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úvOdní slOvO



Rok 2021 byl druhým rokem, který zásadně 

ovlivnila pandemie koronaviru (covid-19). 

Její dopady se bohužel opět odrazily na chodu 

města. Nedošlo sice k tak zásadnímu omezení 

aktivit jako v roce 2020, přesto byl značně 

utlumen hospodářský, společenský, kulturní 

i sportovní život. Po zlepšení situace v polovině 

roku došlo bohužel v jeho závěru k opětovnému 

nárůstu počtu infikovaných, hospitalizovaných 

a bohužel také zemřelých osob. Znovu je nutné 

vyzdvihnout nasazení zdravotníků, hygieniků, 

složek integrovaného záchranného systému a také 

stovek občanů, kteří se různými formami zasloužili 

o zmírnění dopadů pandemie. Tyto skutečnosti 

opět ovlivnily obsah Ostravského kalendária 2021, 

které je ze zmíněných důvodů stručnější. Přesto 

se publikace snažila zachytit významné události, 

které se ve městě staly nebo s Ostravou nějakým 

způsobem souvisely.
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LEDEN

1. ledna
`` rok 2021 začal bez oslav na veřejných prostranstvích. Vzhledem ke stále 

trvající pandemii koronaviru pokračoval výjimečný stav vyhlášený Vládou 
České republiky, který mj. zakazoval shromažďování většího množství osob 
na jednom místě 

`` dvě minuty po půlnoci se narodil v Městské nemocnici Ostrava Tomáš, 
jehož rodiče žijí ve Vřesině u Hlučína. Stal se prvním dítětem narozeným 
v Moravskoslezském kraji a zároveň druhým v celé České republice. Prvním 
narozeným ostravským občanem se stal Mikuláš Šindelář, který přišel na svět 
12 minut po půlnoci v porodnici Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice, a. s. 

`` jako každý rok se konal výstup na haldu Emu ve Slezské Ostravě. Vzhledem 
k epidemické situaci nebyl organizován jako hromadný, ale každý účastník šel 
na vrchol samostatně a udržoval rozestup 

1.–24. ledna
`` charitativní Tříkrálová sbírka se v roce 2021 vzhledem k pandemii 

uskutečnila pouze prostřednictvím kasiček umístěných na určených 
místech nebo internetovou platbou. Na konci ledna činil výtěžek sbírky 
v ostravsko-opavské diecézi více než 11 mil. Kč 

3. ledna
`` ve věku 90 let zemřela M. Asmanová, herečka a dlouholetá členka činohry 

Národního divadla moravskoslezského 

`` ve věku 56 let zemřel M. Pivovar, dramaturg, dramatik, divadelní publicista 
a spoluzakladatel ostravského divadelního festivalu Ost-ra-var 

`` ve věku 67 let zemřela E. Jurinová, ostravská rodačka, televizní moderátorka 
a bývalá mluvčí Fakultní nemocnice v Motole

První novorozenec v Moravskoslezském kraji se svou matkou (1. ledna)
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4. ledna 
`` ve zrekonstruované základní škole, odloučeném pracovišti Ibsenova 36 

v Přívoze, které je součástí ZŠ na Gebauerově ulici v Přívoze, bylo zahájeno 
vyučování. Oprava školní budovy byla jednou z největších investic městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v roce 2020 

`` první nájemníci se začali stěhovat do osmi nových obecních bytů v Polance 
nad Odrou adaptovaných v budově bývalého obecního úřadu. Bezbariérový 
přístup zajišťuje výtah. Rekonstrukci prováděla stavební firma Morys, s. r. o. 

5. ledna 
`` památník padlým rudoarmějcům v Zábřehu nad Odrou polili vandalové 

hořlavinou a zapálili. Tento akt odsoudila tisková mluvčí Ministerstva zahraničí 
Ruské federace M. Zacharovová. Pietní místo bylo následně uvedeno 
do původního stavu 

7. ledna
`` v reakci na zhoršující se epidemickou situaci navýšila Městská nemocnice 

Ostrava, p. o., počty lůžek pro pacienty s onemocněním covid-19. V pořadí 
na sedmou covid jednotku bylo adaptováno oddělení kardiologie E 
se 14 lůžky. Obnoven byl také nepřetržitý provoz infekční ambulance 

9. ledna
`` z Krematoria Ostrava, a. s., bylo převezeno prvních 58 zesnulých 

ke zpopelnění do Krematoria Hustopeče, s. r. o. Kapacita jediného krematoria 
v Moravskoslezském kraji vzhledem k nárůstu počtu zemřelých přestala 
dostačovat 

`` ve věku 86 let zemřel V. Kutý, první a jediný přednosta železniční stanice 
Ostrava-Vítkovice, která byla v roce 2020 vyhlášena Ministerstvem kultury ČR 
kulturní památkou 

13. ledna
`` v ostravských domovech pro seniory bylo zahájeno očkování proti 

covidu-19. První vakcínu obdrželi klienti Domova Slunečnice Ostrava p. o. 

13.–22. ledna
`` v rámci oslav 65. výročí zahájení vysílání ostravského studia České televize, 

připadajícího na rok 2020, uvedla ČT několik pořadů, mj. přímý přenos 
Novoročního koncertu Janáčkovy filharmonie Ostrava, vystoupení zpěváků 
J. Nohavici a M. Rottrové, záznam inscenace Pestré vrstvy, trikový pořad 
Cesta do nemožna, filmy Nespavost či Ženy, které nenávidí muže, pohádky 
Čerte, drž se svého kopyta!, Království potoků nebo O králi, hvězdáři, kejklíři 
a třech muzikantech. Nechyběla ani vzpomínka na oblíbený pořad To bylo, 
Neváhej a toč! či premiéra epizody televizního fejetonu Postřehy odjinud: 
Horní Rakousko očima Pavla Poláka 

14. ledna
`` bez diváků proběhl novoroční koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava, 

který byl v přímém přenosu vysílán na televizním programu ČT art. 
Za řízení šéfdirigenta JFO V. Sinajského vystoupila v operetním programu, 
moderovaném herečkou B. Seidlovou, pěvkyně L. Bočková 

15. ledna
`` výstava Ostrava v roce 2020 aneb Nezapomenutelné klíčové okamžiky 

nabídla ve foyer ostravské Nové radnice 55 snímků sedmi ostravských 
fotografů, mj. L. Kaboně, P. Sznapky a J. Zerzoně
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`` v 6.30 ráno došlo ke srážce tramvají na křižovatce Nádražní ulice s ulicí 
28. října, při které se lehce zranilo osm cestujících 

16. ledna
`` na Masarykově náměstí se uskutečnila demonstrace proti vládním 

protiepidemickým opatřením, na níž vystoupila také zpěvačka I. Csáková 

21. ledna
`` objekt u točny tramvajové linky č. 11 na ulici Svornosti na okraji Bělského 

lesa v Zábřehu prošel celkovou rekonstrukcí. Kromě bistra zde vznikly také 
veřejné toalety a zázemí pro zaměstnance Dopravního podniku Ostrava, a. s. 

22. ledna
`` vzhledem k nepříznivému vývoji pandemie covidu-19 prodloužila vláda 

výjimečný stav do 14. února 

`` novým majitelem strojírenského podniku Vítkovice Heavy Machinery, a. s., 
se stala společnost Skatlop, a. s., která ostravskou firmu vydražila v aukci 
za 1,21 miliardy Kč. Záměry firmy jsou ukončení současného výrobního 
programu a revitalizace průmyslového areálu 

26. ledna
`` v Domě kultury města Ostravy byla on-line vernisáží výstavy fotografií 

M. Budíka Nalezeno II. otevřena nová galerie Díra, přemístěná z kulturního 
centra Důl Hlubina, které ukončilo činnost v Dolní oblasti Vítkovice 

`` Rada města Ostravy schválila prvních 265 žádostí o finanční podporu pro 
drobné podnikatele z Ostravy, kteří se v důsledku nuceného uzavření svých 
provozoven dostali do hmotné nouze. Další žádosti o jednorázovou pomoc 
odsouhlasila RMO v týdenních intervalech 

`` byla vydána tisková zpráva, v níž se uvádí, že superpočítač Anselm 
v Národním superpočítačovém centru IT4Innovations ukončuje svoji činnost. 
V provozu byl sedm let a během této doby zpracoval přes 2,6 milionu 
výpočetních úloh 

`` ve venkovní Galerii Dukla v Porubě byla zahájena výstava prací L. Novotného 
a J. Černého s názvem Modely paměti. Prezentovány byly pastiše (díla 
napodobující renesanční a barokní kresby), prostorové instalace a video 

27. ledna
`` na 20. zasedání Zastupitelstva města Ostravy byly přijaty koncepce rozvoje 

kultury města, jednoleté účelové dotace pro rok 2021 v oblastech sociální 
péče, protidrogové prevence a rodinné politiky. Zastupitelé schválili zajištění 
spolufinancování projektu Sportovní hala Ostrava-Třebovice, mimořádné 
dotace společnostem FC Baník Ostrava, a. s., HC Vítkovice Ridera a. s., Centrum 
individuálních sportů Ostrava, Ostravská tělovýchovná unie a Nadační fond 
Regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje. Několikahodinová 
emotivní diskuse proběhla k bodu týkajícímu se plánované výstavby bytového 
komplexu Nové Lauby v centru města 

`` v důsledku sněžení a náledí došlo ke komplikacím v dopravě. Například na  
Vrchlického ulici v Radvanicích musely být vyproštěny zapadlé automobily 

28. ledna
`` Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p. o., oznámila, že je nově 

pověřena vedením Evropského ex situ programu pro šimpanze, jehož náplň 
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tvoří vedení plemenné knihy, vydávání doporučení pro přesuny zvířat 
za účelem udržení genetické variability a konzultace a poradenství pro 
chovatele daného druhu v Evropě 

29. ledna
`` bez účasti diváků se konal závěrečný koncert Mezinárodních dirigentských 

kurzů JFO, vedených dirigentem a houslistou T. Netopilem, vítězem 
mezinárodní dirigentské soutěže George Soltiho v roce 2002. Kurzů se 
zúčastnilo 10 dirigentů z USA, Japonska, Izraele, Jižní Koreje, Německa, 
Ukrajiny, Španělska, Švýcarska a Velké Británie 

29.–30. ledna
`` antikvariát a klub Fiducia připravil on-line pořad, který připomenul 

nedožitých šedesát let ostravského spisovatele J. Balabána. Na různých 
místech Ostravy spojených s jeho životem a tvorbou vystoupili výtvarníci 
H. Puchová, K. Szanyi a J. Surůvka, básníci I. Motýl a J. Chrobák a nakladatel 
I. Kaleta. Pořad Hlasy města – Jan Balabán byl k vidění na webu klubu Fiducia 
a ve vzdělávací televizi Lucerna TV v den jeho nedožitých šedesátin 

30. ledna
`` od tohoto dne začala platit přísnější opatření v souvislosti se zhoršenou 

pandemickou situací. Až na výjimky byl zakázán vstup občanům cizích států 
na území ČR a návštěvy ve zdravotnických zařízeních. Zpřísněn byl rovněž 
režim pobytu v ubytovacích zařízeních, která mohla být používána pouze 
k noclehům v rámci služebních cest. Vláda také nařídila, aby lidé omezili 
kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti na nezbytně nutnou míru, 
a důrazně doporučila, aby se lidé zdržovali v místě bydliště 

31. ledna
`` počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním covid-19 v okrese 

Ostrava-město dosáhl 30 520 od počátku pandemie. Nemoc si vyžádala 
608 mrtvých. Vyléčených bylo 28 894 

`` počet nezaměstnaných v okrese Ostrava-město dosáhl 15 170. Míra 
nezaměstnanosti činila 6,9 %

Tričko s textem 
spisovatele J. 
Balabána, který by 
se v roce 2021 dožil 
60 let (29. ledna)
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3. února
`` bez diváků se v Atletické hale společnosti Vítkovice Aréna, a. s., konaly 

nejkvalitnější mezinárodní halový atletický mítink v České republice, 5. ročník 
Czech Indoor Gala, který byl součástí seriálu World Athletics Indoor Tour 
kategorie Silver, a 17. ročník Ostravské laťky. Nejlepší výkony předvedli koulař 
T. Staněk, který zvítězil vrhem dlouhým 20,94 m, P. Maslák, první v běhu 
na 400 m, v čase 46:22 s a Slovinka T. Šutej, jež dominovala ve skoku o tyči, 
když zdolala laťku ve výšce 470 cm, a překonala tím i rekord mítinku, což 
se podařilo rovněž J. Polákovi v běhu na 200 m (21,02 s) i smíšené štafetě 
v běhu na 4× 400 m ve složení T. Plaček, D. Bix, L. Mihalíková a K. Osičková 
(3:34,24 min) 

4. února
`` veřejnosti začalo sloužit nové parkoviště u tramvajové smyčky na Hlučínské 

ulici v lokalitě Černý potok v Přívoze s kapacitou 118 míst 

6. února
`` na Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově začala létat další pravidelná 

nákladní linka z Číny, provozovaná společností Maleth Aero AOC Limited. 
Kromě ní zajišťuje spojení s Čínou společnost EGT Express CZ, s. r. o. 

`` A. Mrowiec, student Gymnázia Ostrava-Zábřeh na Volgogradské 
ulici a člen DIDEDAnce tanečního studia, z. s., získal na mistrovství ČR 
v diskotancích stříbrnou medaili. Poprvé v historii se šampionát konal 
prostřednictvím on-line přenosu 

8. února
`` přívaly sněhu a husté sněžení způsobily v Ostravě komplikace v dopravě. 

Zpoždění dosahovalo u autobusových spojení až 30 minut oproti jízdnímu 
řádu 

9. února
`` Magistrát města Ostravy uložil za zprovozněné vleky na Vaňkově kopci 

v Horní Lhotě u Ostravy dvěma jeho provozovatelům pokutu. Areál byl déle 
než dva týdny v provozu i přes vládní nařízení, podle kterého musely být vleky 
z důvodu pandemie zastaveny 

10. února
`` společnost Sungwo Hitech, s. r. o., předala městu dar – 10 000 respirátorů –, 

které byly distribuovány do domovů pro seniory, zařízení poskytujících 
sociální služby nebo Městské policii Ostrava 

11. února
`` Janáčkova filharmonie Ostrava a klavírista L. Vondráček vystoupili 

v programu vysílaném prostřednictvím internetu, na němž zazněly klavírní 
koncert č. 2 S. Rachmaninova a symfonická báseň B. Smetany Z českých luhů 
a hájů 

`` mrazy si vyžádaly v Ostravě a zároveň v celém Moravskoslezském kraji 
první oběť. Stal se jí devětačtyřicetiletý bezdomovec, jehož zmrzlé tělo bylo 
nalezeno na Plzeňské ulici
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13. a 15. února
`` inscenace opery G. Pucciniho Tosca měla dvě premiéry v NDM, každá 

z nich byla v odlišném pěveckém obsazení. Obě představení v hudebním 
nastudování M. Šedivého přenášela živě Televize Noe 

14. února
`` vláda na mimořádném zasedání vyhlásila na území České republiky opět 

nouzový stav. V platnost vstoupil 15. února v 00.00 hodin a trval do 28. února. 
Navázal tak na nouzový stav, který skončil 14. února o půlnoci. O jeho 
vyhlášení požádala vládu Asociace krajů České republiky 

`` Divadlo loutek Ostrava uvedlo prostřednictvím internetového on-line 
přenosu pohádku Dášeňka, inspirovanou knihou K. Čapka 

15. února
`` Magistrát města Ostravy obnovil obvyklé úřední hodiny na všech odborech. 

