy, workshopy, projekce, komponované pořady, diva-
delní představení nebo happeningy. Občané se také mohli zapojit do lid-
ského řetězu připomínajícího stejnou akci v listopadových dnech roku 
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1989, které rovněž připomíná pamětní deska věnovaná městu Občan-
skou demokratickou stranu a odhalená na jednom z domů na Masaryko-
vě náměstí

16. listopadu 
• do Noci divadel, jež byla součástí projektu European Theatre Night, 
se zapojily Divadelní společnost Petra Bezruče, Národní divadlo morav-
skoslezské, Komorní scéna Aréna, Divadlo loutek Ostrava a Studio G. 
Uvedeny byly mj. jednoaktovka V. Havla Audience a scénická čtení z díla 
V. Klimáčka, J. Dienstbiera st. a P. Landovského

• městský obvod Hrabová připravil k 30. výročí sametové revoluce výsta-
vu kronik, besedu s pamětníky listopadových událostí roku 1989 a před-
nášku o průběhu sametové revoluce v Ostravě

17. listopadu 
• na budově Ostravské univerzity na Bráfově ulici v Moravské Ostravě byla 
odhalena pamětní deska k událostem listopadu 1989, jejímž autorem je  
J. Šnéberger. U této příležitosti vystoupil s projevem rektor OU J. Lata

• 30. výročí listopadových událostí připomněl také projev starosty měst-
ského obvodu Slezská Ostrava R. Vereše a následný Sametový ohňostroj, 
který zhlédlo na Slezskoostravském hradě více než 3000 návštěvníků

Lidský řetěz připomínající stejnou událost v době sametové revoluce (15. lis-
topadu) 
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• tanečně-akrobatická skupina Styx TJ Sokol Poruba, jejíž členové jsou 
studenti středních a vysokých škol, byla nominována jako jediná z ČR 
v kategorii akrobatického tance na mistrovství světa WADF World Dance 
Championship 2019 v Liberci. Tým vybojoval prvenství ve všech kategori-
ích, ve kterých byl nasazen, a to duo, trio a large team

18. listopadu 
• slavnostním shromážděním ve foyer Nové radnice, na kterém vystou-
pili s projevy mj. předseda ostravské pobočky Konfederace politických 
vězňů ČR L. Žídek a primátor T. Macura, si členové vedení města, političtí 
vězni, legionáři, sokolové, junáci a zástupci dalších organizací připomněli 
Den boje za svobodu a demokracii

• Akademický senát Ostravské univerzity většinou jediného hlasu rozho-
dl o odvolání z funkce děkana Lékařské fakulty A. Martínka. Vyhověl tak 
návrhu rektora J. Laty, který jeho odchod požadoval v souvislosti s pochy-
beními při přijímání studentů

• Janáčkova konzervatoř v Ostravě se zapojila do projektu SametOVA!!! 
scénickou kompozicí Cesta ke svobodě

20. listopadu 
• byl spuštěn internetový Ostravský divadelní archiv, jehož vznik umož-
nila mimořádná dotace města Ostravy. Projekt si klade za cíl zmapovat 
uměleckou činnost českých profesionálních divadel v Ostravě: Národního 
divadla moravskoslezského, Divadelní společnosti Petra Bezruče, Komor-
ní scény Aréna, Divadla loutek Ostrava a Divadla Mír 

21. listopadu 
• slavnostním setkáním za účasti náměstkyně primátora A. Hoffmanno-
vé si Středisko volného času Korunka v Mariánských Horách připomnělo 
70 let svého působení

• proběhla akce Noc venku, pořádaná organizacemi věnujícími se lidem 
ohroženým sociálním vyloučením. U kostela sv. Václava byl připraven kul-
turní program a zájemci si mohli vyzkoušet přenocování přímo na ulici

• baletní soubor NDM uvedl choreografie dvou současných umělců: 
Následky, jejímž autorem je Španěl J. Arqués, a Rossiniho karty, podle níž 
byl nazván celý komponovaný večer, a která je dílem Itala M. Bigonzettiho

21.–24. listopadu 
• 5. ročník festivalu Musica Pura nabídl v Domě kultury města Ostra-
vy čtyři hudební večery, na nichž vystoupily hudební soubory Cimbalom 
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te naturali, Barokksolistene a další

22.–24. listopadu 
• popáté se v Dolní oblasti Vítkovice konala největší výstavní a prodejní 
přehlídka interiérového designu v Moravskoslezském kraji Meat Design 
Ostrava. Novinkou byla soutěž studentských prací. Mezi hosty přehlídky 
patřili designér S. Nagai nebo výtvarník M. Ushiki z Japonska. V rámci 
programu byl také otevřen nový multifunkční prostor na ulici Fráni Šrámka 
nazvaný NFS5

24. listopadu 
• v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci se uskutečnil 8. ročník 
benefičního koncer tu SMArt gospel, zorganizovaný souborem Fami-
ly Gospel Ostrava. Společně s ním vystoupil orlovský sbor Keep Smiling 
Gospel. Výtěžek 35 000 Kč byl určen na pomoc dětem postiženým spinál-
ní muskulární atrofií

25. listopadu 
• nejlepším představením české inscenace německy psaného textu 
v roce 2019 se stala hra Zimní slunovrat (autor R. Schimmelpfennig) uve-
dená v Komorní scéně Aréna. Cenu Josefa Balvína převzal na Pražském 
divadelním festivalu německého jazyka ředitel KSA J. Tichý

25.–26. listopadu 
• v Multifunkční aule Gong vystoupil na dvou koncertech zpěvák T. Klus 
v doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava

25.–30. listopadu 
• žáci Základní umělecké školy Eduarda Marhuly v Mariánských Horách 
A. Hutník a T. Dvořák získali 1. místo v kategorii amatérských vokálních 
ansámblů – duet do 16 let na soutěži Stonavská Barborka, určené vokál-
ním a vokálně-instrumentálním ansámblům

26. listopadu 
• společnost Asekol, a. s., ocenila obce, města a kraje, které byly 
nejaktivnější v třídění elektroodpadu. V kategorii Aktivní obec, v níž se 
posuzovaly největší zpětný odběr elektrozařízení v přepočtu na obyvatele 
za dané období a prezentace témat souvisejících s recyklací elektrozaří-
zení v médiích, zvítězilo město Ostrava

27. listopadu 
• na Stanislavského ulici ve Svinově byla za účasti náměstkyně primáto-
ra Z. Bajgarové, starosty městského obvodu Svinov R. Smetany a dalších 
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hostů otevřena nová sportovní hala, určená pro sálové sporty, společen-
ské a kulturní akce

27. listopadu–1. prosince 
• mezi nejoceňovanější představení 23. ročníku divadelního festivalu  
OST-RA-VAR, určeného divadelním kritikům, studentům divadelní vědy 
a divadelníkům, patřily inscenace Transky, body, vteřiny a Heda Gablerová 
z produkce Divadelní společnosti Petra Bezruče a Zimní slunovrat uvedený 
v Komorní scéně Aréna

28. listopadu 
• na 14. ročníku festivalu Advent plný křídlení se v Multifunkční aule Gong 
prezentovaly neziskové organizace z Moravskoslezského kraje. Jeho sou-
částí byly, jarmark, kreativní dílny, vystoupení klientů neziskových organiza-
cí, hudebníka P. Kee a klavíristy D. Szalbota. Vyhlášeny byly rovněž výsled-
ky tyrkysOVé!!! sbírky, zorganizované Dopravním podnikem Ostrava, a. s., 
jejíž výtěžek 150 000 Kč byl určen neziskovým organizacím

29. listopadu 
• slavnostní večer v Českém domě ve Vítkovicích připomenul 120. výročí 
jeho otevření

29. listopadu–23. prosince 
• program Ostravských Vánoc na Masarykově náměstí a Jiráskově náměs-
tí nabídl vánoční trhy, vystoupení žáků mateřských a základních škol z celé-
ho Moravskoslezského kraje, zpěváků I. Csákové, H. Janků, M. Chodúra, 
skupin Děda Mládek Illegal Band, Slza, Nebe, folklorních souborů Valášek, 
Hlubinka a dalších. Především dětem byla určena představení loutkového 
divadla, kolotoče, Vánoční kluziště!!! a betlém se zvířátky. 1. prosince byl 
na Masarykově náměstí za účasti náměstka primátora Z. Pražáka a sta-
rostky městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Z. Ožanové rozsvícen 
vánoční strom 

30. listopadu 
• po kritice, kterou vyvolala reportáž Televize Seznam o poměrech v Domo-
vě Slunečnice Ostrava, p. o., podala po vzájemné dohodě výpověď vedoucí 
sociálně-zdravotního útvaru tohoto zařízení a jedna ze zdravotních sester. 
Komise ministerstva práce a sociálních věcí však v této instituci nezjistila 
žádná závažná pochybení

• zacinkáním na zvonky rozsvítili lidé na Prokešově náměstí před Novou 
radnicí vánoční strom. Město připravilo v předvečer adventu bohatý pro-
gram, jehož největším lákadlem byla provazochodecká show
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• na akci Dny vzájemnosti se v Domě kultury města Ostravy mohli 
návštěvníci např. seznámit s výrobou vánočních ozdob. Odpoledne se 
představily folklorní soubory Holúbek, Hlubinka a Salicháček

30. listopadu–1. prosince 
• v Multifunkční aule Gong se konaly tři koncerty nazvané Ostrava zpívá 
gospel, na kterých vystoupil i 170členný amatérský gospelový sbor a zpě-
vák D. Stypka doprovázeni orchestrem

Rozsvícený vánoční strom na Masarykově náměstí (1. prosince)
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• předsedou představenstva a generálním ředitelem Liberty Ostrava, a. s.,  
se stal P. Genest, který v této funkci vystřídal A. Patila

2. prosince 
• po modernizaci byl otevřen Dětský rehabilitační stacionář na Ukrajin-
ské ulici v Porubě, jenž je součástí Městské nemocnice Ostrava. Zdravot-
nické zařízení nabízí komplexní rehabilitační léčbu čtyřiceti dětem před-
školního věku

• za přítomnosti hejtmana I. Vondráka, primátora T. Macury a dalších 
hostů byla slavnostně ukončena rekonstrukce stadionu Bazaly, sloužící-
ho Regionální fotbalové akademii Moravskoslezského kraje. Mladým fot-
balistům jsou k dispozici hřiště s přírodní i umělou trávou, tělocvična, 
posilovna, běžecká dráha, šatny a prostor pro regeneraci

4. prosince 
• slavná britská rocková skupina Deep Purple vystoupila za značného 
zájmu fanoušků v Ostravar Aréně

• 70. výročí založení společnosti OZO Ostrava, s. r. o., zabývající se svo-
zem a likvidací komunálního odpadu, si její zaměstnanci a hosté připo-
mněli slavnostním setkáním v klubu BrickHouse v Dolní oblasti Vítkovice

Rekonstruovaný stadion Bazaly (2. prosince)
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• u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků ocenilo město Ostrava 
V. Blokšovou, L. Černínovou, M. Hrčkovou, M. Hřibovou, V. Janošťákovou, 
K. Kutáčovou, A. Navrátilovou, E. Walachovou a P. Kramarenka titulem 
Dobrovolník roku v rámci 9. ročníku stejnojmenné ankety