I nadále platila některá preventivní a organizační opatření. Neobjednaní 
klienti byli odbavováni podle kapacitních možností. Trvala povinnost používat 
v prostorách úřadu ochranu dýchacích cest. Při pohybu v budově bylo 
nutné dodržovat dvoumetrové rozestupy, pokud se nejednalo o členy jedné 
domácnosti 

15. a 16. února
`` některé knihovny otevřely 15. února okénka pro zapůjčení publikací. 

V Ostravě si lidé mohli vypůjčit knihy v pobočkách Knihovny města Ostravy. 
V Moravskoslezské vědecké knihovně byla stejná služba přístupná od 16. února 

17. února
`` v pasáži ústředí Knihovny města Ostravy u mostu Miloše Sýkory byla 

ke 100. výročí otevření KMO zahájena výstava mapující historii této instituce. 
Na deseti panelech byly umístěny fotografie prezentující služby knihovny 
a další aktivity této instituce

M. Hundeling a M. Bárta v opeře G. Pucciniho Tosca (13. února)
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`` ostravská hudební skupina CI3, která vznikla z uskupení Café Industrial, 
vydala své první CD s názvem Hodně řeky 

19. února
`` za přísných hygienických podmínek byla slavnostně otevřena 

zrekonstruovaná pobočka KMO v Porubě na Podroužkově ulici, adaptovaná 
z bývalé mateřské školy. Jednalo se o nejmodernější pobočku knihovny, 
jejímiž součástmi jsou literární kavárna s venkovní terasou a dětské 
a parkourové hřiště 

20.–21. února 
`` v Atletické hale Vítkovice se uskutečnilo halové mistrovství České republiky 

mužů a žen v atletice. K nejlepším výkonům patřily vítězství M. Pírkové v běhu 
na 200 m v čase 23,24 s, což byl nový rekord mítinku, první místa J. Veleby 
v běhu 60 m 6,66 s, J. Friše v běhu na 3 000 m (7:57,72 min), L. Vondrové 
v běhu na 400 m (52,20) a M. Červenkové ve vrhu koulí (17, 92 m) 

21. února
`` DLO uvedlo prostřednictvím přenosu na Facebooku hru Plasťáci útočí 

s podtitulem Dobrodružná fantasy pohádka s nenásilným ekologickým apelem 

22. února
`` na televizním programu ČT art byl odvysílán přímý přenos večera 

z Divadla Jiřího Myrona k 10. výročí založení souboru NDM Opereta/Muzikál. 
Na programu byly ukázky z inscenací Jesus Christ Superstar, Kočky, Evita, 
West Side Story, Květiny pro paní Harrisovou a dalších 

24. února
`` v pětipatrovém domě v Hrabůvce na Provaznické ulici došlo před 3. hodinou 

ranní k výbuchu a následnému požáru. Hasiči evakuovali 36 lidí. Jeden 
muž byl kvůli popáleninám v kritickém stavu. Podle několika zdrojů v bytě 
explodovala varna drog 

25. února
`` od tohoto dne byla do odvolání ve všech vnitřních prostorách budov 

a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce 
zavedena povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest 

26. února
`` premiéru hry T. Vůjtka Ten druhý uvedla v podobě scénického čtení 

a prostřednictvím internetového přenosu Komorní scéna Aréna 

27. února
`` komise pro kulturu, mládež a sport při Radě městského obvodu Svinov 

uspořádala První domácí ples. Jeho účastníci mohli průběh plesu ve svých 
domovech vysílat prostřednictvím Facebooku 

`` po slabých výkonech fotbalového týmu FC Baník Ostrava ukončil své 
působení ve funkci trenéra L. Kozel, kterého vystřídal O. Smetana 

28. února
`` počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním covid-19 dosáhl 

v okrese Ostrava-město od počátku pandemie 34 251, což bylo o 3 731 více 
než 31. ledna. Ve stejném období zemřelo 670 osob (31. ledna 608) a počet 
vyléčených z tohoto onemocnění činil 32 388 (28 894)
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1. března
`` na základě nařízení Vlády ČR byl od půlnoci 1. března do 23.59 hodin 

21. března 2021 opět zaveden nouzový stav. Byly uzavřeny mateřské školy 
a školy všech stupňů. Kromě cesty do zaměstnání byl zakázán pohyb 
občanů mezi okresy. Současně platil zákaz volného pohybu osob mezi 
21.00 a 5.00 hodinou 

`` pavilon A na Černé louce začal sloužit jako velkokapacitní očkovací centrum. 
Zájemci o vakcinaci se mohli zaregistrovat do národního rezervačního 
systému a zvolit si jako místo očkování právě toto centrum. V provozu 
bylo sedm dní v týdnu, 12 hodin denně. Očkovací centrum bylo společným 
projektem Moravskoslezského kraje, statutárního města Ostravy, Fakultní 
nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity a Národního 
superpočítačového centra IT4Innovations při VŠB – TUO. Činnost podpořily 
materiálními a finančními dary firmy OKK Koksovny, a. s., Ostravské vodárny 
a kanalizace, a. s., BorsodChem MCHZ, s. r. o., a Heimstaden Czech, s. r. o. 
Veškerou výpočetní techniku zdarma poskytla společnost Autocont, a. s. 

`` do provozu byla zařazena první tramvaj v ČR s unikátním antikolizním 
systémem, provozovaná společností Dopravní podnik Ostrava, a. s. Jednalo 
se o tramvaj Stadler nasazenou na spojích linky č. 8 mezi zastávkami Hlavní 
nádraží a Poruba, Vřesinská 

2. března
`` ve věku 67 let zemřel R. Pařízek, jeden ze zakládajících členů ostravské 

metalové skupiny Citron a zakladatel Radia Čas 

2. března–20. dubna
`` město vyhlásilo program na podporu ostravských organizací neziskového 

sektoru, jejichž existenci ohrozila protiepidemická opatření. Jednorázovou 
pomoc v celkové výši 1,02 mil. Kč získalo 51 organizací z oblasti kultury, 
sportu, školství, vzdělávání, sociální péče, zdravotnictví, prevence kriminality, 
protidrogové prevence, podpory osob s hendikepem, volnočasových aktivit 
a rodinné politiky 

3. března
`` na 21. zasedání Zastupitelstva města Ostravy byla projednána a schválena 

smlouva na veřejnou zakázku Blok Nové Lauby. Výstavbu rezidence v centru 
města zajišťuje soukromý investor – Sdružení BBB Nové Lauby, s. r. o. Dále 
zastupitelé odsouhlasili záměr prodat Grossmannovu vilu na ulici 28. října 
v Moravské Ostravě a prodej restaurace Spolek na Nádražní ulici tamtéž 
společnosti Labadia max, s. r. o. Dále ZMO schválilo poskytnutí účelových 
dotací z rozpočtu města na programy v oblasti školství, kultury, tělovýchovy 
a sportu, volnočasových aktivit, podpory osob s hendikepem, prevence 
kriminality, zdravotnictví a na pořádání akcí Dny NATO v Ostravě & Dny 
Vzdušných sil Armády ČR 2021 a Noc vědců 2021 

4. března
`` na komíně přístavby bývalého obchodního domu Ostravica-Textilia byla 

umístěna umělecká intervence sochařů G. Maňákové a P. Szyrokého. Měla 
podobu korouhve, v níž tradičního kohouta nahradil pes. Dílo reagovalo 
vtipnou formou na český protiepidemický systém PES a bylo součástí výstavy 
IN VITRO – 30 let Střední umělecké školy Ostrava, která byla instalována 
ve vitrínách v přízemí objektu
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Příjem zájemců o vakcinaci proti covidu-19 v očkovacím centru na Černé louce (1. března)

Vyplňování dotazníku před očkováním (1. března)
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`` Ostravané mohli od tohoto dne využívat další ekologický způsob dopravy – 
sdílené elektrokoloběžky. Společnosti Bolt Services CZ, s. r. o., a Lime 
Network, s. r. o., jich v Ostravě nasadily 750. Jejich provoz není dotován 
z městského rozpočtu, ale město nastavilo oběma firmám podmínky, 
za kterých mohou lidé tyto služby využívat. V květnu přibylo ke koloběžkám 
šedesát elektrických skútrů 

6.–7. března
`` v Atletické hale ve Vítkovicích se uskutečnilo mistrovství České republiky 

juniorů a dorostenců v atletice v hale. Mistrovské tituly vybojovaly 
v kategorii juniorek v běhu na 60 m časem 7,67 s a v běhu na 200 m časem 
24,69 s K. Maňasová, ve skoku dalekém T. Sklenářová výkonem 5,64 m, 
ve vrhu koulí K. Brzyszkowská (14,35 m), v kategorii dorostenek H. Borová 
v běhu na 800 m (2:11,01 min) (všechny z SSK Vítkovice, z. s.). Z dalších 
výkonů je nutno vyzdvihnout rekordy mítinku, které ustavily juniorka v běhu 
na 800 m P. Štoudková (AK Olymp Brno, z. s.) (2:09,60 min) a v kategorii 
dorostenek T. Vlková (A. C. TEPO Kladno, z. s.) v trojskoku výkonem 12,44 m 
a ve skoku o tyči V. Ondrová (PSK Olymp Praha, z. s.) výkonem 386 cm 

9. března
`` v Domě úmění se uskutečnila on-line vernisáž výstavy Václav Rodek / 

Metakódy, kterou bylo možno sledovat na Facebooku a YouTube Galerie 
výtvarného umění Ostrava 

10. března
`` Moravskoslezský kraj a město Ostrava se připojily ke kampani Vlajka pro 

Tibet, připomínající 62. výročí tibetského povstání proti čínské okupaci Tibetu. 
Tibetská vlajka zavlála nad krajským úřadem na ulici 28. října v Moravské 
Ostravě a na ochozu Nové radnice

Stojan se sdílenými koly a elektrokoloběžkami u Stodolní ulice v Moravské Ostravě (4. března)
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10.–12. března
`` prostřednictvím internetu se uskutečnil veletrh pracovních příležitostí 

Kariéra+, pořádaný Kariérním centrem VŠB – TUO 

15. března
`` ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem 

v Ostravě P. Svrčinová byla pověřena funkcí hlavní hygieničky ČR. 27. července 
byla oficiálně jmenovana hlavní hygieničkou ČR 

15. března–11. dubna
`` ve třech městských obvodech – Porubě, Mariánských Horách a Ostravě-Jihu – 

byla postupně instalována výstava fotografií na velkoplošných panelech 
s názvem Beskydy jsou více než fenomén Lysá hora 

16. března
`` významného úspěchu dosáhl skladatel a zpěvák, ostravský rodák A. Uličný, 

který zvítězil v kategorii nejlepší hudební skladatel v soutěži, jež byla součástí 
mezinárodního festivalu krátkých filmů Phoenix Shorts Film Festival 2021 
v Kanadě. Porota ocenila jeho skladbu Mountain Symphony 

17. března
`` na valné hromadě Moravskoslezského krajského atletického svazu bylo 

za dlouholetou práci v atletice uděleno čestné členství Moravskoslezského 
krajského atletického svazu V. Černému, O. Klepkovi, V. Kubenkovi, 
H. Valčuhové a B. Zvolánkové 

18. března
`` v galerii ZaZa na Sokolské třídě v Moravské Ostravě byla zahájena výstava 

obrazů polského malíře J. S. Pastuszaka nazvaná Světelné horizonty I

Skladatel a zpěvák A. Uličný s oceněním ze soutěže konané v rámci mezinárodního festivalu v Kanadě 
(16. března)
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20. března
`` 105. narozeniny oslavil J. Gomola, nejstarší občan městského obvodu 

Ostrava-Jih, rodák z Horní Lomné, veterán 2. světové války a autor knihy 
Objevil jsem Katyň 

22. března
`` v poledne si minutou ticha lidé připomenuli 1. výročí úmrtí první české oběti 

pandemie koronaviru. Akci podpořila některá média a vyzváněním kostelních 
zvonů také Česká biskupská konference 

`` u příležitosti 75. výročí zahájení činnosti Divadla Petra Bezruče, připadajícího 
na rok 2020, vysílala Česká televize dokument Někdo to rád Bezruč 

25. března
`` v exteriérové galerii IN VITRO ve vitrínách bývalého obchodního domu 

Ostravica-Textilia byla u příležitosti 30. výročí otevření Střední umělecké 
školy v Ostravě zahájena výstava prezentující tvorbu M. Cihláře, jednoho 
z absolventů této školy  

26. března
`` o půlnoci bylo v České republice zahájeno sčítání obyvatel. Lidé mohli 

vyplnit buď elektronický sčítací formulář, nebo papírový sčítací arch. První 
hodiny sčítání provázely problémy s elektronickým formulářem, který 
nebyl několik hodin dostupný. Proto bylo rozhodnuto o prodloužení lhůty 
pro ukončení elektronického sčítání z 9. dubna do 11. května. Problémy se 
po několika hodinách podařilo vyřešit 

27. března
`` v rámci celosvětové kampaně Hodina Země, která měla za cíl zvýšit 

povědomí o stavu klimatu, bylo od 20.30 do 21.30 zhasnuto osvětlení věže 
Nové radnice 

`` Komorní scéna Aréna uvedla u příležitosti Velikonoc a v rámci oslav 
Světového dne divadla, připadajícího na 27. březen, hru T. Vůjtka 
O nejslavnějším zmrtvýchvstání. Prostřednictvím on-line přenosu jej mohli 
diváci sledovat na Facebooku a později na YouTube divadla 

28. března
`` u příležitosti Dne učitelů bylo 10 ostravských pedagogů oceněno titulem 

Učitel roku 2020. Ocenění udělila komise pro vzdělávání, vědu a výzkum 
při RMO 

31. března
`` ředitelka festivalu Colours of Ostrava Z. Holušová oznámila, že vzhledem 

k pokračujícím opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru se festival 
Colours of Ostrava nebude konat ani v roce 2021 