• výstavy Pohádky bratří Grimmů, Fenomén Igráček a Šťastný 2020 
zahájené v Ostravském muzeu byly součástí projektu Muzeum plné pohá-
dek. Nejvýznamnější z nich, Pohádky bratří Grimmů, prezentovala dřevě-
né artefakty inspirované dílem této spisovatelské dvojice, zapůjčené ze 
Stadtmuseum Dresden

• ve Výstavní síni Sokolská 26 proběhla vernisáž výstavy prací rakouské 
výtvarnice A.-M. Bogner s názvem In relation to

• na Slezskoostravském hradě byla zahájena tradiční výstava betlémů, 
na níž byly k vidění např. dřevěný havířský betlém řezbáře T. Kudelniaka 
z Petřkovic, dřevěné plastiky a reliéfy lidového řezbáře J. Čončka nebo 
část sbírky z Třebechovického muzea betlémů

L. Salomonovičová přebírá od primátora T. Macury Cenu města Ostravy uděle-
nou in memoriam jejímu manželovi M. Salomonovičovi (11. prosince)
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• u příležitosti oslav 95. výročí založení atletického klubu SSK Vítkovi-
ce, z. s., se uskutečnilo v Clarion Congress Hotelu Ostrava slavnostní 
setkání členů klubu a dalších hostů

• trenér HC Vítkovice Ridera J. Petr po slabých výkonech hokejového týmu 
odstoupil. Nahradil ho M. Trličík

9. prosince 
• prezentace knihy P. Hrušky Daleko od ničeho, věnované životu a dílu 
básníka I. Wernische, proběhla v antikvariátu a klubu Fiducia

10. prosince 
• odehrála se nejtragičtější událost roku 2019 nejen v Ostravě, ale 
v celé České republice. V čekárně traumatologické ambulance Fakultní 
nemocnice Ostrava zastřelil C. Vitásek čtyři pacienty, další dva zemřeli 
krátce po útoku a jedna žena podlehla zraněním o dva dny později. Dva 
lidé s lehčím poraněním byli ošetřeni a později propuštěni z nemocnice 
domů. Poté co bylo po útočníkovi zahájeno pátrání, do něhož se zapo-
jily desítky policistů, spáchal sebevraždu v blízkosti restaurace Loděni-
ce v Děhylově. FNO založila účet pro rodiny obětí, do kterého občané, 
státní a soukromé organizace a další subjekty vložili do 30. prosince 
6 799 982 Kč

11. prosince 
• v úvodu 11. zasedání Zastupitelstva města Ostravy uctili jeho čle-
nové a přítomní hosté minutou ticha oběti střelby ve FNO, která se 
odehrála o den dříve. Zastupitelé pro každou z rodin obětí schválili 
finanční podporu 100 000 Kč a 50 000 Kč pro zraněné. Totožný návrh 
schválilo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje a 300 000 Kč při-
spěl rodinám obětí stát. Finanční pomoc poskytl rovněž fotbalový klub 
FC Baník Ostrava. Hlavním bodem jednání bylo projednání a schválení 
rozpočtu města na rok 2020. Město bude hospodařit s finančními pro-
středky v rekordní výši 10,836 miliardy Kč, z toho 2,965 miliardy Kč  
bude směřovat na investice, což byla rovněž nejvyšší částka v historii  
města. Ceny města obdrželi in memoriam H. Mandovský, jeden ze 
zakladatelů ostravského skautingu, a M. Salomonovič, vězeň koncen-
tračních táborů, který přednášel o holocaustu především mladé gene-
raci. Ocenění převzaly jejich manželky M. Mandovská a L. Salomono-
vičová

• tradiční akce Česko zpívá koledy se na Masarykově náměstí, vzhledem 
k tragickým událostem ve Fakultní nemocnici Ostrava, nekonala. Na dal-
ších místech lidé koledy zpívali a oběti střelby uctili minutou ticha
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• premiéra opery G. Verdiho Maškarní ples se konala v NDM. V hudebním  
nastudování M. Šedivého a režii M. Chudovského vystoupili L. Mastro, D. Matić, 
A. Wilczyńska a další

13. prosince 
• v antikvariátu a klubu Fiducia proběhla prezentace knihy J. Malury 
a J. Ivánka Horo krásná, spanilá! Publikace se zabývá poutními písněmi 
na Moravě a ve Slezsku v 17.–19. století

• vernisáž výstavy obrazů ostravského malíře A. Hudečka Horizont udá-
lostí/dekonstrukce času se uskutečnila v bývalé cechovně Dolu Michal

13.–14. prosince 
• krasobruslaři z České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska se 
zúčastnili v Ostravar Aréně mezinárodního mistrovství ČR v krasobrusle-
ní. Vítězem kategorie mužů se stal český reprezentant M. Březina. Úspěš-
ně si vedli i další Češi, např. soutěž juniorských tanečních párů vyhráli 
sourozenci N. a F. Taschlerovi

14. prosince 
• na Slezskoostravském hradě se konala tradiční akce Vánoce na hradě. 
Návštěvníci jarmarku zhlédli ukázky řemesel a vánočních zvyků, jako lití 
olova, krájení jablíček a pouštění lodiček ze skořápek ořechů. Konala se 
také divadelní představení a workshopy

15. prosince 
• v souvislosti se změnami ve veřejné dopravě byly v Ostravě zdraženy 
jízdenky MHD. Cena desetiminutové nepřestupní jízdenky se zvýšila ze 
14 Kč na 16 Kč a základní přestupní jízdenky z 20 na 24 Kč. Změnily 
se také názvy některých zastávek, převážně na konečných stanicích.  
Např. zastávka Opavská změnila název na Poruba, Opavská

• vánoční zpěvohru P. Helebranda Jezulátko na motivy valašských lido-
vých her uvedlo Národní divadlo moravskoslezské. V hudebním nastudo-
vání A. Sedlického a režii autora se představili A. Karkošková, J. Sedláček,  
J. Černohorská a další

• v kostele Panny Marie Královny v Mariánských Horách se konala ost-
ravská část Mezinárodního festivalu adventních a vánočních zvyků, koled 
a řemesel Souznění. Na koncertu vystoupili Musica Folklorica, V. Malatin-
cová, M. Prachař a sbor Oskoruša

16. prosince 
• divadelní soubor Studia G, navazující na divadlo Stará Aréna, uvedl 
premiéru inscenace Hordubal. V režii P. Gejguše se představili V. Geor-
giev, M. Georgievová, R. Ferro a další
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17. prosince 
• k připomínce tragické události, ke které došlo 10. prosince ve Fakultní 
nemocnici Ostrava, se rozeznělo v poledne na 140 sekund osm tisíc sirén 
po celé České republice. K uctění památky obětem zůstala po setmění 
v Ostravě zhasnuta osvětlení vyhlídkové věže Nové radnice, mostu Miloše 
Sýkory i Bolt Tower v Dolní oblasti Vítkovice. Zhasnuta byla také vánoční 
výzdoba na Prokešově náměstí

17. a 18. prosince 
• na vánočních koncertech na Janáčkově konzervatoři v Ostravě zazněla 
mj. díla W. A. Mozarta, V. Macečka a J. Pavlici v podání studentů školy. 
Večerem provázeli R. a V. Klemensovi

19. prosince  
• byl dokončen 414 m dlouhý úsek prodloužené ulice Rudné. Do koneč-
né kolaudace zde bude probíhat zkušební provoz s omezením rychlosti. 
Komunikace má zrychlit dopravu mezi Ostravou a Opavou a vyvést z pře-
tížených ulic v Porubě automobily. Dostavba stála více než 200 mil. Kč

• Spolek Fiducia vydal knihu Cesty do ostravského (v)nitrozemí. Na 508 
stranách přibližuje nejen atraktivní historické a přírodní lokality, ale také 
málo známá místa. V čele autorského kolektivu stál P. Hruška. Fotografie 
jsou dílem R. Poláška a M. Popeláře

A. Wilczyńska a L. Mastro v opeře G. Verdiho Maškarní ples (12. prosince)
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• v přívozské Galerii Nibiru byla zahájena výstava obrazů M. Moučky 
nazvaná Symboly Mandaly

• výstava Dolní Vítkovice – Vzpomínka na současnost, prezentující his-
torický vývoj tohoto průmyslového areálu prostřednictvím modelů, plánů, 
fotografií, dobových článků apod., měla vernisáž v Milan Dobeš Museu

20. prosince 
• na vánočním koncertu Janáčkovy filharmonie Ostrava zazněly v Domě 
kultury města Ostravy kantáta B. Brittena Ceremony of Carols a Česká 
mše vánoční J. J. Ryby. V obou skladbách zazářil Koncertní sbor Per-
moník

21. prosince 
• skauti přivezli do Ostravy betlémské světlo. Lidé si jej mohli převzít 
v kostelích, na farách, veřejných prostranstvích, v některých poboč-
kách Knihovny města Ostravy a také v Nové radnici, kde jej 23. prosince 
předali skauti ze Zábřehu a Polanky nad Odrou primátorovi T. Macurovi

24. prosince 
• půlnoční mše v katedrále Božského Spasitele, celebrovaná pomocným 
biskupem M. Davidem, byla věnována připomínce obětí střelby ve Fakult-
ní nemocnici Ostrava

• ostravské studio České televize vysílalo živě půlnoční bohoslužbu 
z kostela sv. Jana Nepomuckého ve Staré Bělé, kterou celebroval kněz  
B. Novák. Na mši vystoupila starobělská schola
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Utkání ČR – Rusko na mistrovství světa v hokeji juniorů do 20 let (26. prosince)
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26. prosince–5. ledna 2020 
• v Ostravě a Třinci se uskutečnilo mistrovství světa juniorů do 20 let 
v hokeji. V Ostravar Aréně se utkaly v základní skupině týmy České repub-
liky, Ruska, Kanady, USA a Německa. Dále zde proběhly zápasy o udržení 
v elitní světové skupině, čtvrtfinálová, semifinálová utkání, souboj o bron-
zové medaile, ve kterém porazil výběr Švédska hokejisty Finska 3:2  
a finále, v němž zvítězila reprezentace Kanady nad Ruskem 4:3

28. prosince 
• na Městském stadionu ve Vítkovicích se konal 16. ročník utkání sta-
rých gard fotbalistů FC Baník Ostrava a MFK Vítkovice. Fotbalisté Baníku 
jasně zvítězili 6:0

30. prosince 
• vedení klubu FC Baník Ostrava se dohodlo na ukončení spolupráce se 
stávajícím trenérem B. Páníkem

31. prosince 
• největší množství lidí opět slavilo příchod nového roku na Stodolní 
ulici a v jejím okolí. První ohňostroje se konaly od 17.00 ve sportov-
ním areálu v Hošťálkovicích a od 21.00 před radnicí městského obvodu 
Radvanice a Bartovice
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ČR Česká republika

ČT Česká televize

ČTK Česká tisková kancelář

DK dům kultury

DLO Divadlo loutek Ostrava, p. o.

DPO Dopravní podnik Ostrava, a. s.

EES Euroasijský ekonomický svaz

EU Evropská unie

FNO Fakultní nemocnice Ostrava

GVUO Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.

HZS MSK Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

JFO Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o.

JKO Janáčkova konzervatoř v Ostravě, p. o.

KMO Knihovna města Ostravy, p. o.

KSA Komorní scéna Aréna, p. o.

KSČ  Komunistická strana Československa

KSČM Komunistická strana Čech a Moravy

MAPPA Městský ateliér prostorového plánování a architektury, p. o.

MHD  městská hromadná doprava

MMO Magistrát města Ostravy

MŠ mateřská škola

NDM Národní divadlo moravskoslezské, p. o.

ODS Občanská demokratická strana

OU Ostravská univerzita

RAF Britské královské letectvo

RMO Rada města Ostravy

VŠB – TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

ZMO Zastupitelstvo města Ostravy

ZŠ základní škola

Seznam zkratek
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Jmenný rejstřík

A
Adam Lukáš, sólista operety  40

Aken Frank van, nizozemský operní pěvec  
92

Alle Farben, německý hudebník  61

Apuleius Lucius, římský autor  89

Ardašev Igor, klavírista  40

Archer Nick, velvyslanec Velké Británie 
v ČR  61

Arqués Juanjo, španělský choreograf  92, 99

Aune Paal, norský běžec na lyžích  16

B
Babayan Sergei, americký klavírista  47

Babinec Radim, náměstek primátora 
města Ostravy  68–70, 93

Babiš Andrej, předseda vlády ČR  12, 38, 
41, 46, 53

Baginská Markéta, běžkyně  50

Báchorek Milan, hudební skladatel  92

Bajgarová Zuzana, náměstkyně primátora 
města Ostravy  53, 81, 82, 90, 100

Balabán Jan, spisovatel  87

Ballon Séverine, francouzská violoncellistka  
92

Balvo Charles Daniel, apoštolský nuncius 
v ČR  28, 84

Baránková Vilamová Lucie, starostka měst-
ského obvodu Poruba  10, 81, 90

Bárta Dan, zpěvák  93

Bartoš Jan, klavírista  46

Basiková Bára, zpěvačka  30

Beach Jim, britský historik  11

Bednarczuk Agatha, brazilská hráčka beach- 
volejbalu  48

Bednář Martin, starosta městského obvo-
du Ostrava-Jih  16

Beethoven Ludwig van, německý hudební 
skladatel  40

Begu Irina, rumunská tenistka  13

Bělašková Lada, herečka  41, 96

Bělík Šimon, stolní tenista  34

Bende Petr, zpěvák  42

Benešová Marie, ministryně spravedlnosti 
ČR  37

Benkő Tibor, ministr obrany Maďarské 
republiky  77

Beranová Tereza, běžkyně na lyžích  16

Bergenstråhle Sven, prezident Mezinárodní 
unie nájemníků  20

Berio Luciano, italský hudební skladatel  65

Bernhard Thomas, rakouský spisovatel 
a dramatik  9

Bernstein Leonard, americký hudební skla-
datel  9

Besedin Vladimir, ruský krasobruslař  93

Biczó Bence, maďarský plavec  38

Bigonzetti Mauro, italský choreograf  99

Bílá Lucie, zpěvačka  52

Bílá Věra, zpěvačka  48

Bilčík Josef, farář v Zábřehu nad Odrou  55

Binar Ivan, spisovatel a redaktor, signatář 
Charty 77  43, 49, 97

Błaszczak Mariusz, ministr obrany Polské 
republiky  77

Blatný Ivan, básník  91

Blokšová Veronika, nositelka titulu Dobro-
volník roku 2019  104

Bočková Zdislava, operní pěvkyně  47

Bogner Anna-Maria, rakouská výtvarnice  
104

Boháč Aleš, starosta městského obvodu 
Radvanice a Bartovice  33, 71

Bohuš Petr, ředitel marketingové společ-
nosti  72

Bochnia Pavel, starosta městského obvo-
du Polanka nad Odrou  59

Borodin Alexandr, ruský hudební skladatel  9

Boros Miklós, velvyslanec Maďarské repub-
liky v ČR  52

Bosetti Alessandro, italský hudební skla-
datel  37

Brabec Richard, ministr životního prostředí  
59

Britten Benjamin, anglický hudební sklada-
tel  108

Brown Jason Robert, americký hudební 
skladatel  79

Brutovský  Lukáš, režisér  21

Brzobohatý Ondřej, zpěvák  55

Brzyszkowská Katrin, koulařka a diskařka  
16, 60
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Březina Michal, krasobruslař  93, 106

Březinová Eliška, krasobruslařka  93

Buckner Thomas, americký zpěvák  65

Budaev Alexandr Nikolajevič, generální 
konzul Ruské federace v Brně  88

Burgertová Kateřina, výtvarnice  82

Burlacu Carmen-Liliana, velvyslankyně 
Rumunské republiky  27

Burýšek Jakub, herec  12, 92

Butzer André, německý malíř  11

Byrtus Viktor, hráč squashe  31

C

Cága Ondřej, velitel dobrovolného hasič-
ského sboru v Polance nad Odrou  59

Camillo, výtvarník  62

Capaldi Lewis, britský zpěvák  63

Capuçon Renaud, francouzský houslista  
47  

Cavalcanti Barbosa Silva Rebecca, brazil-
ská hráčka beachvolejbalu  48

Cisovský Marek, herec  8, 9, 89

Coufalová Jana, běžkyně  39

Cristovao Ben, zpěvák  41

Crouse Timothy, americký spisovatel  27

Csáková Ilona, zpěvačka  101

Curylo Lukáš, náměstek hejtmana Morav-
skoslezského kraje  80

Czernowin Chaya, izraelská hudební skla-
datelka  65

Czeszel Kamil, polský zpěvák  88

Č

Čajkovskij, Piotr Iljič, ruský hudební skla-
datel  40

Čečotková Emílie, výtvarnice  95

Čech Tomáš, architekt  82

Čermák Tomáš, bývalý rektor VŠB – TUO  
96

Černínová Lenka, nositelka titulu Dobrovol-
ník roku 2019  104

Černohorská Johanka, zpěvačka  106

Černý Ivo, emeritní profesor VŠB – TUO  39

Černý Jakub, výtvarník  82

Černý Jiří, hudební publicista  95

Čiernik Juraj, slovenský režisér  14, 40

Čonček Jan, řezbář  104

D

Daňková Darina, jednatelka společnosti 
AKORD & POKLAD, s. r. o.  16

Dasha, zpěvačka  64, 88

David Jiří, výtvarník  40

David Martin, pomocný biskup  16, 29, 
34, 108

De Bakker Thiemo, nizozemský tenista  37

Déczi Laco, slovenský jazzový hudebník  39

Denemarková Radka, spisovatelka a pře-
kladatelka  62

Dianiška Tomáš, dramatik a režisér  12

Dienstbier Jiří st., signatář Charty 77, mini-
str zahraničních věcí  98

Dillen Wim, manažer přístavu Antverpy  76

DJ Lowa, hudebník  64

Dobeš Milan, slovenský výtvarník  62

Dolginoff Stephen, americký skladatel  40

Drha Josef, výtvarník  72

Dřízgová-Jirušová Eva, operní pěvkyně  34

Dvořák Antonín, hudební skladatel  71, 87

Dvořák Tomáš, žák základní umělecké 
školy Eduarda Marhuly v Mariánských 
Horách  100

Dvořáková Markéta, hudební skladatelka  92

Dyk Vojtěch, zpěvák  24

E

Eastman Julius, americký hudební sklada-
tel  65

Eborn Anna, švédská režisérka  79

Englichová Kateřina, harfistka  76

Ennaoui Sofia, polská běžkyně  14

Erlebachová Sára, herečka  21

Ershov Stanislav, student Petrohradské 
státní univerzity  26

F

Facuna Josef, podnikatel, významný před-
stavitel romské komunity  88

Fajfr Václav, zpěvák  75

Feldman Morton, americký hudební skla-
datel  65

Ferlinghetti Lawrence, americký básník  24

Ferro Robin, herec  106

Feustel Andrew, americký kosmonaut  29

Feustel Indira, žena amerického kosmo-
nauta Andrewa Feustela  29

Fiala Petr, předseda Občanské demokratic-
ké strany  42

Fialková Dana, herečka  8, 9, 21

Fialová Eliška, výtvarnice  82

Fialová Hana, sólistka operety  27, 75

Finta Robert, herec  41
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Fišar Jan, herec  41, 96

Fišarová Radka, zpěvačka  31

Flegontov Pavel, paleogenetik a lingvistik  50

Florence, britská zpěvačka  63

Folwarczny Libor, starosta městského 
obvodu Poruba  10

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

Francírek Jiří, předseda oblastního výboru 
Českého svazu bojovníků za svobodu  20

Františák Igor, klarinetista  34

Frijs-Madsen Ole, velvyslanec Dánského 
království v ČR  29

Furgler Dominik, velvyslanec Švýcarské 
konfederace v ČR  89

G

Gabriel Michal, sochař  51

Gádžorová Sofie, vítězka Miss Gypsy 2019  
28

Gajda Vladislav, sochař  25, 96

Gajdoš Peter, ministr obrany Slovenské 
republiky  77

Gajdošíková Pavla, herečka  12, 22, 23

Gál Fedor, slovenský sociolog  25

Galharague Roland, velvyslanec Francouz-
ské republiky v ČR  9

Gasnárková Alexandra, herečka  94

Gatto Paolo, italský dirigent  14

Gavlas Josef, ředitel Nadace Landek Ost-
rava  10, 42

Gebauer Kurt, sochař  51

Gejguš Pavel, režisér  14, 89, 106

Genest Pascal, předseda představenstva  
a generální ředitel Liberty, a. s.  103

Georgiev Jakub, herec  78

Georgiev Vladislav, herec  45, 106

Georgievová Miroslava, herečka  106

Gilbert Andrew, britský výtvarník  11

Glassner Anne, rakouská performerka  23

Gola Zdeněk, houslista a vysokoškolský 
pedagog  23

Goryczka Roman, místostarosta městské-
ho obvodu Slezská Ostrava  52

Gott Karel, zpěvák  82

Griekspoor Tallon, nizozemský tenista  37

Grimmové Jacob a Wilhelm, němečtí sběra-
telé pohádek  104

Grossmann Jan, hudební skladatel  92

Gurbaľ Martin, slovenský operní pěvec  87

Guttfreund Otto, sochař  86

H

Haase Robin, nizozemský tenista  13

Haddaway, trinidadský zpěvák  56

Haluza Miroslav, režisér  43

Hamáček Jan, ministr vnitra ČR  11

Handl Jacob, slovinský skladatel  92

Handzel Augustin, sochař  58

Hanousek Jiří, violoncellista  76

Harazim Zdeněk, ředitel Městské policie 
Ostrava  67

Harok Roman, sólista operety  27

Hartl Patrik, spisovatel  18

Hašek Dominik, hokejový brankář  49

Havel Václav, bývalý prezident ČR a drama-
tik  92, 96, 98

Havelka Ondřej, zpěvák  65

Havlíček Karel, ministr průmyslu a obcho-
du ČR  43, 64, 76

Havrlant Jiří, ředitel Fakultní nemocnice 
Ostrava  15

Helebrand Pavel, hudební skladatel  106

Herman Lukáš, vítěz soutěže Do práce 
na kole  38

Hermann Daniel, bývalý ministr kultury ČR  
25

Hilmar Jiří, výtvarník  62

Hladík Michal, přednosta Kliniky dětského 
lékařství Fakultní nemocnice Ostrava  80

Hlas Ivan, zpěvák  76

Hoffmannová Andrea, náměstkyně primá-
tora města Ostravy  10, 25, 31, 34, 37, 
56, 64, 68, 69, 71, 99