`` počet osob s prokázaným onemocněním covid-19 v okrese Ostrava-město 
dosáhl počtu 39 645 od počátku pandemie, o 5 394 více než 28. února. 
Ve stejném období zemřelo 802 osob (28. února 670 osob) a vyléčených 
bylo 37 116 (32 388) 

`` počet uchazečů o zaměstnání v okrese Ostrava-město dosáhl 15 341, což bylo 
o 171 více než 31. ledna. Míra nezaměstnanosti činila 7,0 %
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1. dubna
`` do funkce ředitele Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, p. o., 

nastoupil J. Novák, dosavadní vedoucí jejího zoologického oddělení. J. Novák 
nahradil dlouholetého ředitele ostravské zoo P. Čolase, který zemřel v srpnu 
2020 

2.–3. dubna
`` od 18. hodiny 2. dubna do rána následujícího dne byly modře osvětleny 

vybrané industriální, administrativní a další objekty k připomínce Světového 
dne zvýšení povědomí o autismu. V Ostravě byl nasvícen Dům energetiky 
na ulici 28. října. Nadace ČEZ přispěla částkou 63 000 Kč spolku AlFi, který se 
zaměřuje na pomoc rodinám s dětmi s autismem 

2.–4. dubna
`` v průběhu velikonočních svátků byly věž Nové radnice a Sýkorův most 

nasvíceny slavnostní zlatou barvou 

4. dubna
`` pontifikální mši svatou na Boží hod velikonoční s udělením apoštolského 

požehnání celebroval v katedrále Božského Spasitele biskup F. V. Lobkowicz. 
Bohoslužba byla přenášena prostřednictvím internetu 

8. dubna
`` byla zřízena nová příspěvková organizace státu MUSEUM+, která bude sídlit 

v revitalizovaných vysokých pecích 4 a 6 v Dolní oblasti Vítkovice. Kromě 
přípravy expozic se jeho pracovníci budou podílet na výzkumu a vzdělávání. 
Výstavbu i provoz bude financovat stát ze státního rozpočtu s přispěním 
zdrojů Evropské unie 

`` na náměstí Edvarda Beneše v Moravské Ostravě se konala Poetická stezka, 
pořádaná antikvariátem a klubem Fiducia, jako připomínka na předčasně 
zesnulého ostravského básníka J. Žilu, který by se 12. března 2021 dožil 60 let 

9. dubna
`` primátor T. Macura a ředitel Dopravního podniku Ostrava, a. s., D. Morys 

symbolicky vypnuli dieselové autobusy. Avizovali tím ukončení provozu 
autobusů s naftovými motory v ostravské městské hromadné dopravě 

11. dubna
`` o půlnoci skončil v České republice nouzový stav. Vláda schválila sérii 

mimořádných opatření, kterými ministerstvo zdravotnictví zavedlo 
protiepidemická opatření na základě pandemického zákona 

12. dubna
`` do škol se vrátili předškoláci a žáci prvního stupně základních škol. Děti 

musely dvakrát týdně podstupovat antigenní test na přítomnost viru covid-19 

`` znovu otevřena byla ostravská zoologická zahrada, která patří 
k nejoblíbenějším turistickým cílům v regionu. Vzhledem k protiepidemickým 
opatřením mohly být zpřístupněny pouze venkovní prostory. Za prvních 
45 minut po otevření prošlo branami zoo přibližně 500 lidí 

`` složitá situace nastala v městském obvodu Plesná. Celá jedna směna 
pracovníků, která měla z ulic svážet velkoobjemový odpad v kontejnerech, 
musela vzhledem k pozitivním testům na covid-19 do karantény. Místo 
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zaměstnanců firmy, zajišťujících svoz odpadu, nastoupili starosta obvodu 
P. Hrbáč a pracovníci úřadu městského obvodu 

13. dubna
`` všechny odborové organizace působící v podniku Liberty Ostrava, a. s., 

vyhlásily stávkovou pohotovost. Důvodem byla ekonomická situace holdingu 
Liberty House Group ohrožující chod Liberty Ostrava, a. s. 

14. dubna
`` konalo se 22. zasedání ZMO. V úvodu složil slib nový člen ZMO L. Bahr 

z KSČM, který nahradil L. Foldynovou, rezignující v březnu na svůj mandát.  
Bylo rovněž oznámeno, že zanikl klub zastupitelů ČSSD, jelikož všichni 
jeho členové vystoupili ze sociální demokracie. Zároveň byl ustaven Klub 
zastupitelů bez politické příslušnosti. Následně proběhla obsáhlá diskuze 
o podílu města ve společnosti Koordinátor ODIS, s. r. o., vzhledem k tomu, 
že Moravskoslezský kraj chce snížit podíl města v této firmě, a omezit tím vliv 
Ostravy na chod zmíněné společnosti 

`` galerie PLATO Ostrava otevřela na své zahradě výstavu fotografií 
L. Jasanského a M. Poláka Předácký kus, zachycující přestavbu bývalých 
městských jatek – objektu, do kterého se instituce po jeho rekonstrukci 
přemístí 

16. dubna
`` neplánovanou cestu do Ostravy absolvovali premiér A. Babiš a ministr 

průmyslu a obchodu a ministr dopravy K. Havlíček. Jednali se zástupci firmy 
Liberty Ostrava, a. s., o vyhlášené stávkové pohotovosti odborářů 

`` Zoologická zahrada a botanický park Ostrava získala ocenění v soutěži 
českých zoologických zahrad Bílý slon 2020 v kategorii Ostatní za odchov 
ryby jelečka teuchitlánského 

17. dubna
`` za celoživotní přínos pro ostravskou, krajskou i českou atletiku obdržel 

v Nymburce čestné členství Českého atletického svazu na valné hromadě této 
organizace O. Zvolánek, dlouholetý předseda SSK Vítkovice a místopředseda 
Českého atletického svazu 

`` v rámci akce Ukliďme Česko se více než 90 Ostravanů, včetně primátora 
T. Macury a náměstkyně primátora K. Šebestové, zapojilo do úklidu okolí 
cyklostezky podél řeky Ostravice směřující ke Slezskoostravskému hradu 

19. dubna
`` konal se koncert k 60. narozeninám violoncellisty, člena Janáčkovy 

filharmonie Ostrava J. Hanouska. Oslavence doprovázela klavíristka 
E. Novotná. Vystoupení bylo vysíláno z Divadla Jiřího Myrona živě 
prostřednictvím internetového přenosu 

20. dubna
`` od tohoto dne se v rámci oslav Dne Země konalo osm tematických 

on-line týdnů na téma Ze života hmyzu, připravených Střediskem volného 
času Ostrava-Zábřeh, p. o. Soutěže a videa s ekologickou tematikou byly 
zveřejňovány na facebooku SVČ Ostrava-Zábřeh nebo Den Země Ostrava 

`` v Galerii Dukla v Porubě byla zahájena výstava uměleckých objektů 
F. Dvořáka a J. Mladějovského nazvaná Všechny včerejší bitvy
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21. dubna
`` po 36 měsících skončila náročná stavba kanalizačního sběrače ve Slezské 

Ostravě a Radvanicích a Bartovicích. Ten umožní odvést splaškové vody 
do čistírny, což se projeví zlepšením kvality vod v Lučině a Ostravici 

22. dubna
`` na Den Země se uskutečnilo slavnostní vyhlášení celorepublikové soutěže 

o nejzdařilejší prezentaci o životním prostředí na oficiálních webových 
stránkách měst. Obhájilo a celkově počtvrté zvítězilo město Ostrava 
s internetovými stránkami zdravaova.cz. Na druhém místě skončila Praha 
a na třetí příčce Krnov 

25. dubna
`` na hrázi novoveských rybníků se konala prezentace publikace P. Lexy 

Přendíka Procházky Ostravou 

`` Divadlo loutek Ostrava připravilo premiéru pohádky V. Klemense Pan Panpán, 
která byla uvedena na YouTube divadla

O. Beseda v představení Pan Panpán uvedeném v Divadle loutek Ostrava (25. dubna)
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26. dubna
`` Národní akreditační úřad pro vysoké školství udělil akreditaci oboru 

Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Od této chvíle 
mohla fakulta opět přijímat nové uchazeče ke studiu tohoto oboru 

`` z Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově začala létat pravidelná linka 
do Kyjeva na Ukrajině, provozovaná společností SkyUP Airlines. Na lince se 
budou střídat Boeing B737-800 a Boeing B737-700 s kapacitou 189 a 149 míst 

26. dubna–2. května
`` na tenisových kurtech Sportovního centra Ostrava, s. r. o., v Komenského 

sadech se bez diváků uskutečnil tenisový turnaj mužů Ostra Group Open 
by Moneta 2021, jehož vítězem se stal Francouz B. Bonzi, když ve finálovém 
utkání porazil Argentince R. Oliva 2:0 na sety. V čtyřhře dominovala 
ukrajinsko-australská dvojice S. Stachovskyj a M. Polmans, která ve finále 
zdolala český pár P. Rikl, A. Paulson 2:1 

27. dubna
`` rektorem VŠB – TUO byl akademickým senátem této vysoké školy opět 

zvolen V. Snášel. Staronový rektor uspěl hned v prvním kole volby. Funkce se 
ujal na podzim a jeho funkční období potrvá do roku 2025 

`` v 61 letech zemřel někdejší hokejista, člen TJ Vítkovice M. Fryčer, který 
jako aktivní hráč získal s ostravským týmem v roce 1981 titul mistra 
1. československé ligy 

28. dubna–18. května
`` v tomto období se v zoo vylíhla čtyři mláďata – samečci želvy chrámové, 

druhu, který je v přírodě ohrožen úplným vyhubením. Odchov této 
sladkovodní želvy se podařil pouze v několika zoo na světě

Mládě želvy chrámové v ostravské zoo (28. dubna)
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29. dubna
`` strážníci Městské policie Ostrava J. Kočí a L. Fiala, kteří zachránili muže 

před jedoucím vlakem z kolejiště a poskytli mu první pomoc, převzali z rukou 
primátora T. Macury stužky za záchranu života 

30. dubna
`` u Památníku Rudé armády v Komenského sadech v Moravské Ostravě 

položili kytice a věnce u příležitosti 76. výročí osvobození Ostravy a konce 
2. světové války členové vedení města v čele s primátorem T. Macurou. 
Město u této příležitosti vydalo publikaci O. Koláře Boj o Ostravsko 1945. 
V podvečerních hodinách byly světlem barev trikolory nasvíceny vyhlídková 
věž Nové radnice a most Miloše Sýkory. Památku padlých uctili u Památníku 
Rudé armády v Komenského sadech také zástupci obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz a představitelé dalších obvodů u památníků v jednotlivých městských 
obvodech 

`` u Památníku Rudé armády se setkali rovněž další občané, kteří uctili 
památku padlých v osvobozovacích bojích o Ostravu, mezi nimi také generální 
konzul Ruské federace v Brně A. Kalačev a honorární konzul Ruské federace 
v Ostravě A. Zedník 

`` počet lidí, u nichž bylo prokázáno onemocnění covid-19, od počátku 
pandemie dosáhl v okrese Ostrava-město 43 278, což bylo o 3 633 více než 
k 31. březnu. Počet zemřelých na toto onemocnění činil 921 (802). Vyléčených 
bylo 41 423 (37 116)

Zástupci vedení města Ostravy při pietním aktu u Památníku Rudé armády (30. dubna)
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1. května
`` u památníku obětem stávky na Dole Trojice ve Slezské Ostravě se konal 

u příležitosti Svátku práce mítink KSČM, na kterém vystoupili poslanec 
L. Luzar, předseda městského výboru KSČM M. Juroška a předseda krajského 
výboru KSČM J. Babka 

`` Ostravské muzeum připravilo putovní venkovní výstavu Muzeum jde do ulic. 
Na několika panelech byly prezentovány historie a expozice muzea, dějiny 
ostravských parků a projekt Do sedel, jehož součástí jsou komentované 
cyklistické vyjížďky. První instalace výstavy proběhla u nádraží Ostrava- 
-Svinov, následně ji mohli zájemci zhlédnout v dalších městských obvodech 

`` činnost zahájila Krajská atletická akademie Ostrava, z. s., první instituce 
tohoto typu v ČR. Jejím cílem je zajistit komplexní zázemí pro trénink 
a vzdělávání nadaných sportovců do 26 let 

1.–31. května
`` 1 077 účastníků se v Ostravě přihlásilo do celorepublikové soutěže Do práce 

na kole, určené pro firemní týmy. Závodníci urazili celkem 283 000 km na kole 
a 51 000 km pěšky. Titul Cyklozaměstnavatel roku získala společnost OLTIS 
Group a. s. V celkovém pořadí Ostrava obhájila 3. místo za Prahou a Brnem 

2. května
`` na Městském stadionu ve Vítkovicích se uskutečnily atletické závody 

Limeeting Ostrava 2021. Nejkvalitnější výkon předvedla N. Ogrodníková v hodu 
oštěpem (62,12 m), jímž si zajistila účast na letních olympijských hrách v Tokiu 

3. května
`` pořadatelé hudebního festivalu Beats For Love oznámili, že se jeho konání 

přesouvá na rok 2022, podobně jako festival Colours of Ostrava a další akce 

4. května
`` veřejnosti byla zpřístupněna revitalizovaná Farská zahrada v blízkosti 

budovy ostravsko-opavského biskupství. Plocha zahrady je rozdělena na dvě 
části spojené dřevěnou terasou. Na výše položeném místě je travnatá plocha 
s dětským hřištěm, podél zídky, připomínající původní městské hradby, jsou 
umístěny lavičky. Součástí zahrady je také ovocný sad, který se nacházel 
na stejném místě již v 19. století. Vysazen byl rovněž listnatý strom zelkova, 
podobný jilmu 

`` za účasti primátora T. Macury byly v areálu společnosti Škoda Vagonka, a. s., 
ve Vítkovicích otevřeny nové provozy, jejichž stěžejní částí je nová lakovna 
s kapacitou 120 vozů ročně 

`` v Domě umění byla zahájena on-line vernisáží na Facebooku a YouTube 
výstava obrazů, kreseb a grafik ze sbírek GVUO Španělští umělci Pařížské 
školy, prezentující šest desítek prací s tematikou odkazující na španělské 
reálie, např. býčí zápasy či příběh dona Quijota 

`` po přestávce, způsobené pandemií, byl pro veřejnost znovu otevřen 
Slezskoostravský hrad 

5. května
`` odboráři hutního podniku Liberty Ostrava, a. s., svolali mítink na protest 

proti tomu, že vedení Liberty House Group rozhodlo o převedení části 
emisních povolenek z ostravského podniku na rumunskou huť, která je 
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rovněž součástí holdingu Liberty House Group, čímž ekonomicky poškodilo 
ostravskou společnost 

7. května
`` náměstek primátora Z. Pražák a ředitel Městské nemocnice Ostrava 

P. Uhlig předali symbolicky klíče řidičům šesti nových sanitek, které byly pro 
nemocnici zakoupeny z finančních prostředků města Ostravy 

10. května
`` v omezeném režimu se otevřely školy pro všechny žáky, obchody 

a mnohé instituce, mj. pobočka Národního zemědělského muzea, ve kterém 
byla zpřístupněna výstava fotografií J. Štreita představujících proměny 
venkovského prostředí ve 20. a 21. století 

`` rozsáhlý požár vypukl v areálu firmy SPV Recycling CZ, a. s., zabývající 
se výkupem a likvidací autovraků a kovového odpadu. Oheň likvidovalo 
150 hasičů, 58 hasičských vozů, dva vrtulníky a další speciální technika 

12. května
`` pro veřejnost se otevřely galerie PLATO Ostrava, Dům umění, antikvariát 

a klub Fiducia, galerie Magna, Milan Dobeš Museum, sídlící v Multifunkční aule 
Gong v Dolní oblasti Vítkovice, aj. 

12.–16. května
`` 3. ročník festivalu Pestré vrstvy se uskutečnil převážně prostřednictvím 

internetových přenosů. Připraveny byly procházky městskými obvody 
Poruba, Ostrava-Jih či Slezská Ostrava absolvované samotnými účastníky. 
Komentáře průvodců si zájemci mohli přehrát přímo na místě z interaktivních 
videí. Na programu byly také diskuze a výstava fotografií V. Máchy na haldě 
Michálce ve Slezské Ostravě

Zrekonstruovaná Farská zahrada v Moravské Ostravě (4. května)
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13. května
`` u příležitosti 95. výročí otevření Domu umění připravila Galerie výtvarného 

umění v Ostravě volný vstup do expozic, vernisáž výstavy Kresby ze sbírky 
Františka Jurečka a komentovanou prohlídku Domu umění, vedenou ředitelem 
GVUO J. Jůzou 

`` závěrečný koncert 67. sezony Janáčkovy filharmonie Ostrava, řízené 
A. Borejkem, nabídl Koncert pro klavír a smyčce A. Schnittkeho a suitu 
I. Stravinského Pták Ohnivák. Jako sólista v Schnittkeho skladbě vystoupil 
klavírista T. Vrána 

`` byla ukončena rekonstrukce podchodu pod Horní ulicí v Hrabůvce. Součástí 
adaptace byla instalace plošiny pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
Na bezpečí osob dohlíží kamerový systém 

16. května
`` Divadlo loutek Ostrava uvedlo premiéru pohádky M. Čunderleho v režii 

M. Tichého Jak byla vosa Marcelka ráda, že je. Diváci ji mohli zhlédnout 
na internetových stránkách YouTube 

18. května
`` Městská nemocnice Ostrava umožnila návštěvy hospitalizovaných pacientů 

v areálu nemocnice, v Léčebně dlouhodobě nemocných v Radvanicích 
a v Domě sociálních služeb tamtéž. Návštěvníci museli nadále nosit roušky 
a mít doklad o negativním výsledku testu na covid-19 

19. května
`` na 23. zasedání ZMO odhlasovali zastupitelé uvolnění finančních prostředků 

ve výši 300 000 Kč určených na veřejnou sbírku na pomoc lidem, kteří přišli 
o bydlení po výbuchu varny pervitinu v domě v Hrabůvce. Po dvouhodinové 
diskuzi ZMO rozhodlo o prodeji pozemků po zbouraných prodejnách na nároží 
Vojanovy ulice a Smetanova náměstí v centru Ostravy společnosti Promet 
Group, a. s. Zastupitelstvo také vyhlásilo dotační program pro občany 
na realizaci splaškových kanalizačních přípojek a vzalo na vědomí zprávy 
ředitele Městského ředitelství Policie Ostrava o situaci v oblasti veřejného 
pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2020 a zprávu 
o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2020 

`` v Praze se uskutečnilo předání ocenění eGOVERNMENT, udělovaných 
Magazínem Egovernment osobnostem, které se v roce 2020 zasloužily 
o rozvoj a popularizaci elektronizace ve veřejné správě ČR. 2. místo v kategorii 
Obce získal starosta městského obvodu Slezská Ostrava R. Vereš 

`` jako součást mítinku Zlatá tretra Ostrava se na Městském stadionu 
ve Vítkovicích uskutečnily atletické závody Para Golden Spike – Para Zlatá 
tretra Ostrava 2021 za účasti českých, polských i slovenských závodníků. 
Jeden z nejhodnotnějších výkonů předvedl M. Doležel z SSK Vítkovice, který 
překonal ve vrhu koulí v kategorii F33 český rekord vrhem do vzdálenosti 
7,94 m 

`` na Městském stadionu ve Vítkovicích se za zhoršených povětrnostních 
podmínek uskutečnil 60. ročník mezinárodního atletického mítinku 
série World Athletics Continental Tour Gold – Zlatá tretra Ostrava 2021. 
V jeho průběhu byly překonány dva evropské rekordy, a to v bězích 
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na 800 m v kategorii do 20 let, ve kterých zvítězili M. Burgin (1:44,14 min) 
a K. Hodgkinson (1:58,89 min), oba z Velké Británie. Další vynikající 
výkony předvedli J. Kiplimo z Ugandy v běhu na 10 000 m (26:33,93 min), 
J. Cheptegei rovněž z Ugandy v běhu na 3 000 m (7:33,24 min), G. Wale 
z Etiopie v běhu na 3 000 m překážek (8:09,47 min) a J. Vetter z Německa 
v hodu oštěpem (94,20 m). Přímo v hledišti mohlo být na základě udělené 
výjimky přítomno 1 500 diváků

Oštěpařka N. Ogrodníková při zahájení mítinku Zlatá tretra (19. května)

Scéna z pohádky Jak byla vosa Marcelka ráda, že je (16. května)
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20. května
`` ve Výtvarném centru Chagall na Repinově ulici v Moravské Ostravě byla 

zahájena výstava Industriální krajina a město, prezentující díla V. Wünscheho, 
J. V. Sládka, F. Duši, V. Kristina a dalších 

22. května
`` Komorní scéna Aréna uvedla premiéru hry W. Shakespeara Macbeth. Režie 

inscenace se ujal I. Krejčí a titulní roli ztvárnil M. Čapka 

24. května
`` v galerii PLATO Ostrava se konal vzpomínkový pořad ke 100. výročí 

Knihovny města Ostravy, moderovaný M. Mrózkovou-Heříkovou. Instituci 
k jejímu jubileu popřáli ředitelka KMO M. Sabelová, náměstci primátora 
Z. Pražák, A. Hoffmannová a náměstek hejtmana L. Curylo, a několika 
písněmi také zpěvák J. Nohavica. Součástí akce byly prezentace čtyř leporel 
výtvarníka V. Šípoše vztahujících se tematicky ke knihovně

V. Lipina a M. Čapka jako 
Macbeth ve stejnojmenné 
inscenaci Komorní scény 
Aréna (22. května)

Zpěvák J. Nohavica, 
výtvarník V. Šípoš 
a ředitelka KMO 
M. Sabelová při prezentaci 
leporel vztahujících se 
tematicky ke knihovně 
(24. května)
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27. května
`` debata Jaká je budoucnost ostravského muzejnictví?, moderovaná 

J. Lenartem, pedagogem Ostravské univerzity, se konala v galerii PLATO 
Ostrava. Jako hosté vystoupili ministr kultury ČR L. Zaorálek, ředitel ostravské 
pobočky Národního zemědělského muzea I. Berger, generální ředitelka 
Národního památkového ústavu N. Goryczková, historici J. Jareš a M. Jemelka, 
ředitelka Ostravského muzea J. Kábrtová a M. Pokorný, ředitel galerie PLATO 
Ostrava 

27. května–1. července
`` konal se Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Na zahajovacím 

koncertu v DK města Ostravy se představili Filharmonie Brno řízená 
americkým dirigentem D. Russelem Daviesem a mexický violista J. A. Alejo 
Solis. Na programu byly Janáčkova Sinfonietta a symfonická báseň H. Berlioze 
Harold v Itálii. Mezi účinkující na ostravských koncertech patřili klavíristé 
I. Kahánek a L. de la Salle, violoncellisté J. Hanousek a S. Bagratuni, houslista 
I. Ženatý, trumpetista H. Hardenberger, varhaník P. Čech, orchestry JFO, 
PKF – Prague Philharmonia, Camerata Janáček a další. Kromě řady koncertů 

Dirigentka K. Poska, klavíristka L. de la Salle a Janáčkova filharmonie Ostrava na festivalovém 
koncertu (10. června)
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organizátoři festivalu, který se konal v Ostravě, v Hukvaldech a na několika 
dalších místech Moravskoslezského kraje, připravili doprovodný program, 
jehož součástí byly workshopy pro děti, výstava prací výtvarníka V. Šípoše 
nebo rodinné víkendy v Hukvaldech 

28. května
`` primátor T. Macura jednal s velvyslankyní Mexika L. Ruedou o spolupráci 

mexických firem s ostravskými společnostmi a kontaktech mezi Ostravskou 
univerzitou a mexickými vysokými školami. O den dříve se mexická 
velvyslankyně zúčastnila zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního 
festivalu Leoše Janáčka, na němž vystoupil její krajan, violista J. A. Alejo Solis 

`` v katedrále Božského Spasitele byla za účasti primátora T. Macury 
a náměstka primátora Z. Pražáka zahájena Noc kostelů, která se v Ostravě 
konala ve 22 svatostáncích a nabídla kromě bohoslužeb komentované 
prohlídky, výstavy, soutěže a koncerty 

`` na trh bylo uvedeno CD makedonského klavíristy S. Trpčeského 
a dirigenta C. Măcelara s Janáčkovou filharmonií Ostrava obsahující 
skladby D. Šostakoviče. Zároveň vyšlo CD nazvané Phidylé s díly B. Martinů 
a H. Duparca v podání operní pěvkyně K. Kněžíkové a JFO řízené dirigentem 
R. Jindrou. Toto album zařadil prestižní britský časopis Gramophone mezi 
nejlepší alba vážné hudby roku 2021 

`` vítězkou 9. ročníku Českého běhu žen se startem a cílem u obchodního 
a zábavního centra Nová Karolina se v hlavním závodě na 10 km stala 
P. Pastorová z Maraton klubu Seitl Ostrava, z. s., v čase 39:04 min. Stejná 
závodnice ovládla i 5km trať v čase 19:01 min. Soutěžilo se také v disciplíně 
Nordic Walking nebo ve štafetě, které se zúčastnilo 24 čtyřčlenných týmů 

28.–29. května
`` jako náhrada Knižního festivalu, který se v roce 2021 neuskutečnil, připravili 

jeho organizátoři Knižní maraton – čtyřiadvacetihodinové čtení knih, vysílané 
prostřednictvím internetového přenosu. Do čtení se zapojila veřejnost 
a také spisovatelky a spisovatelé K. Lednická, E. Tvrdá, V. Vondruška, 
J. Švancara, rektor OU J. Lata, primátor T. Macura, ředitelka Ostravského 
muzea J. Kábrtová, egyptolog M. Bárta a další. Součástí akce byly debaty, 
konané bezprostředně po ukončení čtení v Centru PANT a přenášené on-line 
na internetu

H. Hardenberger s PKF – 
Prague Philharmonia 
v Evangelickém kostele 
v Moravské Ostravě 
(17. června)
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30. května
`` v katedrále Božského Spasitele se za účasti olomouckého arcibiskupa 

J. Graubnera, primátora T. Macury, náměstka primátora Z. Pražáka konala 
slavnostní bohoslužba k 25. výročí ostravsko-opavské diecéze, kterou sloužil 
papežský nuncius Ch. D. Balvo. Součástí oslav byla výstava v katedrále, 
prezentující fotografie ze života diecéze v předcházejícím čtvrtstoletí, 
papežskou zakládací bulu i biskupskou berlu, kterou 31. srpna 1996 při 
intronizaci předal biskupovi nové diecéze F. V. Lobkowiczovi arcibiskup 
J. Graubner 

`` hosty prvního literárního pořadu v amfiteátru sadu Milady Horákové 
v Moravské Ostravě byli autoři povídkových knih A. Sevruk a V. Kadlec, který 
za svou prvotinu Hranice lesa získal cenu Magnesia Litera za objev roku 

31. května
`` z důvodu zahájení opravy mostu přes řeku Odru se značně zkomplikovala 

doprava v Petřkovicích, Ludgeřovicích a Koblově. Kolony vozidel tam brzdily 
provoz dlouhé hodiny 

`` počet lidí, u nichž bylo prokázáno onemocnění covid-19, dosáhl od počátku 
pandemie v okrese Ostrava-město 44 608, což bylo o 1 330 více než 
k 30. dubnu. Na toto onemocnění zemřelo do tohoto dne 952 lidí (921). 
Počet vyléčených činil 43 730 (41 423)

Slavnostní mše v katedrále Božského Spasitele k 25. výročí ustavení ostravsko-opavské diecéze 
(30. května)
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1. června
`` premiér A. Babiš v rámci své návštěvy Moravskoslezského kraje jednal 

s představiteli kraje a prohlédl si KouPark v Radvanicích – přírodní park vzniklý 
na ploše bývalého koupaliště –, novostavbu bytového domu Janáčkova, 
vybudovaného z finančních prostředků města Ostravy, a objekt historických 
městských jatek, procházejících rekonstrukcí 

`` výstava uměleckých objektů ostravského sochaře a absolventa Fakulty 
umění OU Š. Szabo s názvem Interstellar Purpose byla zahájena v galerii Jáma 10 

1.–5. června
`` na mistrovství Evropy tělesně postižených sportovců v polské Bydhošti 

vybojovala mistrovský titul v kategorii F56 ve vrhu koulí M. Obrová 
z SSK Vítkovice, z. s., výkonem 7,06 m 

2. června
`` další bytový dům pro osoby se zdravotním postižením byl otevřen ve Lhotce 

za účasti náměstka primátora Z. Pražáka, ředitele Čtyřlístku – centra pro 
osoby se zdravotním postižením Ostrava, p. o., S. Aniola a starosty městského 
obvodu J. Šrámka. Přestěhovalo se do něj dvanáct klientů Čtyřlístku, kteří 
obývají dvě domácnosti. Se zvládáním běžného života jim pomáhá personál 
Čtyřlístku 

`` primátor T. Macura a náměstkyně primátora A. Hoffmannová přivítali 
na Prokešově náměstí cyklistický peloton 12. ročníku charitativní akce Na kole 
dětem v čele s cyklistou J. Zimovčákem. Výtěžek byl určen dětem, které 
ukončily onkologickou léčbu 

2.–6. června
`` potřetí se světová beachvolejbalová špička prezentovala v Dolní oblasti 

Vítkovice na turnaji J&T Banka Ostrava Beach Open 2021. Vítězem se 

Vítězové beachvolejbalového turnaje J&T Banka Ostrava Beach Open 2021 (6. června)
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v mužské kategorii stal nizozemský pár A. Brouwer a R. Meeuwsen, který 
ve finále zdolal české reprezentanty O. Perušiče a D. Schweinera 2:1 na sety. 
Mezi ženami dominovaly Američanky S. Sponcil a K. Claes, jež vyhrály nad 
švýcarskou dvojicí A. Vergé-Dépré a J. Heidrich 2:0 

4. června
`` hudební skupina Mirai vystoupila podruhé na Autokoncertu v Dolní 

oblasti Vítkovice. Návštěvníci v přibližně 500 automobilech vyslechli písně 
z naladěných rádií. Na rozdíl od koncertu v květnu 2020 však lidé nebyli 
pouze ve vozidlech, ale někteří seděli i na kapotách 

4.–5. června
`` členové baletního souboru NDM se představili v programu nazvaném 

Tančící mosty na prostranstvích a lávkách pro pěší, které se nacházejí 
v prostoru mezi Slezskoostravským hradem a Novou radnicí

Záběr z vystoupení baletního souboru NDM, který byl součástí programu Tančící 
mosty (4. června)
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5. června
`` v Dolní oblasti Vítkovice byl za účasti primátora T. Macury zahájen provoz 

výletní autobusové linky 88, na jejíž trase od Bolt Tower do zoo jsou nasazeny 
doubledeckery, provozované Dopravním podnikem Ostrava, a. s. 