Holbová Veronika, operní pěvkyně  18, 87

Holec Jan, dramaturg a režisér  97

Holušová Zlata, ředitelka festivalu Colours 
of Ostrava  72

Homolová Michaela, režisérka  80

Honegger Arthur, švýcarský hudební skla-
datel  47

Hooper Fraser, novozélandský klaun  52

Hrčková Markéta, nositelka titulu Dobrovol-
ník roku 2019  104

Horsáková Monika, vysokoškolská peda-
gožka  91

Hrabec Jaroslav, ředitel Krajského vojen-
ského velitelství Ostrava  31

Hruška Pavel, literární historik  107
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Hruška Petr, literární historik, básník  13, 
42, 91, 105

Hrůza Michal, zpěvák  60

Hřibová Marta, nositelka titulu Dobrovolník 
roku 2019  104

Hübner-Ochodlo André, polský režisér  9

Hudeček Aleš, malíř  106

Hussein Clark Than, americký výtvarník  33

Hutník Aleš, žák základní umělecké školy 
Eduarda Marhuly v Mariánských Horách 
100

Ch

Chagall Marc, francouzský malíř  26

Chalupecký Jindřich, historik umění  91

Choderlos de Laclos Pierre, francouzský 
spisovatel  20

Chodúr Martin, zpěvák  31, 101

Chrastina Marek, běžec  59

Chudovský Marián, slovenský režisér  106

Chybíková Nikola, karatistka  56

I

Ibsen Henrik, norský dramatik a básník  21

Iljašenko Marie, básnířka a spisovatelka  44

Ionesco Eugène, francouzský dramatik  11

Ivánek Jakub, literární historik  106

J

Jágr Jaromír, hokejista  92

Janáček Leoš, hudební skladatel  46

Janečková Patricia, operní pěvkyně  34, 76

Janků Heidi, zpěvačka  101

Janoušek Jiří, student, vítěz Biologické 
olympiády  34

Janošťáková Věra, nositelka titulu Dobro-
volník roku 2019  104

Jansa Bedřich, režisér  94

Järvi Kristjan, estonský dirigent  46

Jařab Josef, amerikanista a literární histo-
rik  95

Javůrek Jaromír, ředitel Janáčkova máje, 
o. p. s.  9, 22, 46

Jelínková Klára, sólistka operety  27

Jerie Karel, malíř  59

Jindra Robert, dirigent  92

Jiroušek Martin, publicista  41

Johaník Vojtěch, herec  97

Johnson Tom, americký hudební skladatel  
14

Juroška Martin, starosta městského obvo-
du Michálkovice  88

Juřica Leon, hudební skladatel  92

K

Kabeláč Miloslav, hudební skladatel  71

Kačo Tomáš, klavírista  47

Kahovec Karel, zpěvák  52

Kainar Josef, básník  91

Kajnar Petr, bývalý primátor Ostravy  94

Kaleta Ivo, člen studentského stávkového 
výboru v roce 1989  97

Kaloč Štěpán, hendikepovaný  16

Kaluža Josef, herec  18, 45

Kaprál Václav, hudební skladatel  92

Kardoš Ivo, vojenský letec  79

Karkošková Alena, zpěvačka  106

Kasík Martin, klavírista  47, 71

Kašing Petr, vedoucí archivu VŠB – TUO, 
historik  96

Kašpárek Radek, šéfkuchař  35

Kee Patrik, zpěvák  101

Kendricks Sam, americký skokan o tyči  57

Kidder Gordon Arthur, příslušník RAF  26

Kilián Stanislav, sběratel  75

King Stephen, velvyslanec USA v ČR  77

Kirby-Green Thomas Gresham, příslušník 
RAF  26

Kirt Magnus, estonský oštěpař  57

Kiska Andrej, prezident Slovenské repub-
liky  10

Klecker Jakub, dirigent  29, 87

Klemens Václav, umělecký šéf Divadla lou-
tek Ostrava  107

Klemensová Renáta, herečka  107

Klemsová Ludmila, zdravotní sestra  26

Klimáček Viliam, slovenský dramatik  98

Klimeš Jeroným, psycholog  25

Klimt Gustav, rakouský výtvarník  23

Klompenhouwer Kees Jan René, velvysla-
nec Nizozemského království v ČR  24

Klus Tomáš, zpěvák  65, 93, 100

Kluttig Roland, německý dirigent  71

Kněžíková Kateřina, operní pěvkyně  29, 
83

Knytlová Veronika, choreografka  55

Kociánová Martina, moderátorka a zpěvač-
ka  76

Kocmanová Petra, herečka  21, 45
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Koktavá Ivana, oštěpařka  60

Kolář Jiří, básník  91

Kolářová Štěpánka, běžkyně  59

Kolbaba Jiří, cestovatel  63

Koléšek Jaroslav, výtvarník, vysokoškolský 
pedagog  91

Koller David, zpěvák  30

Kolmačka Pavel, básník a spisovatel  13

Konvičková Markéta, zpěvačka  16

Korgerová Kateřina, běžkyně  45

Korytář Jaroslav, jednatel POLAR televize 
Ostrava, s. r. o., televizní dokumentaris-
ta  37, 95

Kosová Kristýna, režisérka  45

Kotek David, architekt  81

Kotík Petr, skladatel a dirigent  65

Kotková Hana, houslistka  65

Koubek Václav, zpěvák  74

Kováčová Katarína, slovenská výtvarnice  
62

Kovalčík Adam, výtvarník  82

Kozma David, zápasník  22

Král Jan, novinář, signatář Charty 77  97

Kramarenko Petr, nositel titulu Dobrovolník 
roku 2019  104

Kravčík Radim, historik  41

Krejčí Ivan, režisér  21, 41

Krejčíková Barbora, tenistka  13

Kremerová Hana, kronikářka Poruby  17

Krištofič Samuel, slovenský zápasník  22

Kropáč Martin, architekt  82

Krpec Pavel, člen HZS MSK  73

Krpcová Veronika, členka dobrovolného 
hasičského sboru  73

Kruglov Jurij, ruský zpěvák  31

Krupa Šimon, herec  21

Kružík Robert, dirigent  71

Krymskii Stanislav, student Petrohradské 
státní univerzity  26

Křesťan Robert, zpěvák  75

Kubera Jaroslav, předseda Senátu  32, 33

Kubica Tomáš, astronom  41

Kubíček Daniel, student  17

Kubín Rudolf, hudební skladatel  75

Kubová Simona, plavkyně  38

Kuby Clemens, německý propagátor 
duchovního léčení  63

Kudelniak Tomáš, řezbář  104

Kudělka Jiří, fotograf  51

Kukučka Martin, slovenský režisér  29

Kunčický Jiří, předseda Klubu přátel hornic-
kého muzea v Ostravě  39, 42

Kundera Milan, spisovatel  92

Kutáčová Kristýna, nositelka titulu Dobro-
volník roku 2019  104

Kuźmic Dara, fotografka  62

Kužel Tomáš, ředitel krajského ředitelství 
Policie ČR  20

L

La Chia Vladivojna, zpěvačka  72

Landovský Pavel, herec  98

Lang Bernhard, rakouský hudební sklada-
tel  65

Langer Adam, herec  21, 89

Langerová Aneta, zpěvačka  93

Lasitskene Mariya, ruská skokanka 
do výšky  57

Lasovský Jiří, výtvarník  49

Lata Jan, rektor Ostravské univerzity  34, 
98, 99

Ledecký Janek, zpěvák  44, 52, 76

Lefner Tomáš, starosta městského obvodu 
Nová Ves  69

Lehečka Jiří, tenista  13

Lenart Jan, geomorfolog, vysokoškolský 
pedagog  41

Lenny, zpěvačka  55, 65

Lexa Jiří, redaktor publikace Paměť Poruby  
17

Lexa Přendík Petr, kronikář městského 
obvodu Ostrava-Jih  16, 55, 68

Lezito Sarah, francouzská motocyklová 
kaskadérka  67

Li Zuzana, překladatelka  38

Lička Verner, fotbalista a trenér  17

Ligeti György, maďarsko-rakouský hudební 
skladatel  65

Lichý Norbert, herec  78

Lipina Vojtěch, herec  8, 9, 45

Lipus Radovan, režisér  87

Lloyd David John, anglický výtvarník  62

Lloyd Webber Andrew, britský hudební skla-
datel  55

Lobkowicz František Václav, biskup ostrav-
sko-opavské diecéze  16, 29, 34, 41, 84

Löffler Jaromír, zpěvák  91

Lorencová Petra, herečka  21



116

Lossada Torres-Queved Angel, velvyslanec 
Španělského království v ČR  15

Lukl František, předseda Svazu měst 
a obcí ČR  44

M

Maceček Petr, houslista  23

Maceček Vladislav, trombonista  107

Macura Tomáš, primátor města Ostravy  
7–11, 16, 19, 22, 24, 27–29, 31–33, 
37, 40, 44, 46, 50, 52, 57, 61, 64, 
71, 76, 77, 80, 82, 83, 88–91, 94, 99, 
103, 104, 108

Mader Vojtěch, nositel titulu Ostravský 
štramák  77

Machálková Leona, zpěvačka  16

Machiavelli Niccolò, italský filozof a spiso-
vatel  21

Majchrzak Kamil, polský tenista  37

Majliš Tomáš, historik  41

Malatincová Veronika, zpěvačka  106

Malík Jiří, oblastní ředitel Strabag, a. s.  
68

Maljavin Filipp Andrejevič, ruský malíř  86

Málková Iva, literární historička, vysoko-
školská pedagožka  82

Malura Jan, literární vědec, vysokoškolský 
pedagog  106

Mandovská Marie, manželka Huga Man-
dovského  105

Mandovský Hugo, jeden ze zakladatelů 
skautingu v Ostravě  105

Maňas Vladimír, sbormistr  93

Mareš Leoš, moderátor a zpěvák  45

Margaroli Luca, švýcarský tenista  37

Mariza, portugalská zpěvačka  63 

Marpo, zpěvák  58

Martínek Arnošt, děkan Lékařské fakulty 
Ostravské univerzity  99

Martinů Bohuslav, hudební skladatel  29, 
84

Maskats Arturs, lotyšský hudební skladatel  
19

Mastro Luciano, italský operní pěvec  29, 
106, 107

Matić Dragutin, srbský operní pěvec  106

Mattioli Davide, italský zpěvák  44

Matulová Markéta, herečka  12

Matuszková Radka, zahradní architektka  47

Melník Lukáš, herec  21, 97

Metnar Lubomír, ministr obrany ČR  77

Michnik Adam, polský historik a publicista  
95

Mikesková Šárka, sochařka  38

Milkov Štefan, výtvarník  51

Miller Gerold, německý výtvarník  11

Miller-Uibo Shaunae, bahamská běžkyně  57

Minařík Václav, výtvarník  49

Mojžíšek Jiří, programátor a tvůrce tyflogra-
fiky  35

Mol Anders, norský hráč beachvolejbalu  47 

Moon Seoung-hyun, velvyslanec Korejské 
republiky v ČR  11

Morávek Vladimír, režisér  78

Morvan Fab, francouzský zpěvák  56

Motýl Ivan, publicista a básník  61, 97

Motýl Petr, básník  42

Moučka Michal, výtvarník  108

Mozart Wolfgang Amadeus, rakouský 
hudební skladatel  107

Müller Richard, slovenský zpěvák  54, 55

Muras Petr, běžec  39, 79

N

Nagai Shuji, japonský designér  100

Nagy Peter, slovenský zpěvák  55

Najvert Stanislav, běžec  40

Navara David, šachový velmistr  36

Návrat Václav, hudebník  74

Navrátilová Alena, nositelka titulu Dobro-
volník roku 2019  104

Nedvěd František, zpěvák  37

Nekoranec Petr, operní pěvec  47

Němec Petr, zpěvák  91

Nenutil Marek, výtvarník  17

Nesvadba Michal, herec a mim  44

Netočný Tomáš, zástupce Post Bellum, 
o. p. s.  70

Netoličková Kocembová Taťána, běžkyně, 
trenérka  35

Niblock Phill, americký hudební skladatel  
65

Niculescu Monica, rumunská tenistka  13

Ning Kchen, tibetský spisovatel  38

Nishioka Koki, japonský sólista baletu  20

Nohavica Jaromír, zpěvák  65, 72

Novák Bohuslav, farář  108

Novák Jan, spisovatel  44

Nowacki Andrzej, polský výtvarník  20

Nytra Zdeněk, senátor, člen Rady města 
Ostravy  33
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O

Obrová Mirka, oštěpařka  57

Ogrodníková Nikol, oštěpařka  58

Ondruška Vlastimil, hudební skladatel  94

Oravec Peter, slovenský režisér  27

Orsag Daniel, strážník Městské policie 
Ostrava  70

Ostrovskij Alexandr Nikolajevič, ruský dra-
matik  41

Otruba Jakub, cyklistický závodník  69

Ovčáček Eduard, výtvarník, vysokoškolský 
pedagog  56, 62, 72

Ožanová Zuzana, starostka městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  19, 
95, 101

P

Pajurek Václav, historik a výtvarník  71, 72

Pánek Josef, spisovatel  44

Páník Bohumil, trenér FC Baník Ostrava  
109

PanGotic, žonglér z Velké Británie  52

Papoušek Petr, předseda Federace židov-
ských obcí v ČR  87

Pastor Krzysztof, polský choreograf  19

Pastorová Petra, běžkyně  38, 79, 87, 90

Patil Ashok, předseda představenstva  
a generální ředitel Liberty, a. s.  103

Pavadeová Prithika, francouzská hráčka 
stolního tenisu  61

Pavelčák Lubomír, fotograf  35

Pavlica Jiří, hudební skladatel, primáš cim-
bálové muziky Hradišťan  107

Pavlíček Michal, kytarista  93

Pejková Viktória, slovenská herečka  89

Pekárek Richard, sólista operety  40

Perebyjnis Jevhen, velvyslanec Ukrajinské 
republiky v ČR  28

Peroutka Milan, herec a zpěvák  59 

Perušič Ondřej, hráč beachvolejbalu  47

Petr Jakub, trenér HC Vítkovice Ridera  
105

Petříček Tomáš, ministr zahraničních věcí 
ČR  65

Pinterová Anna, držitelka titul Senior roku 
2019  94

Pithart Petr, historik a politik  95

Pivovar Marek, dramaturg  14

Plaček Jan, farář  95

Plaček Miroslav, ředitel Městské policie 
Ostrava  67

Poe Edgar Allan, americký spisovatel 
a básník  74

Pohlreich Zdeněk, šéfkuchař  69

Pokáč, zpěvák  58

Pokludová Andrea, historička  41

Polák Vladimír, herec  16, 20

Polášek Filip, slovenský tenista  37

Polášek Roman, fotograf  107

Polcrová Anna, herečka  8

Poliščuk Alexej, ruský krasobruslař  93

Popelář Martin, fotograf  107

Porter Cole, americký hudební skladatel  27

Pospíšilová Markéta, sólistka baletu  67

Potměšil Jan, herec  74

Prachař Martin, zpěvák  106

Pražák Marek, výtvarník  70

Pražák Zbyněk, náměstek primátora města 
Ostravy  8, 37, 40, 69, 72, 79, 101

Procházka Jiří Miroslav, operní pěvec 
a skladatel  92

Prokeš Jan, válečný veterán  95

Prokofjev Sergej, ruský hudební skladatel  
40, 46

Prokop Michal, zpěvák  30, 93

Prouza Martin, motocyklový závodník  60

Pyš Stanislav, starosta městského obvodu 
Slezská Ostrava  83

R

Rachmaninov Sergej, ruský hudební skla-
datel  46

Rais Lukáš, výtvarník  51

Reich David, americký genetik  50

Renner Boris, fotograf  41

Rice Tim, britský libretista  55

Rojíček Petr, předseda Klubu přátel hornic-
kého muzea v Ostravě  39

Rolins Dara, slovenská zpěvačka  44

Rossini Gioacchino, italský skladatel  99

Rottrová Marie, zpěvačka  18, 86, 91

Rožnovský Rostislav, závodník v chůzi  60

Rudd Xavier, australský zpěvák  63

Rueda Gutiérrez Rosaura Leonora, velvy-
slankyně Mexika v ČR  10

Ruml Ondřej, zpěvák  71

Ruowang Liu, čínský umělec  51

Rusu Vitalie, velvyslanec Moldavské repub-
liky v ČR  10
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Ryba Jakub Jan, hudební skladatel  108

Rycková Ema, atletka  56, 78

Ryšánek Schmiedtová Janka, režisérka  
21, 79

Rzewski Frederic, americký hudební skla-
datel  65

S

Saavedra Anna, česko-chilská dramatička  
21

Sabelová Miroslava, ředitelka Knihovny 
města Ostravy, p. o.  71, 77

Sabovčík Jozef, slovenský krasobruslař  93

Sakurado Shino, japonská sólistka baletu  
20

Salichová Helena, spisovatelka, výtvarnice, 
folkloristka  8

Salomonovič Michal, pamětník holokaustu  
104, 105

Salomonvičová Libuše, manželka Michala 
Salomonoviče  104, 105

Samek Richard, operní pěvec  87

Samsonová Dagmar, držitelka titulu Miss 
Babča  77

Santos Lisboa Eduarda, brazilská hráčka 
beachvolejbalu  48

Sasínová-Polarczyk Alena, herečka  45

Savka Tomáš, zpěvák  27, 79

Sedláček Jiří, herec  106

Sedláček Tomáš, ekonom  63

Sedlický Adam, dirigent  106

Sekula David, umělecký kovář  91

Shelleyová Mary, anglická spisovatelka  97

Shiratsuki Sawa, japonská sólistka baletu  
18

Schiffauer Edvard, hudební skladatel  43, 
49, 92

Schillerová Alena, ministryně financí ČR  
96

Schimmelpfennig Roland, německý drama-
tik  44, 100

Schnebel Dieter, německý hudební sklada-
tel  37, 65

Schulz Robin, německý hudebník  61

Schumann Robert, německý hudební skla-
datel  71

Schwarz Vojtěch, motocyklový závodník  34

Schweiner David, hráč beachvolejbalu  47

Sikora Rudolf, výtvarník  86

Silva Ramos Ana Patricia, brazilská hráčka 
beachvolejbalu  48

Simon Neil, americký dramatik  94

Siniaková Kateřina, tenistka  13

Sinner Janni, italský tenista  37

Sivák Václav, kickboxer  89

Skála Daniel, cimbalista, hudební sklada-
tel  18, 92

Skřipčáková Jarmila, běžkyně  40

Sláma Pavel, sochař  35

Slaninová Jana, běžkyně  14

Slaninová Milena, předsedkyně Židovské 
obce v Ostravě  87

Slezák Ján, slovenský člen operetního 
souboru  18

Slíva Ladislav, dramaturg Národního diva-
dla moravskoslezského  10

Smetana Bedřich, hudební skladatel  55

Smetana Emma, moderátorka a zpěvačka  
59

Smetana Radim, starosta městského 
obvodu Svinov  100

Smith Robert, britský zpěvák  63

Snášel Václav, rektor VŠB – TUO  96

Sokhiev Tugan, ruský dirigent  47

Sørum Christian, norský hráč beachvolej-
balu  47

Srnka Miroslav, hudební skladatel  65

Staněk Pavel, hudební skladatel  92

Stanovský Michal, běžec  45

Starý Alexandr, klavírista  65

Stoszek Jan, běžec  26

Strakoš Martin, historik umění  16

Strauss Richard, německý hudební skla-
datel  9

Strejda, pseudonym vítěze soutěže 
Do práce na kole  38

Strnad František, herec  21

Strnadlová Lucie, jezdkyně na koni  42

Stromšík Zdeněk, běžec  14, 39

Stypka David, zpěvák  76, 102

Suk Josef, hudební skladatel  71

Surdej Virginie, polská kameramanka  79

Surůvka Jiří, výtvarník a vysokoškolský 
pedagog  20

Světlík Jan, podnikatel  72, 76

Svozil Adam, režisér  44

Szalbot Denis, klavírista  101

Szyroki Petr, výtvarník  61
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Š

Šárský Stanislav, herec  94

Šavrda Jaromír, spisovatel signatář 
Char ty 77  82

Šavrdová Dolores, signatářka Charty 77, 
žena Jaromíra Šavrdy  82

Šebestová Kateřina, náměstkyně primá-
tora města Ostravy  9, 10, 28, 47, 49, 
55, 69, 87, 91

Šedivý Marek, dirigent  106

Šigut Jiří, fotograf  18

Šimíček Michal, držitel Ceny Neuron  93

Šmajstrlová Věra, redaktorka publikace 
Paměť Poruby  17

Šmok Martin, filmový dokumentarista  20

Šnéberger Jan, sochař  58, 98

Šnytová Martina, sólistka operety  27, 79, 
83, 84

Šonka Martin, akrobatický letec  79

Šooš Ľubomír, děkan Strojnické fakulty 
Slovenské technické univerzity v Brati-
slavě  96

Šourková Alena, fotografka  29

Šťastná Irena, básnířka  18

Šťastný Tomáš, kameraman  79

Štěpán Marek Jan, architekt  41

Štěpánek Martin, náměstek primátora 
města Ostravy  15, 33

Štěpánek Vojtěch, režisér  11, 96

Štreit Jindřich, fotograf  18, 86

Šústková Hana, ředitelka Archivu města 
Ostravy  70

Švásta Jáchym, novorozenec  7

Švástová Alena, matka Jáchyma Švásty  7

T

Taraba Milan, předseda Sdružení nájemní-
ků ČR  20

Taschler Filip, krasobruslař  106

Taschlerová Natálie, krasobruslařka  106

Thunberg Greta, švédská ekologická akti-
vistka  20

Ticháček Josef Alois, operní pěvec  92

Tichý Jakub, ředitel Komorní scény Aréna 
100

Tkaczyk Bedřich Augustin, malíř  72

Tkačíková Magdaléna, herečka  21, 97

Tlemissov Čingischán, kazachstánský kick-
boxer  89

Tolar Benedikt, výtvarník  51

Tošenovský Evžen, poslanec Evropského 
parlamentu, bývalý primátor Ostravy  22, 
42, 94