`` ve Velkém světě techniky v Dolní oblasti Vítkovice byly otevřeny dvě nové 
expozice: Svět civilizace a Man on the Moon / Muž na Měsíci. Lákadlem druhé 
z nich byla přesná replika skafandru prvního člověka na Měsíci, kosmonauta 
N. Armstronga, zapůjčená z USA 

`` na mistrovství ČR v běhu na 100 km v Plzni vybojoval první místo O. Velička 
z Maraton klubu Seitl Ostrava, z. s., časem 3:09:51 hod 

6. června
`` konala se první bohoslužba spojená s vysvěcením celé stavby repliky 

vyhořelého dřevěného kostela v Třinci-Gutech. Město Ostrava na jeho 
rekonstrukci přispělo částkou 300 000 Kč, které byly určeny na pořízení tří 
nových bronzových zvonů 

7. června
`` Městská nemocnice Ostrava ukončila provoz poslední covidové jednotky. 

Péči o pacienty s onemocněním covid-19 převzala běžná oddělení nemocnice 

`` Rozhodčí soud při Hospodářské a Agrární komoře rozhodl, že zvlněný 
úsek dálnice D1 mezi Bohumínem a Antošovicemi musí do 18 měsíců opravit 
stavební firmy, které se na stavbě dálnice podílely 

7. a 12. června
`` v rámci největšího tuzemského festivalu současného tance a pohybového 

divadla Tanec Praha se v Domě kultury města Ostravy ve spolupráci 
s produkční skupinou Move Ostrava, konalo představení Graces v choreografii 
S. Gribaudi a Generace X, jehož choreografem byl M. Záhora

Dva doubledeckery jezdící na trase z Dolní oblasti Vítkovice do zoo (5. června)
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8. června
`` v Moravskoslezském kraji a dalších 10 krajích skončila povinnost pro žáky 

a učitele nosit roušky ve třídách při vyučování. O přestávkách a ve společných 
prostorách byla povinnost nošení roušek zachována až do konce školního 
roku 

`` za účasti primátora T. Macury byla v Ostrava Airport Multimodal Parku 
v Mošnově zahájena výstavba nového výrobního a vývojového centra pro 
robotiku společnosti ABB, s. r. o. V první fázi po zahájení výroby zde bude 
pracovat 120 zaměstnanců 

9. června
`` ve Výstavní síni Sokolská 26 se konala vernisáž výstavy obrazů 

M. Blabolilové Moji přátelé 

10. června
`` ministryně pro místní rozvoj K. Dostálová jednala s primátorem T. Macurou 

o zřízení Nejvyššího stavebního úřadu se sídlem v Ostravě, prohlédla si místo 
výstavby budoucí koncertní haly u DK města Ostravy a poté Dolní oblast 
Vítkovice 

12. června
`` Slezský železniční spolek zorganizoval poznávací jízdy speciálními osobními 

vlaky po báňských vlečkách v ostravsko-karvinském revíru, které se konaly 
každý víkend až do září 

`` na Slezskoostravském hradě se uskutečnil folkový festival Country fontána, 
na němž vystoupili např. J. Vančura, M. Paleček, skupiny Cross Country nebo 
Michal Tučný revival Plzeň 

`` v pražské UNYP Areně se odehrálo superfinále florbalové ligy žen, v němž 
se utkaly týmy SC TEMPISH Vítkovice a FAT PIPE FLORBAL Chodov. 
Ostravské hráčky zvítězily 8:7 po prodloužení a získaly mistrovský titul 

13. června
`` u památníku obětem internačního tábora Hanke, kde byli po ukončení války 

v roce 1945 umístěni občané německé národnosti a část z nich zde zahynula, 
se konal pietní akt připomínající tyto tragické události 

16. června
`` výstava Děkuji za park, zahájená v Ostravském muzeu, prezentovala historii 

a přírodní bohatství 19 ostravských parků 

17. června
`` za účasti náměstka primátora Z. Pražáka se konalo vyhlášení výsledků 

výtvarné soutěže „Moje rodina…“, určené žákům základních škol. Oceněno 
bylo celkem 24 prací 

17.–20. června
`` Dny evropského filmu v Minikině a Kině Art v Domě kultury města Ostravy 

nabídly 19 projekcí snímků z produkce evropských zemí 

18. června
`` v Mariánských Horách skončila výstavba Městského centra uměleckých 

terapií Skořápka, které je součástí Lidové konzervatoře a Múzické školy 
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Ostrava. K mimoškolní výchově uměleckého zaměření začala sloužit 
na začátku školního roku 2021/2022. Centrum vzniklo rekonstrukcí 
dvoupodlažního objektu bývalé mateřské školy v ulici U Dvoru a jeho součástí 
jsou učebny hudebních a výtvarných oborů. Celý objekt je bezbariérový. 
Stavební práce prováděla společnost Intoza, s. r. o. 

`` z Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově začala znovu po přestávce, 
způsobené pandemií koronaviru, dvakrát týdně létat do Londýna letadla 
provozovaná společností Ryanair 

`` v Nové Bělé na Krmelínské ulici byla za účasti náměstkyně primátora 
A. Hoffmannové, starosty městského obvodu L. Bahra a dalších hostů 
slavnostně otevřena sportovní hala, jejímiž součástmi jsou hřiště, hlediště pro 
100 diváků, klubovna, skladové prostory a sociální zázemí 

`` na Slezskoostravském hradě se konal Den Policie ČR, na němž se 
prezentovali kromě příslušníků Policie ČR také hasiči, záchranáři, Městská 
policie Ostrava, Armáda České republiky a Vazební věznice Ostrava. 
Návštěvníci mohli zhlédnout ukázky policejních zásahů, výcvik služebních 
koní nebo speciální techniku používanou složkami integrovaného 
bezpečnostního systému 

18.–19. června
`` Pivovar Ostravar byl organizátorem koncertů na Černé louce a v loděnici 

u Ostravice, na nichž vystoupily mj. hudební skupiny Gaia Mesiah, Triomat 
a Blue Cimbal 

18.–20. června a 22.–26. září
`` 12. ročník divadelního festivalu Dream Factory Ostrava byl rozdělen na dvě 

části. První se uskutečnila v červnových dnech v amfiteátru a venkovních 
prostorách za Domem kultury města Ostravy. Druhá část se konala 
v DK města Ostravy, Divadle Antonína Dvořáka, Divadle Petra Bezruče 
a bývalém hotelu Palace. Diváci zhlédli inscenace divadel Husa na provázku, 
Činoherního studia Ústí nad Labem, Studia G a dalších 

19. června
`` v rámci oslav 100 let vilové čtvrti Zábřeh-Družstvo se na náměstí 

Gen. Svobody v Zábřehu konal happening, jehož součástmi byly koncert 
swingové hudby a prezentace knihy P. Lexy Přendíka Zábřeh-Družstvo  
1921–2021. Sto let zahradní čtvrti v Ostravě 

19.–20. června
`` na mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze 

v Kladně vybojovali ostravští závodníci celkem šest mistrovských titulů. 
Nejúspěšnější byla juniorka K. Brzyszkowská z SSK Vítkovice, z. s., která 
zvítězila ve vrhu koulí (4 kg) výkonem 15,72 m a hodu diskem (1 kg) 
výkonem 43,79 m; další tituly získali junior A. Zajíček (Atletika Poruba z. s.)  
v chůzi na 10 000 m časem 47:16,18 min a atletky SSK Vítkovice, z. s., 
juniorka L. Pisková ve skoku dalekém výkonem 6,04 m a v běhu  
na 800 m dorostenka H. Borová (2:10,69 min), v běhu na 400 m  
v kategorii dorostenek zvítězila G. Březná z Atletiky Poruba, z. s. 
(časem 57,36 s)
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19.–26. června
`` v Ostravar Aréně se uskutečnilo mistrovství světa v para hokeji za účasti 

osmi týmů z ČR, Slovenska, USA, Kanady, Jižní Koreje, Norska, Itálie a Ruska. 
V utkání o třetí místo zvítězilo mužstvo Ruska, které porazilo reprezentaci 
Jižní Koreje 7:0. Ve finálovém zápase se utkaly reprezentace USA a Kanady. 
Zlaté medaile získali hráči USA, kteří zdolali Kanadu 5:1. Ozdobou šampionátu 
bylo opět skvělé publikum, které si vysloužilo pochvalu od všech účastníků 
mistrovství, přestože počet diváků byl nižší než na předešlém šampionátu 
v Ostravě v roce 2019

D. Motyčka a A. Eremin ve čtvrtfinále mistrovství světa ČR – Rusko v para hokeji (23. června)

Tým USA – mistři světa v para hokeji 2021 (26. června)
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20. června
`` 10. ročník TátafesTu na Masarykově náměstí, konaný u příležitosti Dne otců, 

zahájila starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Z. Ožanová. 
Mezi účinkujícími byli kytarista R. Horvat, zpěvačka T. Jurová, skupina Banda 
Del Cafe nebo Mario Šeparović & Band 

21. června
`` v městském obvodu Ostrava-Jih byla ukončena náročná rekonstrukce 

komunikace u obchodního centra Kotva na Výškovické ulici. Jejími součástmi 
byly přestavba křižovatky, tramvajové trati, chodníků a nástupiště, instalace 
nového světelného signalizačního zařízení a mobiliáře. Vznikl také další úsek 
cyklostezky 

`` v Golf Parku Lhotka, jehož majitelem je P. Konečný, bylo otevřeno nové 
šestijamkové hřiště doplňující stávající tréninkové plochy 

`` ve věku nedožitých 85 let zemřela herečka N. Divíšková. Svou hereckou 
kariéru zahájila v Divadle Petra Bezruče, kde působila v letech 1959–1965 

22. června
`` zastupitelé městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na svém zasedání 

odvolali dosavadního starostu J. Vávru a členy vedení obvodu, kteří byli 
zvoleni 2. listopadu 2020. Do svých funkcí se vrátili starosta P. Hujdus 
a někteří místostarostové odvolaní v listopadu 2020 

`` novým výkonným ředitelem Liberty Ostrava, a. s., se stal A. Ivanov, který 
na tomto postu vystřídal P. Kahlona 

`` v Domě umění byl vernisáží zahájen výstavní projekt Hybrid In, prezentující 
díla umělců z České republiky, Polska a Slovenska vytvořená v letech  
2020–2021. K vidění byly práce M. Housera, C. Blaža, Z. Lednárové, K. Balcera, 
D. Lelonek, umělecké skupiny František Lozinski, o. p. s., a dalších 

23. června
`` konalo se 24. zasedání Zastupitelstva města Ostravy. Obsáhlá diskuze proběhla 

k bodu Aktualizace akčního plánu strategického rozvoje města Ostravy na roky 
2017–2023. Zastupitelé dále projednali a schválili zprávu o výsledku hospodaření 
města za rok 2020, které výrazně ovlivnila pandemie koronaviru, a to 
především v oblasti příjmů. Přesto město v roce 2020 hospodařilo s přebytkem 
118 milionů Kč. ZMO dále souhlasilo s uzavřením smlouvy o spolupráci 
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Moravskoslezským krajem na výstavbě 
prodloužené Místecké ulice a schválilo programy na podporu sportu, vzdělávání, 
talentmanagementu a rozvoje školství pro rok 2021 a poskytnutí účelových 
dotací v oblasti tělovýchovy a sportu a cizojazyčně výuky  

`` agentura Moody‘s Investors Service potvrdila Ostravě nejvyšší možný rating 
Aa3 se stabilním výhledem, shodný s ratingem ČR 

`` v letním kině Amfi u Domu kultury Poklad v Porubě se uskutečnila 
předpremiéra filmového dokumentu Nová šichta, jehož režisérem byl J. Andrš. 
Snímek vypráví příběh bývalého havíře T. Hisema, který se po skončení práce 
na šachtě stal programátorem 

24. června
`` ve Výtvarném centru Chagall byla zahájena výstava Skvosty z depozitáře, 

na níž byla prezentována díla M. Chagalla, J. Miró, M. Rittsteina, V. Kristina 
a dalších
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24.–26. června
`` Festival v ulicích s podtitulem Art&Life zahájily komentované prohlídky 

tematicky nazvané Příběh zrození velkoměsta, Po stopách ostravských 
kaváren a Ostrava pod rouškou tmy aneb Město chlastu a neřestí. 
Na programu byla v dalších dnech vystoupení souborů V.O.S.A. Theatre, 
Bratři v tricku, akrobatů na chůdách Long Vehicle Circus, Janáčkovy 
filharmonie Ostrava, Lovesong Orchestra, senegalských bubeníků Batocu, 
Slezského souboru Heleny Salichové, Moravského folklorního souboru Ševčík 
a mnoha dalších 