Trávníček Igor, starosta městského obvodu 
Hrabová  68

Trličík Mojmír, trenér HC Vítkovice  105

Trpišovský Lukáš, režisér  29

Trubianský Dominik, karatista  64

Tuka Amel, běžec z Bosny a Hercegoviny  
14

U

Uhlíř Jaroslav, hudební skladatel a zpěvák  
71

Urbánková Naďa, zpěvačka  52

Ushiki Masanori, japonský výtvarník  100

V

Valíček David, šéfkuchař  86

Vandewalle Daan, belgický klavírista  65

Vanessa-Mae, britsko-singapurská hous-
listka  86

Várjon Dénes, maďarský klavírista  53

Vasarely Victor, maďarský výtvarník  62

Vasilek Lukáš, sbormistr  47

Vasilko Ján, slovenský výtvarník  12

Väth Sven, německý hudebník  61

Vávra Petr, ředitel Fakultní nemocnice Ost-
rava  8, 15

Vavrous Nikola Khoma, výtvarník  94

Večeřa František, herec  11

Velička Ondřej, běžec  28

Vereš Richard, starosta městského obvodu 
Slezská Ostrava  52, 83, 98

Verdi Giuseppe, italský hudební skladatel  
106, 107

Verner Tomáš, krasobruslař  93

Veselý Jan, basketbalista  17

Vinklárková Zuzana, manažerka Kulturního 
centra Cooltour  47

Vitásek Ctirad, útočník ve FNO  105

Vítek Alena Terezie, zpěvačka  35

Vizváry Radim, mim  43

Vlček Čestmír, bývalý primátor Ostravy  94

Vlček Vladimír, ředitel Hasičského záchran-
ného sboru Moravskoslezského kraje  
11, 59, 83

Vlčková Petra, fotografka  12

Volkmer Tomáš, výtvarník a loutkař  92
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Vondrák Ivo, hejtman Moravskoslezského 
kraje, bývalý rektor VŠB – TUO  8, 20, 
22, 43, 57, 64, 68, 76, 96, 103

Voxel, zpěvák  39, 60

Vrána Tomáš, výtvarník  49

Vrchovský Ladislav, publicista  97

Vrzala Matouš, běžec  90

Vrzalová Simona, běžkyně  13, 14

Vůjtek Tomáš, dramaturg  97

Vyrypajev Ivan, ruský dramatik  21

Vysloužil Ondřej, ředitel Městského atelié-
ru prostorového plánování, p. o.  76, 82

Vysloužilová Markéta, architektka  55

Vyvial Jan, člen HZS MSK  73

Vyvialová Karolína, členka dobrovolného 
hasičského sboru  73

W
Walachová Eva, nositelka titulu Dobrovol-

ník roku 2019  104

Walker Tom, anglický zpěvák  63

Walsh Tomas, novozélandský koulař  57

Weidman John, americký libretista  27

Weismann Steffi, německá hudební skla-
datelka  37

Weiss Peter, velvyslanec Slovenské repub-
liky v ČR  16, 17

Wernisch Ivan, básník  105

Wilczyńska Anna, polská operní pěvkyně  
106, 107

Wilhelmi Yannick, švýcarský hráč squashe   
31

Wolff Christian, americký hudební sklada-
tel  65

Wünsche Vilém, malíř  72

X

Xindl X, zpěvák  52

Z

Zagorová Hana, zpěvačka  42

Zajíc Jan, student, který se upálil na pro-
test proti okupaci ČSSR vojsky Varšav-
ské smlouvy  16

Zákostelecký Marek, scénograf  55

ZAZ, francouzská zpěvačka  63

Zedník Aleš, bývalý primátor Ostravy, hono-
rární konzul Ruské federace v Ostravě  94

Zeman Miloš, prezident ČR  44

Zmejevskij Alexandr Vladimirovič, velvysla-
nec Ruské federace v ČR  37

Ztracený Marek, zpěvák  16, 65

Ž

Žemla Jan, ředitel Janáčkovy filharmonie 
Ostrava, p. o.  9, 82

Ženatý Ivan, houslista  47

Žídek Jakub, dirigent  27, 40

Žídek Leo, předseda ostravské pobočky 
Konfederace politických vězňů ČR  99
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Rejstřík institucí

A

AC/DC revival, hudební skupina  80

Acustrio, hudební skupina  75

Adam Gallery  11

ADEA projekt, s. r. o., architektonická 
a projektová firma  49

Adop-car, a. s.  35

AERO Vodochody AEROSPACE, a. s.  79

AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší 
odborná škola zdravotnická, s. r. o.  71

Agentura Dobrý den, s. r. o.  34

Akademický pěvecký sbor VŠB – TUO viz 
Vysoká škola báňská – Technická univer-
zita Ostrava 

Akademie Karate Ostrava  56

AKORD & POKLAD, s. r. o.  16

– Dům kultury Akord  16, 18, 77, 85

– Dům kultury Poklad  28, 65

Alkehol, hudební skupina  50

Alzheimer centrum  79

Amádeus Real, a. s.  24

Analogon, německý soubor nového cirkusu  
52

ANO 2011, politické hnutí  10, 12, 41, 44

Anulika, z. s.  72

Apostolis Anthimos Quartet, polská hudeb-
ní skupina  50

ArcelorMittal Ostrava, a. s.  50, 61

Architectura, z. s.  49

Architecture Acts, s. r. o.  82

Archiv města Ostravy viz Magistrát města 
Ostravy (MMO)

Armáda ČR  40, 89

– Vzdušné síly Armády ČR  12, 77, 78, 89

– Ústřední hudba Armády ČR  31

– Krajské vojenské velitelství Ostrava  31, 
95

Armáda spásy v ČR  40

Arrows Ostrava, baseballový klub  10, 34

Ars Brunensis, hudební soubor  71

Asekol, a. s.  100

Asociace Trigon  85

Atlantik, klub viz Centrum kultury a vzdělá-
vání Moravská Ostrava, p. o.

Atletická hala viz Vítkovice Aréna, a. s.

Atletika Ostrava ZTP, sportovní klub  57

Atletika Poruba, z. s.  60

AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.  8, 12

B

B-Side Band, jazzový orchestr  24

Bandjeez, hudební skupina  76

Barokksolistene, norský hudební soubor  
100

Bauhaus, německá výtvarná škola  41

Bell, výrobce vrtulníků  78

Běžecký oddíl Vodní záchranné služby Čes-
kého červeného kříže Ostrava  26

BG Styl, hudební skupina  75

Big Band!!! Ostrava  42

Bílá holubice, z. s.  88

Biskupské lesy  75

BO Ostrava, studentský hokejový tým  14

Bokorama, hudební skupina  52

Boney M., německá hudební skupina  86

BrickHouse, klub  65, 76, 103

Brněnský rozhlasový orchestr lidových 
nástrojů  16

Buchty a loutky, divadelní soubor  71

Buty, hudební skupina  55

C

Canticum Ostrava, pěvecký sbor  65

Capella Ornamentata, instrumentální sou-
bor  93

Celula New York, americká hudební skupi-
na  39

Centrum americké kultury a historie – Ame-
rican Corner viz Knihovna města Ostravy

Centrum kultury a vzdělávání Moravská 
Ostrava, p. o.  23

–  Atlantik, klub  27

–  Minikino  15, 27

–  Parník, klub  87

–  Výstavní síň Sokolská 26  12, 104

Centrum PANT viz PANT, z. s.

Centrum podpory inovací viz Vysoká škola 
báňská – Technická univerzita Ostrava

Centrum pro otázky životního prostředí viz 
Univerzita Karlova v Praze
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Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.  81

Centrum volného času na Vietnamské ulici 
v Porubě  17

Centrum volného času Ostrčilova  49

CI2, o. p. s.  9

Cie Cinconcentrique, akrobatické duo  43

Cimbalom Orchestra Ostrava  99, 100

Cimbalom Youth Orchestra  100

Circus brothers, hudební skupina  74

Církev bratrská  87

Citron, hudební skupina  28

Collegium 1704, hudební soubor  71

Collegium Marianum, hudební soubor  71

Compagnie with Balls, nizozemský soubor 
nového cirkusu  51

CTP Invest VII, spol. s r. o.  19

Č

Částečné znejistění, divadelní soubor  69

Černá louka, s. r. o.  31

–  Slezskoostravský hrad  14, 30, 31, 35, 
41, 44, 49, 50, 52, 58–60, 62, 66, 75, 
98, 104, 106

–  výstaviště Černá louka  18, 20, 31, 42, 
47, 60, 69, 83, 89, 92

–  Muzeum Jantarové stezky a Hedvábné 
cesty  59

Česká pirátská strana  44

Česká spořitelna, a. s.  38

Česká televize  21, 60, 94

–  Televizní studio Ostrava  21, 39, 48, 108

Česká tisková kancelář (ČTK)  61

Český filharmonický sbor Brno  71

Český hydrometeorologický ústav  10

Český rozhlas Ostrava  16, 18, 52, 82, 91

Český volejbalový svaz, s. r. o.  86

Člověk a víra, spolek  18

Čs. obec legionářská – jednota Ostrava 1  11

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravot-
ním postižením Ostrava, p. o.  88, 89

D

Dasha trio, hudební skupina  88

Deep Purple, britská hudební skupina  103

Dejvické divadlo  48

Depresivní děti touží po penězích, divadelní 
soubor  69

Děda Mládek Illegal Band, hudební skupi-
na  101

Dětský soubor Heleny Salichové, folklorní 
soubor  75

DIAMO, s. p.  12, 75

Divadelní společnost Petra Bezruče, s. r. o.  
12, 21, 22, 48, 78, 91, 92, 97–99, 101

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

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

Divadlo bratří Formanů  80

Divadlo Devítka, amatérský divadelní soubor  
25

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

Divadlo loutek Ostrava, p. o. (DLO)  9, 14, 
48, 49, 54, 55, 62, 69, 80, 91, 94, 
98, 99

Divadlo Mír  99

Divadlo Na zábradlí Praha  48

Divadlo Odvaz  92

Divadlo pod Palmovkou Praha  48

Divadlo Radka Brzobohatého  65

Divadlo Víti Marčíka  75

Divokej Bill, hudební skupina  58

Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava  14

Dock, hudební klub  50

Dolbend, hudební skupina  59

Dolní oblast Vítkovice, z. s.  13, 16, 33, 
34, 36, 41, 45, 47, 49, 51, 52, 56, 61, 
62, 65, 72, 76, 80, 83, 85, 87, 100, 
103, 107, 108

–  Důl Hlubina  38, 44, 48, 75

–  Landek Park  12, 24, 54

–  Velký svět techniky  49, 80, 95

–  Malý svět techniky U6  36, 49

–  Milan Dobeš Museum  20, 52, 62, 108

–  Multifunkční aula Gong  16–18, 20, 24, 
25, 40, 43, 72, 76, 91, 93, 95, 100, 
101, 102

Domov pro seniory Čujkovova, p. o.  48

Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ost-
rava, p. o.  50

Domov pro seniory Sluníčko, p. o.  41

Domov Slunečnice Ostrava, p. o.  101

Dopravní podnik Ostrava, a. s. (DPO)  41, 
52, 56, 72, 73, 80, 89, 96, 101, 106

Druhá tráva, hudební skupina  75

Dubioza Kolektiv, bosenská hudební sku-
pina  58

Důl Hlubina viz Dolní oblast Vítkovice, z. s.

Důl Michal viz Národní památkový ústav, 
odborné územní pracoviště Ostrava
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Dům kultury Akord viz AKORD & POKLAD, 
s. r. o.