25. června
`` na ulici Na Pastvinách v Proskovicích byla za účasti primátora T. Macury, 

náměstkyně primátora Z. Bajgarové, starostky městského obvodu M. Matějové 
a dalších hostů slavnostně otevřena nová hasičská zbrojnice 

`` TJ Sokol Plesná se jako jediná v Ostravě zapojila do akce Noc sokoloven, 
v jejímž rámci se konaly komentovaná prohlídka sokolovny a večerní program 
pro děti i dospělé 

26. června
`` u příležitosti 120 let provozu elektrických tramvají v Ostravě zorganizoval 

Dopravní podnik Ostrava, a. s., projížďky historickými tramvajemi údolím 
Porubky ze zastávky Poruba, Vřesinská do Budišovic, Zátiší a zpět 

26.–27. června
`` na atletickém mistrovství ČR mužů a žen na dráze ve Zlíně vybojovala 

mistrovský titul v běhu na 200 m J. Slaninová z SSK Vítkovice, z. s., časem 
23,64 s 

27. června
`` v tragikomedii D. Gieselmanna O klucích aneb Jsem kuchta!, kterou 

do svého repertoáru zařadilo ostravské Studio G, vystoupili v režii 
J. Kačmarčíka M. Matulová, M. Cimerák, P. Houska a další 

28. června
`` velvyslanec Turecké republiky v ČR E. Bağış jednal v Nové radnici 

s primátorem T. Macurou mj. o kontaktech Ostravy s partnerským městem 
Gaziantepem a o možnosti otevření honorárního konzulátu Turecké republiky 
v Ostravě 

`` ve věku 87 let zemřel L. Kunc, zoolog, publicista a výtvarník, v letech 
1961–2004 pracovník ostravské zoo, který se věnoval ochraně velkých šelem, 
za což získal v roce 2018 Cenu Josefa Vavrouška 

30. června
`` byly vyhlášeny výsledky mezinárodní soutěže Vienna International 

Music Competition. V kategorii komorních souborů zvítězilo Klavírní trio 
České filharmonie, jehož členy jsou také klavírista M. Kasík, absolvent JKO, 
a houslista J. Vodička, který studoval na Fakultě umění OU 

`` v galerii ZaZa se konala vernisáž výstavy obrazů a dřevěných reliéfů, jejichž 
autorem je S. Böhm 

`` pandemie koronaviru pozvolna ustupovala. Počet lidí, u nichž bylo 
prokázáno onemocnění covid-19, dosáhl od počátku pandemie v okrese 
Ostrava-město 44 849, což bylo o 241 více než 31. května. Na toto 
onemocnění zemřelo 958 lidí (952). Počet vyléčených činil 44 212 (43 730)
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1. července
`` na základě rozhodnutí Vlády ČR bylo ukončeno testování zaměstnanců 

ve firmách a institucích 

1. července–1. srpna
`` v Divadle „12“ se konal 22. ročník Měsíce autorského čtení, zahájený 

večerem Ostravská sajtna, prezentujícím tvorbu autorů z regionu. Čestnými 
hosty přehlídky byli slovenští spisovatelé a básníci J. Beňová, I. Gibová, 
A. Sabuchová, P. Balko, P. Šulej, O. Štefánik a další. Z českých literátů se 
představili mj. P. Borkovec, J. Novák a A. Mornštajnová 

1. července–19. září
`` prázdninový program Léto v Komenského sadech, připravený městským 

obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, nabídl loutková a divadelní představení, 
soutěže a vystoupení klaunů, pohybové a sportovní aktivity, bubenickou show, 
promenádní koncerty, řezbářské sympozium či projekce Kinematografu bratří 
Čadíků 

2.–4. července
`` v Dolní oblasti Vítkovice se konal festival Beats for Love: Limited edition. 

Na dvou pódiích se představili např. rakouské duo Camo & Krooked, 
venezuelský hudebník Zardonic, D. Penn ze Španělska či K. Gawlas z Německa 

2. července–27. srpna
`` na sérii koncertů na Slezskoostravském hradě nazvané Barrak Music hrad 

vystoupily skupiny Tata Bojs, Mig 21, J.A.R, Monkey Business, Visací zámek, 
Mňága a Žďorp, Divokej Bill, Horkýže Slíže a další 

3. července
`` na mistrovství ČR veteránů v Šumperku vybojovala R. Grómanová 

mistrovský titul v hodu kladivem (4 kg) výkonem 49,49 m 

5. července
`` mohutný požár, který vypukl na autovrakovišti v Mariánských Horách, se 

podařilo uhasit až za 24 hodin 

8. července
`` proměnou prošlo další veřejné prostranství v centru města. V jihovýchodní 

části Prokešova náměstí u kavárny U Černého stromu byla dokončena úprava, 
jejímiž součástmi byly vysazení stromů, okrasné zeleně a umístění nových laviček 

14.–17. července
`` v Dolní oblasti Vítkovice se konal v rámci série Hotspot koncert A. Thesleffa 

a festival Czech Music Crossroads, na němž se představili např. hornista 
R. Baborák, Bratři Orffové, B. Hlavenková nebo Clarinet Factory. Součástmi 
akce byly diskuze a hudební workshopy 

15. července
`` při návštěvě Moravskoslezského kraje si premiér A. Babiš prohlédl 

ve Zdravotním ústavu v Ostravě nový transmisní elektronový mikroskop, který 
mj. napomáhá s detekcí nové mutace koronaviru
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16. července
`` škodu ve výši 25 mil. Kč způsobil požár, který vypukl ráno ve Vítkovicích 

v lakovně firmy Vítkovice Cylinders, a. s. Na místě zasahovalo sedm 
hasičských vozidel a z objektu bylo evakuováno 60 lidí 

17. července
`` F. Timmermans, výkonný místopředseda Evropské komise, se v Ostravě 

zúčastnil debaty s ministry K. Havlíčkem, R. Brabcem, hejtmany 
Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje, primátorem T. Macurou 
a zástupci podniků, odborů i regionálních inovačních center. Poté navštívil 
IT4Innovations, výzkumné středisko Vysoké školy báňské – Technické 
univerzity Ostrava, kde je umístěn superpočítač spolufinancovaný z fondů EU, 
a prohlédl si Dolní oblast Vítkovice 

19. července
`` novým generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru ČR se stal 

V. Vlček, dosavadní šéf Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského 
kraje 

19. července–10. srpna
`` Letní shakespearovské slavnosti, pořádané produkční společností 

PaS de Theatre, nabídly na Slezskoostravském hradě šest inscenací 
W. Shakespeara. Premiérou tohoto ročníku byla komedie Bouře v režii 
autorského tandemu SKUTR. Dále diváci zhlédli představení Zimní pohádka, 

Revitalizovaný prostor na Prokešově náměstí v Moravské Ostravě (8. července)
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Mnoho povyku pro nic, Hamlet, Komédia omylov v podání slovenských herců 
a Zkrocení zlé ženy, v níž vystoupili členové ostravských divadel 

21. července
`` jako druhé město po Praze bylo v Ostravě v obchodním a zábavním centru 

Nová Karolina otevřeno očkovací místo pro neregistrované zájemce. Zájem 
o vakcinaci byl značný. První lidé stáli ve frontě dvě hodiny před otevřením 

28. července
`` v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava, která si v roce 2021 

připomenula 70. výročí založení, byla za přítomnosti primátora T. Macury 
a náměstkyň primátora Z. Bajgarové a K. Šebestové a ředitele zoo J. Nováka 
otevřena voliéra La Pampa. Svůj domov v ní našli především ptáci žijící v Jižní 
Americe, mj. kondoři 

29.–31. července
`` na festivalu Štěrkovna Open, konaném mimořádně v Landek Parku 

v Petřkovicích, vystoupili zpěváci E. Farna, P. Bende, hudební skupiny Horkýže 
Slíže, No Name a další 

30.–31. července
`` v Dolní oblasti Vítkovice se konal dvoudenní festival rockové hudby Ostrava 

v plamenech, mezi jehož největší hvězdy patřila německá skupina Sodom

Nová voliéra La Pampa v ostravské zoo (28. července)
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2. srpna
`` společnost Ekova Electric, a. s., se stala součástí strojírenské skupiny Škoda 

Transportation, a. s., na kterou bylo převedeno 100 % akcií ostravské firmy. 
9. srpna se na Martinovské ulici v areálu společnosti, která ponese název 
Škoda Ekova, a. s., konalo za účasti představitelů města a obou firem setkání 
u příležitosti začlenění Ekovy do skupiny Škoda Transportation 

6.–8. srpna
`` na 5. ročníku mezinárodního festivalu nového cirkusu Cirkulum se na Hlavní 

třídě v Porubě a v areálu VŠB – TUO představily soubory Losers Cirque 
Company, Cirkus trochu jinak, brazilský klaun a kouzelník D. Marques, 
španělský komik a žonglér H. Miró a další 

9. srpna
`` primátor T. Macura, náměstkyně primátora A. Hoffmannová, hejtman 

Moravskoslezského kraje I. Vondrák, náměstek hejtmana S. Folwarczny, 
prezident Českého svazu ledního hokeje T. Král a viceprezident svazu A. Pavlík 
podepsali v Ostravar Aréně memorandum o vzájemné spolupráci a finanční 
podpoře při pořádání mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2024 

11. srpna
`` v Porubě na Dělnické ulici byl slavnostně otevřen Domov s pečovatelskou 

službou Harmonie. V rekonstruovaném objektu je k dispozici 23 bytových 
jednotek. Název Harmonie vybrali občané Poruby v anketě 

13.–15. srpna
`` vítězem hlavního závodu 57. ročníku Velké ceny Ostravy v parkúru, konaném 

na závodišti ve Staré Bělé, se stal M. Hentšel na koni Censor z Jezdeckého 
klubu Baník Ostrava 

16.–20. srpna
`` na 23. ročníku festivalu Folklor bez hranic Ostrava vystoupily soubory 

z České republiky, Ekvádoru, Slovinska, Lotyšska a Slovenska. Závěrečný 
večer se konal na Slezskoostravském hradě. Součástí programu byla 
doprovodná akce pod názvem Roztančené město. Účastníci festivalu se v jeho 

Vystoupení 
v rámci festivalu 
Folklor bez hranic 
v prostorách 
Čtyřlístku – centra 
pro osoby se 
zdravotním 
postižením 
Ostrava (17. srpna)
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rámci představili v domovech pro seniory, v centru pro osoby se zdravotním 
postižením nebo na lázeňské kolonádě v Klimkovicích 

19. srpna
`` Stužku za záchranu života předal primátor T. Macura strážníkům Městské 

policie Ostrava M. Hueberové a Š. Mirgovi, kteří v ranních hodinách 12. května 
ve Slezské Ostravě poskytli první pomoc vážně zraněnému muži 

`` v antikvariátu a klubu Fiducia byla zahájena výstava „Poezie každodennosti. 
Česká fotografie 60. let 20. století“, pořádaná ve spolupráci s Muzeem umění 
Olomouc 

`` koncert zpěváka R. Schwaba Barvy lásky se konal v kostele sv. Cyrila 
a Metoděje v Pustkovci 

19.–28. srpna
`` 11. ročník festivalu Ostravské dny, prezentujícího hudbu současných 

skladatelů, kterému předcházel dvoutýdenní Institut pro mladé skladatele, 
nabídl v klubu BrickHouse v areálu Dolu Hlubina, Trojhalí na Karolině, 
v katedrále Božského Spasitele, na Janáčkově konzervatoři v Ostravě 
i a dalších místech koncerty, na nichž zazněla díla S. Reicha, Ch. Wolffa, 
P. Kotíka, I. Xenakise, F. Chaloupky a dalších 

20. srpna
`` potřetí v historii získali baseballisté Arrows Ostrava titul mistra české 

nejvyšší baseballové ligy, když vyhráli ve čtvrtém zápase Czech Series nad 
Draky Brno 8:3 a celkově 3:1 na zápasy 

22. srpna
`` v Multifunkční aule Gong se konal koncert JFO, Koncertního sboru Permoník 

a sólistů Š. Kozuba, J. Krhuta, M. Vlčkové a T. Savky za řízení dirigenta 
S. Vavřínka a a moderovaný B. Seidlovou a N. Zbytkovskou, na němž zazněly 
skladby ze známých filmů 

22. srpna–19. září
`` téměř sto akcí bylo součástí Dnů Fajne rodiny, navazujících na Světový 

den pro rodinu. Na programu byly projekce Kinematografu bratří Čadíků, 
Cyklozávod Heřmanické kolo, akce Strašení na Slezskoostravském hradě, 
Rozmarné slavnosti v Komenského sadech, výstava fotografií „Rodina? Tým 
pro život!“ a mnoho dalších 

23. srpna
`` ve Výstavní síni Sokolská 26 se uskutečnila vernisáž výstavy obrazů 

A. Alaverdyana 

25. srpna
`` po devítileté rekonstrukci byl slavnostně otevřen Dům kultury Poklad 

v Porubě. Na programu byly komentované prohlídky, soutěže, koncerty 
skupiny Swingalia a zpěvačky M. Rottrové. Pro děti byly připraveny různé 
atrakce. Součástmi DK jsou divadelní sál s kapacitou 400 návštěvníků, 
společenský sál, malá scéna pro 100 osob, cvičební sál, pět salonků, klub, 
kino pro 74 diváků a restaurace s terasou
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Slavnostní přestřižení pásky při otevření zrekonstruovaného Domu kultury Poklad (25. srpna)

Zrekonstruovaný Dům kultury Poklad (25. srpna)



SRPEN

48

`` premiéra hry francouzského dramatika C. Gelyho Diplomacie byla uvedena 
v NDM. V režii V. Štěpánka vystoupili T. Jirman, F. Strnad, R. Finta a V. Roleček 

27. srpna
`` za účasti náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje S. Folwarczného, 

náměstků primátora Z. Pražáka, A. Hoffmannové a starosty městského 
obvodu Hrabová I. Trávníčka byla otevřena nová mateřská škola Klubíčko 
na Bažanově ulici v Hrabové, určená pro 125 dětí 

28. srpna
`` na 12. ročníku Ostravské muzejní noci se prezentovalo 22 ostravských 

institucí a organizací, mj. Ostravské muzeum, Galerie výtvarného umění 
v Ostravě, galerie PLATO, Výstavní síň Sokolská 26, Hasičské muzeum města 
Ostravy, pobočka Národního zemědělského muzea, Knihovna města Ostravy, 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ostrava a Výtvarné 
centrum Chagall. Lidé si také mohli prohlédnout prostory Nové radnice a z její 
vyhlídkové věže také večerní Ostravu. Do všech objektů byl vstup zdarma 
a k dispozici byly rovněž autobusy, které bezplatně převážely zájemce mezi 
jednotlivými místy prohlídek 