Dům kultury města Ostravy, a. s.  8, 23, 
28, 39, 43, 46, 49, 58, 79, 83, 86, 99, 
102, 108

–  Kino Art  23, 28

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

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

Duo Looky, izraelské cirkusové duo  52

20 000 Židů pod mořem, divadelní soubor  
69

E

Elkov Author Cycling Team, cyklistický tým  
69

Ensemble Flair, hudební soubor  100

Ensemble Versus, vokální soubor  92, 93

Euroasijský ekonomický svaz (EES)  50

Evropská unie  9, 22, 26, 77, 85, 88

Evropský parlament  22, 40, 41, 42, 44

Expresión Latino Americana, ekvádorský 
folklorní soubor  66

F

Fakultní nemocnice Ostrava (FNO)  7, 8, 
15, 26, 80, 97, 105, 107, 108

–  Klinika dětského lékařství  80

Family Gospel Ostrava, pěvecký sbor  55, 
100

Fat Pipe Florbal Chodov, florbalový klub  31

FC Baník Ostrava, fotbalový klub  42, 83, 
105, 109

February, hudební skupina  59

Federace Židovských obcí v ČR  87

Fekete Seretlek, hudební skupina  80

Ferencváros Budapešť, maďarský sportov-
ní klub  38

Fiducia, antikvariát a klub  13, 24, 34, 38, 
40, 52, 58, 74, 79, 82, 87, 91, 105, 106

Filharmonie Brno  71

1st International School of Ostrava  55

FK Pardubice, fotbalový klub  45

Flamingo, hudební skupina, později Plame-
ňáci  91

Fleret, hudební skupina  52

Fridays for Future – Pátky pro budoucnost, 
ekologická iniciativa  38

G

GAFU, galerie  64

Galerie Jaroslava Fragnera  49

Galerie Nibiru  108

Galerie Opera viz Národní divadlo morav-
skoslezské, p. o.

Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o. 
(GVUO)  52, 82, 86

–  Dům umění  11, 85, 86, 87

Gangster of Swing Orchestra, hudební 
skupina  60

GFG Alliance, koncern  61

–  Liberty Ostrava, a. s.  61, 76, 103

–  Liberty Steel  61

Goethe Institut  23

Grave Digger, německá hudební skupina  
65

Gymnázium Josefa Božka Český Těšín  30

Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680  34

H

Haná, folklorní soubor  75

Harmonie Šternberk, dechový orchestr  49

Harvardova univerzita  50

Hasičské muzeum města Ostravy  11, 52

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezské-
ho kraje (HZS MSK)  11, 59, 73, 83

HC Vítkovice Ridera, hokejový klub  18, 
92, 105

Heligonka, hudební klub  25

Helsingin Rudolf Steiner koulu, škola 
ve Finsku  79

Hlubina, folklorní soubor  75

Hlubinka, folklorní soubor  101, 102

Holektiv, akrobatické trio  43

Holúbek, folklorní soubor  48, 49, 102

Hudba Praha, hudební skupina  55

Ch

Charita Ostrava  7, 76

Charita sv. Alexandra  7

Chrusteček, folklorní soubor  49

I

IDDQD, divadelní spolek  80

Iršava, folklorní soubor  95

Isabele Faust Trio  47

J

Jáma, galerie  64

Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o. (JFO)  
8, 9, 24, 47, 58, 64, 71, 76, 82, 92, 
100, 108

Janáčkova konzervatoř v Ostravě, p. o. 
(JKO)  9, 33, 88, 99, 107
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Janáčkův komorní orchestr  76

Janáčkův máj, o. p. s.  22, 46

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-
-Poruba, p. o.  79

Jednotní – alternativa pro patrioty, politické 
hnutí  28

Jelen, hudební skupina  58

Jezdecký klub Baník Ostrava  42

Jihočeská filharmonie  71

Judo club Městské policie Ostrava‚ z. s.  
70

K

K2N LANDSCAPE, ateliér zahradní a kraji-
nářské architektury  49

Kalužiar-Martin, slovenský folklorní soubor  
49

Keep Smiling Gospel, pěvecký sbor  100

Kinematograf bratří Čadíků  69

Kino Art viz Dům kultury města Ostravy, a. s.

Kino Luna viz Kulturní zařízení Ostrava-Jih, 
p. o.

Kitka-Istibanja, makedonský folklorní soubor  
48

Kjógen, japonské divadlo  86

Klub českých velocipedistů Moravan Ostra-
va-Hrabůvka  21, 22

Klub plaveckých sportů Ostrava  22

Klub přátel Hornického muzea v Ostravě  
39, 42

KNIHCENTRUM.CZ s. r. o., DŮM KNIHY 
Ostrava  62

Knihovna města Ostravy, p. o. (KMO)  34, 
71, 76, 77, 79, 82, 108

–  Centrum americké kultury a historie – 
American Corner  77

Kofe-in, hudební skupina  74

Komorní orchestr Jakuba Žídka  75

Komorní scéna Aréna, p. o. (KSA)  9, 12, 
21, 44, 48, 89, 91, 98, 99, 100, 101

Komunistická strana Čech a Moravy 
(KSČM)  40, 44

Komunistická strana Československa 
(KSČ)  43, 90

Komunitní centrum Všichni spolu  81

Koncertní sbor Permoník  108

Konfederace politických vězňů ČR  99

Krajské ředitelství Policie ČR Moravsko-
slezského kraje viz Policie ČR

Krajské vojenské velitelství Ostrava viz 
Armáda ČR

Krajský soud v Ostravě  8

Krajský úřad Moravskoslezského kraje viz 
Moravskoslezský kraj

Kronos Quartet, americký hudební soubor  
63

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

Křesťanská a demokratická unie – Česko-
slovenská strana lidová  44

Kubalovci, cimbálová muzika  75

Kulturní centrum Cooltour Ostrava z. ú.  
47, 67, 69, 86, 88

Kulturní dům Michálkovice  25

Kulturní zařízení Ostrava-Jih, p. o.  40

–  Kino Luna  37

L

La Baracca – Testoni Ragazzi, italský diva-
delní soubor  80

Laboratoř sakrálního prostoru  41

Lacoste, skupina surrealistů  72

Landek Park  viz Dolní oblast Vítkovice, 
z. s.  

Les, klub  97

Les Ballets de Monte Carlo, baletní soubor  
67

Lesy ČR, s. p.  75

Letiště Leoše Janáčka Ostrava  78

Liberty Ostrava, a. s., viz GFG Alliance

Liberty Steel viz GFG Alliance

Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostra-
va, p. o.  59, 88

Lidové divadlo Krnov, amatérský divadelní 
soubor  25

Lipka, folklorní soubor  75

Livsmedlet Theatre, finský divadelní soubor  
80

Lucarino Dance, taneční soubor  88

M

Magistrát města Ostravy (MMO)  9, 10, 
20, 28, 41, 58, 82, 85

–  Archiv města Ostravy  19, 53, 70, 82, 
89

–  odbor majetkový  20

–  odbor ochrany životního prostředí  9

–  odbor sociálních věcí a zdravotnictví  58, 
82, 85

–  odbor strategického rozvoje  20, 85

Magna, galerie  20
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Malý svět techniky U6 viz Dolní oblast Vít-
kovice, z. s.

Mamalör, hudební skupina  20

Maraton klub Seitl Ostrava, z. s.  28, 38, 
39, 79, 87, 90

Matej Benko Quintet, hudební skupina  71

Mateřská škola Slezská Ostrava na Požární 
ul. v Heřmanicích  34

Maulwerker, pěvecký soubor  37

Maxion Wheels Czech, s. r. o.   40

Melody Makers, jazzový orchestr  65

Mens Sana, z. ú.  74, 81

Mentallica, hudební skupina  88

Městská divadla pražská  48

Městská nemocnice Ostrava, p. o.  9, 20, 
65, 85, 91, 103

–  Léčebna dlouhodobě nemocných  90, 
91

–  Dům sociálních služeb v Radvanicích  90

– Dětský rehabilitační stacionář  103

Městská policie Ostrava  28, 40, 67, 70, 
72, 76, 80

Městské ředitelství Policie ČR Ostrava viz 
Policie ČR

Městský ateliér prostorového plánování 
a architektury, p. o. (MAPPA)  19, 76, 82

Městský stadion viz Vítkovice Aréna, a. s.

Mezinárodní unie nájemníků  20

MFK Vítkovice, fotbalový klub  45, 109

Midi Lidi, hudební skupina  59

Mig 21, hudební skupina  41, 65

Mikasa, z. s.  88

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

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

Ministerstvo kultury ČR  85

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  
101

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR  43, 
50, 64, 76  

Ministerstvo vnitra ČR  41, 11

Ministerstvo zahraničních věcí ČR  65

Ministerstvo životního prostředí ČR  9, 59

Mitchelton-SCOTT, cyklistický tým  67

Mňága a Žďorp, hudební skupina  55

Mogwai, skotská hudební skupina  63

Monkey Business, hudební skupina  65, 
71

Moody’s, ratingová agentura  51, 85

Moravskoslezská vědecká knihovna, p. o.  
80, 82, 94

Moravskoslezské inovační centrum, a. s.  
15, 24, 64

Moravskoslezský kraj  8, 20, 37, 43, 50, 
59, 62, 76, 85, 89, 103, 105

–  Krajský úřad Moravskoslezského kraje  
37, 59, 76

– Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje  
105

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z. s. 
12

Moravský lesnický klastr  45

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

Musica Folklorica, hudební soubor  106

Musica Pro Sancta Cecilia, hudební soubor  
35

Muzeum Jantarové stezky a Hedvábné 
cesty viz Černá louka, s. r. o.

My kluci, co spolu chodíme, divadelní sou-
bor  69

N

Nadace Landek Ostrava  10, 42

Nadační fond Neuron  93

Naděje pro všechny, z. s.  88

Nahodile, divadelní soubor  16

Národní divadlo moravskoslezské, p. o. 
(NDM)  10, 11, 14, 18, 21, 27, 33, 40, 
41, 73, 79, 83, 87, 88, 91, 92, 94, 96, 
98, 99, 106

–  Divadlo Antonína Dvořáka 20, 29, 31, 
40, 73, 76

–  Divadlo Jiřího Myrona  29, 73, 92

–  Divadlo „12“  11, 14, 21, 40, 61, 79, 94, 

–  Galerie Opera  29

Národní divadlo v Praze  83

Národní muzeum v Praze  93

Národní památkový ústav, odborné územní 
pracoviště Ostrava  23, 82

–  Důl Michal  52, 64, 75, 106

Národní superpočítačové centrum IT4Inno-
vations viz Vysoká škola báňská – Tech-
nická univerzita Ostrava

NATO  12, 77, 78

Nautilus Band, hudební skupina  59

Nebe, hudební skupina  101

Nedivoč, hudební skupina  60, 101

Nejvyšší soud  24



Nextbike Czech Republic, s. r. o.  31, 32

Nezmaři, hudební skupina  52

No Name, slovenská hudební skupina  45

O

O5 & Radeček, hudební skupina  55

Občanská demokratická strana (ODS)  42, 
44, 98

Oblastní výbor Českého svazu bojovníků 
za svobodu gen. Mikuláše Končického 
Ostrava  20

odbor ochrany životního prostředí viz 
Magistrát města Ostravy

odbor majetkový viz Magistrát města Ost-
ravy  

odbor sociálních věcí a zdravotnictví viz 
Magistrát města Ostravy

odbor strategického rozvoje viz Magistrát 
města Ostravy

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu  
24, 58, 79

Ondrášek, folklorní soubor  75

ONO – Ostrava New Orchestra  65, 91

Opavské střely, cyklistický tým  38

Orchestr VŠB – TUO viz Vysoká škola 
báňská – Technická univerzita Ostrava 
(VŠB – TUO)

Orchestre National du Capitole de Toulouse, 
francouzský symfonický orchestr  47

Oskoruša, pěvecký sbor  106

Ostrava Airport Multimodial Park, s. r. o.  
57

Ostrava Steelers, tým amerického fotbalu  
64

Ostravar Aréna viz Vítkovice Aréna, a. s.  

Ostravská banda, hudební soubor  65

Ostravská univerzita  14, 23, 34, 50, 59, 
70, 80, 90, 95, 98, 99

–  Fakulta umění  14, 23

–  Filozofická fakulta  11

–  Lékařská fakulta  99

–  Přírodovědecká fakulta  26, 34

–  Univerzitní knihovna  82

Ostravské městské lesy, s. r. o.  75

Ostravské muzeum, p. o.  8, 12, 22, 51, 
52, 55, 59, 71, 74, 75, 82, 104

Ostravské vodárny a kanalizace, a. s.  49

OZO Ostrava, s. r. o.  24, 103

P

PANT, z. s.  52, 93

–  Centrum PANT  20, 27, 52, 53, 87, 89

Parlament ČR  

–  Senát  32, 33

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

PaS de Theatre, s. r. o., produkční společ-
nost  62

Petrohradská státní univerzita  26

Písečánek, folklorní soubor  49

Plameňáci viz Flamingo 

Plan B, hudební klub  75

PLATO Ostrava, p. o.  19, 27, 33, 37, 41, 
52, 95

Poetika, hudební skupina  45

POLAR Televize Ostrava, s. r. o.  37, 95

Policie ČR  40, 58, 76

–  Krajské ředitelství Policie ČR Moravsko-
slezského kraje  20

–  Městské ředitelství Policie ČR Ostrava  
20, 28

Post Bellum, o. p. s.  70

Povodí Odry, s. p.  24

Pozdní sběr, hudební skupina  52

Prague Cello Quartet, hudební soubor  75

Prague Lions, tým amerického fotbalu  64

Prague Shakespeare Company, divadelní 
soubor  62

Pražský filharmonický sbor  47

Pražský komorní instrumentální ansámbl  
47

Pražský výběr, hudební skupina  65

Presto, umělecká agentura  23

Progres 2, hudební skupina  50 

1. SC Tempish Vítkovice, florbalový klub  
30, 31

R

Rada města Ostravy  33

Radegast, cimbálová muzika  95

Radhošť, folklorní soubor  75

Radio Proglas  29

Regionální fotbalová akademie Moravsko-
slezského kraje  103

REKOLA Bikesharing, s. r. o.  33

Rhythm Desperados, hudební skupina  50

Ringsaker Operaskole, norská hudební 
škola  49

Rock & Roll Band Marcela Woodmana, 
hudební skupina  37

Rotary klub Ostrava International  16
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Rozhlas a televízia Slovenska  21

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

Rytíři Kladno, hokejový klub  92

Rytmy, hudební soubor  39

S
S. E. M. Ensemble, americký hudební sou-

bor  65

Safri Duo, dánská hudební skupina  56

Saigon, galerie  64

Salicháček, folklorní soubor  102

San Salvador, francouzská hudební skupi-
na  60

Sbor dobrovolných hasičů Michálkovice  73

Sbor dobrovolných hasičů Muglinov  83

Sbor dobrovolných hasičů Polanka nad 
Odrou  59

Sbor dobrovolných hasičů Pustkovec  83

Sdružení nájemníků ČR  20

Sdružení seniorů Odborového sdružení 
železničářů Ostrava  94

Senát viz Parlament ČR

SF SKK EL Niňo Praha, tým stolního tenisu  
46

Shaka Ponk, francouzská hudební skupina  
63

Shania Medical, s. r. o.  9

Shotokan Karate Klub ATTFIS Ostrava, z. s. 
64

Sigi Team, fotbalový tým  45

SK Slavia Praha  42

SKM Vilnius, litevský basketbalový klub  
24

Skupina 42, umělecká skupina  91

Slezskoostravská galerie  56, 95

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

Slza, hudební skupina  39, 101

Solamente naturali, slovenský hudební 
soubor  100

Společenský dům Bartovice  71, 79

Společnost pro památkovou obnovu hru-
šovského kostela  84

Spolek Fiducia  107

Spolek Lungta  19

Spolek pro kulturní deník Ostravan.cz  18

Sport Club Plavecký areál Pardubice  22

Sportovní a rekreační zařízení města Ost-
ravy, s. r. o.

–  krytý bazén v Porubě SAREZA  38

–  RT Torax Aréna  14, 28, 61

sportovní areál na Varenské viz TJ Ostrava

sportovní areál v Hošťálkovicích  109

Sportovní centrum Dubina  30

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátop-
kových, Ostrava, p. o.  24

SSK Vítkovice, z. s., sportovní klub  13, 
14, 16, 39, 45, 50, 56, 60, 78, 90, 105

Stadler, švýcarská firma  89

Stadtmuseum Dresden  104

Standa Hranický memory, hudební skupina  
37

Stará Aréna, s. r. o.  14, 106

Starostové a nezávislí, politické hnutí  44

Statické divadlo, divadelní soubor   69

Strabag, a. s., stavební firma  68

Strojnická fakulta Slovenské technické 
univerzity v Bratislavě  96

Středisko volného času Korunka, p. o.  99

Střední odborná škola Třineckých železáren  
33

Střední odborná škola waldorfská, Ostra-
va, p. o.  79

Střední průmyslová škola dopravní, a. s.  33

Střední průmyslová škola stavební, Ostra-
va, p. o. 56

Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovi-
ce, p. o.  85

Střední škola gastronomie, turismu 
a lázeňství AHOL  17

Střední škola společného stravování, Ost-
rava-Hrabůvka, p. o.  86

Studio G, divadelní soubor  98, 106

Studio Hrdinů, divadlo  95

Svatý Václav, z. s.  13, 34, 65

Svaz měst a obcí ČR  44

Svoboda a přímá demokracie Tomia Oka-
mury, politická strana  28, 44

Svobodná Evropa, rozhlasová stanice  43

Symfonický orchestr Českého rozhlasu  
46, 65

Symphonic Dance Music special band, 
hudební skupina  64

Š

Šajtar, hudební skupina  16

Ševčík – Moravský folklorní soubor  16

Škoda Auto, a. s.  55

T

Taneční škola Chlopčík  16

Teatro Tatro, slovenské divadlo  48
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Technické muzeum 1. ČSTOB Olomouc  36

Technology Florbal Mladá Boleslav, florba-
lový klub  31

Televize Noe  29

Televizní studio Ostrava viz Česká televize

Terra Nova Collective, belgický orchestr  71

The Cure, britská hudební skupina  63

The John Butler Trio, australská hudební 
skupina  63

The Machine, britská hudební skupina  63

Tie Break, hudební skupina  37

TJ Lhotka  52

TJ Liga stovkařů Ostrava  87

TJ Ostrava  72

–  sportovní areál na Varenské  72

TJ Slávie Chomutov  38

TJ Sokol Poruba  99

Tolar, cimbálová muzika  16, 41

TOP 09, politická strana  44

TrigonBand, hudební skupina  75

Třebechovické muzeum betlémů  104

Třesk, hudební skupina  74

TTC Ostrava 2016, tým stolního tenisu  46

Tublatanka, slovenská hudební skupina  28

U

Unie Olašských Romů  28

Univerzita Karlova v Praze  9, 14

–  Centrum pro otázky životního prostředí  
9

Univerzita umění v Nankingu  88

Univerzita v Northamptonu  11

Úřad práce v Ostravě  26, 60, 81

Úspěch, hudební skupina  42

Ústav architektury Fakulty stavební viz 
Vysoké učení technické v Brně

Ústřední hudba Armády ČR viz Armáda ČR

V

Valášek, folklorní soubor  101

Valašský vojvoda, folklorní soubor  95

Varšavská smlouva, vojenský pakt  16

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

Velvyslanectví Státu Izrael v ČR  87

Velvyslanectví USA v ČR  77

Velvyslanectví Velké Británie v ČR  61

Visací zámek, hudební skupina  50

Visegrádská skupina  51, 77, 87

Vitacit, hudební skupina  50

Vítkovice Aréna, a. s.  96

–  Atletická hala  14

–  Městský stadion  45, 57, 64, 109

–  Ostravar Aréna  13, 14, 18, 22, 31, 35, 
52, 56, 86, 90, 92, 93, 103, 106, 109

Vítkovice Machinery Group  8

–  Vítkovice Revmont Engineering, a. s.  8

Vítkovice Steel, a. s.  26

Vypsaná fiXa, hudební skupina  65

Vysoká škola báňská – Technická univer-
zita Ostrava (VŠB – TUO)  14, 25, 26, 
29, 39, 40, 41, 48, 52, 59, 71, 80, 90, 
96, 97

–  Fakulta elektrotechniky a informatiky  48

–  Fakulta materiálově-technologická  96

–  Akademický pěvecký sbor VŠB – TUO  
26

–  Centrum podpory inovací  24

–  Národní superpočítačové centrum 
IT4Innovations  18, 82

–  Ústřední knihovna  82

–  Orchestr VŠB – TUO  96

Vysoké učení technické v Brně  41

–  Ústav architektury Fakulty stavební  40, 
41

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

Výstavní síň Sokolská 26 viz Centrum kul-
tury a vzdělávání Moravská Ostrava

Výtvarné centrum Chagall  8, 17, 26, 52, 
59, 72

Vzdušné síly Armády ČR viz Armáda ČR

W

Wanastowi Vjecy, hudební skupina  65

Y

Yellowjackets, americká hudební skupina  
50

Z

Základní škola a mateřská škola Březinova 
52, Ostrava-Zábřeh, p. o.  71

Základní škola a mateřská škola Frýdek-
-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320  24

Základní škola a mateřská škola 
MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabův-
ka, Klegova 29, p. o.  97

Základní škola a mateřská škola Ostrava-
-Svinov, p. o.  72

Základní škola Ostrava-Petřkovice, p. o.  53



129

Základní škola waldorfská Ostrava-Poruba, 
p. o.  79

Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, 
p. o.  71

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekani-
ny 1804, p. o.  86

Základní škola Vratimov, Datyňská 690, 
p. o.  49

Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, 
Ostrava-Mariánské Hory, Hudební 6, 
p. o.  100

Zastupitelstvo města Ostravy (ZMO)  12, 
19, 28, 42, 56, 76, 86, 96, 105

ZaZa, galerie  59, 72

Zero en conducta, Teatre del Moviment, 
španělský divadelní soubor  80

Zlínstav, a. s.  22

Zoologická zahrada a botanický park Ostra-
va, p. o.  11, 26, 34, 49, 61, 62, 70, 74

Zukunftsgeraeusche GbR, německá plat-
forma zaměřená na výzkum architektury 
a urbanismu  41

Ž

Železniční muzeum moravskoslezské  69

Židovská obec v Ostravě  53, 87
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Rejstřík akcí k výročím

790. výročí první písemné zmínky o Slezské Ostravě  44

170. výročí založení Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava  25, 26, 71, 96

125. výročí městské hromadné dopravy v Ostravě  72, 73

120. výročí otevření Českého domu ve Vítkovicích  101

120. výročí založení římskokatolické farnosti v Hrušově  84

100. výročí waldorfských škol  79

100. výročí založení farnosti v Hošťálkovicích  55

100. výročí založení Střední průmyslové školy, Ostrava-Vítkovice, p. o.  85

100. výročí školy výtvarného umění Bauhaus  41

100. výročí fotbalu ve Vítkovicích  45

95. výročí založení atletického klubu SSK Vítkovice  105

90. výročí zahájení vysílání Českého rozhlasu Ostrava  16, 18, 91
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