`` 23. ročníku Mezinárodního setkání jízdních policií v Komenského sadech se 
zúčastnili policisté z ČR a Polska. Vrcholem akce byly soutěže v cross parkúru, 

F. Strnad a T. Jirman v inscenaci Diplomacie, uvedené v NDM (25. srpna)
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zrcadlovém skákání a ve speciálním policejním parkúru. Titul Přeborník 
městských policií České republiky v jízdě na koni obhájil díky dvěma 
prvenstvím strážník Městské policie Ostrava D. Orsag na koni Fagar 

`` v rámci předvolební kampaně strany Svoboda a přímá demokracie se 
na Masarykově náměstí konal Český jarmark SPD, na kterém vystoupil 
předseda strany T. Okamura a kandidáti do voleb do Poslanecké  
sněmovny 

28.–29. srpna
`` na mistrovství ČR mužů a žen do 23 let na dráze v Plzni vybojovali 

mistrovské tituly závodníci SSK Vítkovice M. Kováčech v běhu na 3 000 m 
překážek časem 9:00,15 min a K. Brzyszkowská ve vrhu koulí (4 kg)  
výkonem 15,00 m 

29. srpna
`` na programu akce Rozmarné slavnosti řeky Ostravice aneb Mámení první 

republiky v Komenského sadech, kterou moderoval herec J. Sedláček, 
byly exhibice siláka Strongmana, jízda na bicyklech se členy Klubu českých 
velocipedistů, výstava hraček a kočárků, hudební vystoupení a pro zájemce 
byla k dispozici půjčovna loděk. Lidé si také mohli zahrát pétanque 
a badminton  

30. srpna–4. září
`` hosty literárního festivalu Inverze, konaného v kulturním centru Provoz 

na Kostelní ulici, Centru PANT, antikvariátu a klubu Fiducia i a dalších místech 
Ostravy byli K. Lednická, V. Merta, A. Ročková, K. M. Tichá a další. Součástí 
festivalu byly koncerty skupin Mutanti hledaj východisko, Bratři Orffové nebo 
zpěvačky B. Zmekové 

31. srpna
`` v Nové radnici předal náměstek primátora Z. Pražák ceny v soutěži Nejlepší 

projekt prevence kriminality na místní úrovni, pořádané odborem prevence 
kriminality Ministerstva vnitra ČR. Oceněn byl mj. program Nechme dětem 
dětství zajištěný Centrem sociálních služeb Ostrava, o.p. s. V roce 2021 byla 
tato cena poprvé udílena v Ostravě. Na slavnostním vyhlášení se podílel odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví MMO 

`` na galavečeru v Multifunkční aule Gong byly uděleny Ceny Jantar 
umělcům působícím v Moravskoslezském kraji nebo těm, kteří jsou se 
zdejším regionem spojeni. Cenu za celoživotní přínos získali scénografka 
M. Roszkopfová a klavírista a vysokoškolský pedagog R. Bernatík. 
Mezi další laureáty patřili mj. zpěvák J. Nohavica, herečka a zpěvačka 
P. Gajdošíková, klarinetista K. Dohnal, básnířka a spisovatelka L. Kuhar 
Daňhelová, výtvarník a vysokoškolský pedagog J. Surůvka, Divadlo Mír 
a Komorní scéna Aréna 

``  počet lidí s prokázaným onemocněním covid-19 dosáhl od počátku 
pandemie v okrese Ostrava-město 45 146, což bylo o 297 více než na konci 
června. Na toto onemocnění zemřelo 963 lidí (958). Počet vyléčených činil 
44 563 (44 212)
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1. září
`` náměstkyně primátora A. Hoffmannová přivítala žáky na zahájení školního 

roku v základní škole na ulici Šalounově ve Vítkovicích 

`` vernisáž výstavy Jiří Zerzoň / Ostrava Press Photo, prezentující 
výběr snímků fotografa J. Zerzoně z let 1998–2021, se konala v galerii 
Slezskoostravského hradu 

1.–2. září
`` v aule VŠB – TUO se konal 30. ročník mezinárodní konference Požární 

ochrana, pořádané Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB – TUO, 
Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství, z. s., ve spolupráci 
s Českou asociací hasičských důstojníků a generálním ředitelstvím Hasičského 
záchranného sboru České republiky 

1.–19. září
`` mistrovství Evropy ve volejbale mužů se konalo v šesti evropských městech: 

Krakově, Gdaňsku, Katovicích, Tampere, Tallinnu a Ostravě. V prvním 
ostravském utkání 3. září se v Ostravar Aréně střetly týmy Itálie a Běloruska. 
Italové v tomto zápase zvítězili 3:0 

2. září
`` první místo v soutěži o Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost 

v kategorii obcí s rozšířenou působností získal městský obvod Slezská 
Ostrava. Cenu si z rukou hejtmana Moravskoslezského kraje I. Vondráka 
převzal během slavnostního večera starosta Slezské Ostravy R. Vereš

M. Matulová v hlavní roli známé zpěvačky v inscenaci Špinarka (3. září)
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`` novou sezonu jazzových koncertů v klubu Parník zahájil svým vystoupením 
slovenský zpěvák P. Lipa doprovázený Peter Lipa Bandem 

`` vernisáž výstavy Možnosti vlákna, prezentující objekty z provázků a nití, 
jejichž autorkou je E. Damborská, se konala ve Slezskoostravské galerii 

3. září
`` zástupci partnerských měst Ostravy, Košic, Katovic a Miskolce jednali 

v Nové radnici s náměstkyní primátora A. Hoffmannovou o rozšíření 
spolupráce zejména v oblastech školství a sportu. Hosté si poté prohlédli 
Dolní oblast Vítkovice. Organizátorem setkání byl odbor MMO kancelář 
primátora 

`` věž Nové radnice byla nasvícena bílo-červeno-modrým světlem. Ostrava se 
tak připojila ke dvacítce dalších institucí, měst a obcí, které si tímto způsobem 
připomněly 100. výročí vzniku Československé obce legionářské 

`` Divadelní společnost Petra Bezruče uvedla premiéru hry T. Dianišky 
Špinarka. V režii autora vystoupila v hlavní roli známé zpěvačky M. Matulová 

3.–28. září
`` 18. ročník Svatováclavského hudebního festivalu, mezinárodní přehlídky 

duchovní a staré hudby konané v 16 městech a obcích Moravskoslezského 
kraje, byl zahájen v katedrále Božského Spasitele Malou slavnostní mší 
G. Rossiniho v podání Národního orchestru Polského rozhlasu, sólistů 
a Českého filharmonického sboru Brno řízených L. Fosterem. Z dalších 
interpretů ostravských koncertů lze uvést Bennewitzovo kvarteto, Collegium 
Marianum, Collegium 1704, Cotatcha Orchestra, klavíristu F. Colliho nebo 
kontratenoristu F. Minecciu. Program festivalu uzavřely v katedrále Božského 
Spasitele skladby F. Poulenca, H. Berlioze a C. Saint-Saënse v provedení 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, sboru a sólistů pod taktovkou P. Bernolda 

4.–5. září
`` v areálu fotbalového hřiště na Svazácké ulici v Zábřehu se konaly Slavnosti 

Jihu. Na programu byly mj. koncerty hudebních skupin FiHa, Nebe, Rybičky 48, 
zpěváka D. Kollera, ukázky juda, taekwonda, vystoupení mistryň světa 
v mažoretkovém sportu – týmu Mažoretky Krokodýl Ostrava – a soutěž 
v pojídání chilli papriček 

5. září
`` u příležitosti 70. výročí založení Nové huti Klementa Gottwalda, 

jejíž nástupnickou firmou je Liberty Ostrava, a. s., se konalo v areálu 
podniku setkání za účasti 4 000 zaměstnanců, jehož součástí byla mše. 
Na Slezskoostravském hradě se pak uskutečnil slavnostní ceremoniál 
za přítomnosti vedení společnosti, při kterém byla prezentována kniha Jak 
se mluvi na enhačku. V kulturním programu vystoupili např. E. Farna, Xindl X 
nebo Rock & Roll Band Marcela Woodmana 

6. září
`` primátor T. Macura jednal s velvyslancem Japonska H. Suzukim o nových 

trendech v dopravě. Zástupci Ostravy prezentovali stavbu první vodíkové 
plničky vozů, jejímž investorem je Dopravní podnik Ostrava, a. s., a japonská 
strana představila projekt 2050 Zero Carbon Cities in Japan. H. Suzuki se také 
zúčastnil v nové výstavní síni Dvorana v radnici městského obvodu Moravská 
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Ostrava a Přívoz vernisáže fotografií J. Kudly, předsedy Česko-japonského 
kulturního centra v Ostravě 

`` ve věku 77 let zemřel bývalý dramaturg, režisér a umělecký šéf Státního 
divadla v Ostravě a Divadla Petra Bezruče M. Weimann 

7. září
`` v Hošťálkovicích na ulici Za Hřbitovem byla otevřena zrekonstruovaná 

pobočka Knihovny města Ostravy 

`` za podpory firmy BorsodChem MCHZ, s. r. o., se uskutečnila 
na Slezskoostravském hradě akce Chemie na Hradě, jejímž cílem je propagace 
chemie a dalších přírodních věd, určená především žákům a studentům 
základních a středních škol 

`` na 19. českých akademických hrách v Olomouci vybojovala mistrovský titul 
v běhu na 800 m V. Hluchá z VŠB – TUO časem 2:10,92 min. 

8. září
`` na Prokešově náměstí byly zahájeny oslavy 100. výročí založení klubu 

FC Baník Ostrava. Na programu byly autogramiáda současných i bývalých 
hráčů a trenérů, prezentace knihy T. Šiřiny My jsme Baník, projekce filmu 
Nejlepší u nás a ve večerních hodinách byl na budovu Nové radnice promítán 
videomapping připomínající klubovou historii. Mezi ulicemi Frýdecká 
a Podzámčí ve Slezské Ostravě byl již v dopoledních hodinách odhalen 
památník odkazující na již neexistující restauraci U Dubu, kde byl v roce 1921 
klub založen 

`` soubor Staré Arény uvedl premiéru monodramatu J. Cocteaua Lidský hlas, 
v němž v režii D. Beneše vystoupila N. Janyšková 

`` zpěvák M. Prokop a skupina Framus Five se představili na koncertu v klubu 
Parník

Jednání primátora T. Macury a japonského velvyslance H. Suzukiho v Nové radnici (6. září)



ZÁŘÍ

53

Památník založení fotbalového 
klubu SK Slezská Ostrava (dnešní 
FC Baník Ostrava) (8. září)

Příznivci klubu FC Baník Ostrava na zahájení oslav 100. výročí jeho založení (8. září)



ZÁŘÍ

54

`` Ostrava se připojila k celostátní akci Olympijský běh. V Komenského sadech 
v Moravské Ostravě, v Hošťálkovicích a v Porubě se jej zúčastnilo 142 běžců 

9. září
`` inauguraci rektora VŠB – TUO V. Snášela v aule vysoké školy v Porubě byli 

přítomni rovněž primátor T. Macura a náměstek primátora Z. Pražák 

`` v Nové radnici byla úvodními slovy primátora T. Macury a ředitelky Archivu 
města Ostravy H. Šústkové zahájena výstava Ostravská nádraží, představující 
na deseti panelech prostřednictvím reprodukcí fotografií, písemných 
i grafických dokumentů a vysvětlujících textů historii vybraných vlakových 
nádraží a zastávek na území města 

`` při kopání plynové přípojky mezi rodinnými domy v Porubě byla 
v dopoledních hodinách odkryta letecká puma z 2. světové války. Z tohoto 
důvodu proběhla evakuace obyvatel nacházejících se v okruhu do 600 m 
od místa nálezu. Následně byla munice bezpečně zlikvidována 

9. září–16. listopadu
`` na Slezskoostravském hradě, v klubech Heligonka a Dock se uskutečnil 

festival Jazz Open Ostrava, na němž vystoupili americký trumpetista 
P. Lassiter, saxofonista R. Březina & Boris Band Combination a jazzové 
kvarteto Point of Few 

10. září
`` konalo se losování výherců soutěže uskutečněné v rámci projektu města 

Ostravy a Hitrádia Orion Nádech pro Ostravu, jehož cílem bylo motivovat 
občany k návratu do podniků, především do restaurací, obchodů a zařízení 
služeb, a pomoci tak podnikatelům ze složité situace způsobené pandemií 
koronaviru 

`` program Dne Vítkovic nabídl na Mírovém náměstí výstavu kopií fotografií 
a dokumentů vztahujících se k 100. výročí otevření vítkovické porodnice 
a komentované prohlídky vítkovické radnice, kostela sv. Pavla a Nemocnice 
AGEL Ostrava-Vítkovice, a. s. 

`` v Ostravském muzeu byla zahájena výstava Již 115 let dobýváme svět 
aneb Láhev do každé rodiny, prezentující dějiny výroby ocelových láhví 
ve vítkovických železárnách 

11. září
`` Komorní scéna Aréna uvedla premiéru dokumentárního dramatu E. Gindla 

Karpatský thriller. Děj inscenace v režii slovenského režiséra R. Poláka 
vychází ze skutečné kauzy korupce z 90. let minulého století odehrávající se 
na Slovensku. V inscenaci vystoupili V. Pejková, Z. Truplová, M. Čapka a další 

`` na dopravním hřišti u Základní školy Gen. Janka v Mariánských Horách se 
uskutečnil 1. ročník soutěžního festivalu Folková Dolina, jehož vítězem se stalo   
Trio ve složení M. a K. Byrtusovi a T. Wittassek. Akci zakončilo promítání 
českého filmu Prvok, Šampon, Tečka a Karel 

`` Rainbow Run se konal v Dolní oblasti Vítkovice. Jeho účastníci byli 
v průběhu závodu na trasách dlouhých dva a pět kilometrů zasypáváni 
barevnými prášky. Kulturní program nabídl např. koncerty hudební skupiny 
Mirai a zpěvačky D. Rollins
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11.–12. září
`` přehlídky Setkání kytaristů se v klubech Barrák, Dock a prodejně Hudební 

svět zúčastnili kytaristé P. Váně, L. Redlová, T. Průša a další. Kromě koncertů 
byly připraveny workshopy pro zájemce o hru na kytaru 

12. září
`` vítězem hlavního závodu 60. ročníku Ostrava City Marathonu, jehož 

pořadatelem byl Maraton klub Seitl Ostrava, se stal S. Najvert v čase 3:03:02 hod 
před P. Pastorovou (3:09:51 hod) 

13. září
`` v Ostrava Airport Multimodal Parku v Mošnově byla zahájena stavba 

dopravního terminálu umožňujícího překládku z kamionů na vlak, jehož 
provozovatelem bude společnost Innofreight Czech, s. r. o. 

14. září
`` za účasti náměstka primátora Z. Pražáka se konalo v AGEL Hornické 

poliklinice, s. r. o., na Sokolské třídě v Moravské Ostravě setkání k 60. výročí 
otevření tohoto zdravotnického zřízení 

`` vernisáže dvou výstav se uskutečnily v Domě umění. První – s názvem Eliška 
Čabalová / Místa & Knihy – prezentovala digitální tisky a knižní vazby a druhá – 
Ladislav Zívr / Sochy a kresby – představila tvorbu tohoto významného 
sochaře 20. století

M. Cimerák, M. Cisovský a M. Čapka v dramatu Karpatský thriller (11. září)
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15. září
`` na 25. zasedání ZMO schválili zastupitelé po obsáhlé diskuzi poskytnutí 

dotace ve výši 800 000 Kč na organizaci výstavy „Steven Holl & Ostrava: 
Making Architecture“ v Domě umění, rozhodli o změně kupní smlouvy 
uzavřené mezi městem a společností RT TORAX, s. r. o., v důsledku úpravy 
projektu mrakodrapu Ostrava Tower u obchodního a zábavního centra Nová 
Karolina. Dále projednali a odsouhlasili strategický plán rozvoje městského 
obvodu Ostrava-Jih – fajnOVA Ostrava-Jih: Vize 2030, poskytnutí finančního 
daru ve výši 3 mil. Kč určeného subjektům poskytujícím pomoc obětem 
tornáda, které zasáhlo Českou republiku v červnu 2021, záměry města 
prodat bývalý objekt nových jatek v Moravské Ostravě a pozemky na náměstí 
Dr. E. Beneše tamtéž a schválili program na finanční podporu tělovýchovy 
a sportu z rozpočtu města Ostravy na rok 2021 

`` soubor Divadla Mír uvedl komedii F. Vebera Chlap na zabití, v níž se 
v hlavních rolích představili A. Čuba a M. Sedláček 

16. září
`` na Masarykově náměstí se v rámci akce Den zdraví prezentovaly 

např. Lékařská fakulta Ostravské univerzity, studentská organizace IMFSA, 

Scéna z baletu Korzár (16. září)
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Krajská hygienická stanice v Ostravě, Onkomaják, RBP, zdravotní pojišťovna, 
odbor sociálních věcí Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 
Státní zdravotní ústav a Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského 
kraje 

`` starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Z. Ožanová 
převzala v Praze ocenění Obec přátelská rodině a seniorům, které uděluje 
ministerstvo práce a sociálních věcí. Městský obvod získal 3. místo v kategorii 
sídel s 25 001 a více obyvateli a s tím spojený finanční příspěvek 370 000 Kč, 
určený především na realizaci projektů pro seniory 

`` první baletní premiérou sezony 2021/2022 v NDM byla inscenace Korzár 
s hudbou A.-Ch. Adama a J. Barcaroliho uvedená v Divadle Jiřího Myrona. 
V choreografii a režii M. Bejara vystoupili S. Sakurado, R. Pires, K. Nishioka 
a další 

16.–19. září
`` na programu Týdne mobility pod heslem Bezpečně a zdravě udržitelnou 

dopravou byly mj. akce Zažít Ostravu jinak a projekt Pěšky do školy, jehož 
cílem bylo motivovat děti k aktivnímu pohybu. Do Týdne mobility se zapojila 
rovněž Knihovna města Ostravy, která ve svých pobočkách připravila soutěže 
a výtvarné dílny 

17. září
`` u příležitosti 50. výročí podepsání smlouvy o partnerství mezi Drážďanami 

a Ostravou jednal primátor T. Macura a náměstci primátora R. Babinec, 
Z. Pražák a K. Šebestová s delegací města Drážďany v čele s primátorem 
D. Hilbertem 

``  ukončena byla první etapa rekonstrukce Kulturního domu v Michálkovicích, 
zahrnující novou elektroinstalaci, audiovizuální techniku, osvětlení a také 
opravu sedadel 

17.–18. září
`` na festivalu Hlukovæ mysteria, jehož součástí byly koncerty, performance 

a audiovizuální instalace v antikvariátu a klubu Fiducia i na dalších místech 
v Ostravě, se představili hudebníci R. Kopel, P. Gvozd, D. Phillips, Š. Hruška, 
a další 

17.–19. září
`` 17. ročník tradiční podzimní slavnosti Třebovický koláč, pořádané 

v Třebovickém parku, nabídl mj. vystoupení zpěváků J. Ledeckého, P. Helana 
a E. Farne, hudební skupiny Žalman&Spol., Vojenského uměleckého 
souboru Ondráš, Divadla Víti Marčíka, divadelních souborů Smíšek, Berani, 
skupin historického šermu Svobodní sedláci, Viator a Svobodná stráž 
Moravskoslezská. Především dětem bylo určeno minizoo Skalka 

18. září
`` na programu akce Zažít Ostravu jinak na Zahradní ulici v Moravské Ostravě 

byly koncerty zpěvačky A. Bystroňové a skupiny A-band a kapely Nedivoč, 
taneční workshop a divadelní představní pro děti 

`` na ulici Horní mezi Dubinou a Bělským lesem v Hrabůvce se uskutečnila 
motocyklová kaskadérská show Road Circus, v níž se představili 
např. D. Bryknar a A. Peschel
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`` hvězdami 13. ročníku rockového festivalu Sorfest na Slezskoostravském 
hradě a v blízké loděnici u Ostravice byly skupiny Limetall, Krucipüsk, Plexis 
a zpěvačka J. Uriel Kratochvílová se skupinou Illuminati.ca 

`` vpodvečer byly červeným světlem nasvíceny ostravské dominanty most 
Miloše Sýkory a věž Nové radnice. Město se tím připojilo k uctění Světového 
dne dárců kostní dřeně 

`` premiéra komedie T. Svobody Goldoni po ostravsku aneb Sluha dvou pánů 
měla premiéru v NDM. V režii autora vystoupili J. Sedláček, L. Bělašková, 
D. Viktora a další 

18.–19. září

`` 21. ročník Dnů NATO a Dnů Vzdušných sil Armády České republiky na Letišti 
Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově zhlédlo více než 60 000 návštěvníků, 
jejichž počet byl omezen v důsledku opatření souvisejících s pandemií 
koronaviru. Mezi největší lákadla patřily víceúčelový letoun F-35 Lightning 
II italského letectva a americký vojenský dron MQ-9 Reaper. Prezentována 
byla vojenská, policejní i záchranářská technika a proběhly dynamické ukázky 
výcviku speciálních jednotek 

`` na mistrovství ČR žáků a žákyň v atletice vybojovali atleti z Ostravy tři 
první místa. Byli to M. Zach (Atletika Poruba, z. s.) v běhu na 60 m časem 
7,01 s a v běhu na 100 m překážek časem 12,63 s v novém republikovém 
rekordu a A. Pannová (SSK Vítkovice, z. s.) ve skoku o tyči výkonem 350 cm 

19. září

`` vystoupení hudebních skupin Buty, Nedivoč, zpěváka P. Bendeho, 
improvizačního divadla All Imp, Cirkusu trochu jinak a dalších nabídl v Trojhalí 
na Karolině festival Ostravský kompot. Součástmi akce byly veřejná čtení 
v podání ostravských herců a doprovodný program pro děti 

20.–26. září
`` vítězkou tenisového turnaje WTA J&T Banka Ostrava v Ostravar Aréně 

se stala Estonka A. Kontaveit, když ve finále porazila M. Sakkari z Řecka 
2:0 na sety. Ve čtyřhře dominovala indicko-čínská dvojice S. Mirza, S. Čang, 
která přehrála debl K. Christian (USA), E. Routliffe (Nizozemsko) rovněž 2:0 

21. září
`` v Domě kultury města Ostravy byly předány ceny Národní rady osob se 

zdravotním postižením ČR Mosty za rok 2020 

`` putovní výstava S. Holl: Making Architecture, jejíž vernisáž se konala 
v Domě umění, prezentovala jedenáct realizovaných projektů významného 
amerického architekta S. Holla, jenž se podílel na návrhu nové ostravské 
koncertní haly. Díla byla rozdělena do tří sekcí, ve kterých byly instalovány 
akvarelové skici, modely, fotografie, filmové záznamy a další dokumenty 

23. září
`` na hlavní nádraží v Přívoze přijel speciální vlak Connecting Europe Express, 

který je součástí projektu Evropské unie, jehož cílem je propagovat železniční 
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dopravu. Zájemci si jej mohli prohlédnout mezi 16. a 22. hodinou, poté 
souprava odjela do Břeclavi 

`` NDM připravilo premiéru opery B. Smetany Hubička. V hudebním 
nastudování M. Šedivého a režii J. Nekvasila vystoupili M. Gurbaľ, V. Rovná, 
L. Mastro a další 

`` na náměstí Sv. Čecha v Přívoze byla odhalena informační tabule věnovaná 
urbanistickému projektu Přívozu, jehož autorem byl architekt C. Sitte, 
a prezentováno bylo další číslo bulletinu Krásná Ostrava, vydávaného 
Okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu. Následovala komentovaná 
procházka Přívozem, vedená historiky umění R. Rosovou a M. Strakošem 

24. září
`` program Noci vědců na Ostravské univerzitě, Vysoké škole báňské – 

Technické univerzitě Ostrava, v Moravskoslezské vědecké knihovně, pobočce 
Národního zemědělského muzea a v dalších institucích nabídl komentované 
ukázky, workshopy, diskuze, přednášky, výstavy, filmové projekce a soutěže. 
Některé akce byly přenášeny on-line prostřednictvím internetu 

`` vyšel unikátní set čtyř CD společnosti Supraphon s kompletním dílem 
A. Dvořáka pro sólový klavír, které nahrál I. Kahánek, absolvent Janáčkovy 
konzervatoře v Ostravě 

25. září
`` předvolební mítink koalice České pirátské strany a Starostové a nezávislí, 

na němž se představili lídři stran I. Bartoš, V. Rakušan a kandidáti tohoto 
uskupení do Poslanecké sněmovny, se konal na křižovatce Hlavní třídy 
a Porubské ulice v Porubě 

`` akce Zažít Porubu jinak nabídla v porubském zámku, přilehlém parku, 
kostele sv. Mikuláše a radnici městského obvodu divadelní a taneční 
vystoupení, přednášky, výstavy, komentované prohlídky, soutěže a prezentace 
institucí, organizací a sportovních klubů 

`` v kostele sv. Floriana v Proskovicích vystoupil komorní soubor Ad Libitum,  
jehož členy jsou houslista R. Herodes, klavírista L. Michel, violistka 
A. Herodesová a pěvkyně K. Michlová, kteří uvedli díla D. Scarlattiho, 
L. van Beethovena, A. Dvořáka a dalších 

26. září
`` u příležitosti 150. výročí zahájení provozu na železniční trati Ostrava – 

Frýdlant nad Ostravicí se uskutečnily jízdy historického vlaku taženého parní 
lokomotivou z roku 1924 přezdívanou Velký bejček 

27. září
`` na Dni seniorů v Domě kultury města Ostravy vystoupil v programu, který 

moderoval M. Eben, zpěvák M. Chodúr 

27.–28. září
`` během dvoudenních Svatováclavských slavností piva na zámku v Zábřehu 

ochutnalo pět tisíc návštěvníků pivo z osmadvaceti pivovarů, převážně 
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z regionu severní Moravy a Slezska. V kulturním programu vystoupili E. Farna, 
hudební skupiny Nedivoč, Doga a další 

28. září
`` hlavním bodem programu Svatováclavského jarmarku na náměstí  

Sv. Čecha v Přívoze byl inscenovaný příjezd družiny knížete Václava. Své 
umění prezentovaly skupiny historického šermu, soubor dobové hudby,  
kejklíři a řemeslníci. Především dětem byly určeny hry a atrakce 

29. září
`` Vyšší odborná škola Mediální tvorby v Hulvákách na Matrosovově ulici 

zahájila v prostorách školy provoz nového multimediálního studia umožňujícího 
výuku práce s kamerou, zpracování audiovizuálních nahrávek atd. 

29. září–3. října
`` 8. ročník festivalu současného tance a nového cirkusu Move fest Ostrava 

2021 nabídl představení Vrány v prostorách bývalého obchodního domu 
Ostravica-Textilia, stroMY v Komenského sadech, Treatment of Remembering 
v Trojhalí na Karolině nebo performance Passing/Station na hlavním nádraží 
v Přívoze 

30. září
`` ukončena byla rekonstrukce Smetanova sadu v Mariánských Horách, jejímiž 

součástmi byly obnova zeleně, úprava chodníků, instalovány byly rovněž nové 
osvětlení a mobiliář. Lavičky zdobí názvy a úryvky partitur oper hudebního 
skladatele B. Smetany 

`` v Ostravském muzeu byla zahájena výstava Šel dráteník po ulici aneb 
Drátenictví minulé a současné, připravená občanským sdružením Facta 
non verba ze Žiliny, představující historii slovenského drátenictví od konce 
19. století do 30. let 20. století 

`` v železniční stanici Ostrava-Svinov byl v rámci projektu Čs. obce legionářské 
přistaven Legiovlak, který je replikou legionářského vlaku z období let  
1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace 
čs. legií 

`` výsledky ankety Sportovec roku 2020 a Sportovec dvacetiletí 
Moravskoslezského kraje byly vyhlášeny v Multifunkční aule Gong. Tituly 
Sportovec dvacetiletí získali fotbalista M. Jankulovski a beachvolejbalistka 
B. Hermannová, sportovními týmy dvacetiletí byli vyhlášeni mj. fotbalisté 
FC Baník Ostrava a baseballisté Arrows Ostrava. Do síně slávy byl uveden 
hokejový trenér V. Vůjtek 

``  od počátku pandemie dosáhl počet lidí s prokázaným onemocněním 
covid-19 v okrese Ostrava-město 45 658, což bylo o 512 více než na konci 
srpna. Na toto onemocnění zemřelo 964 (963) lidí. Počet vyléčených činil 
44 818 (44 563) 

`` počet uchazečů o zaměstnání dosáhl v okrese Ostrava-město 14 001 osob, 
podíl nezaměstnaných činil 6,3 %
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M. Matulová, K. Krejčí a L. Melník v inscenaci Skořápka (1. října)

1. října
`` pro lidi ve složité životní situaci, např. osamělé seniory, ty, kteří přišli 

o bydlení, a další potřebné, byl otevřen v Nové radnici první ostravský 
Sociopoint. Občané zde mohou získat informace a kontakty na kompetentní 
instituce a organizace. K dispozici je rovněž bezplatná telefonní linka 

`` na předvolebním mítinku koalice SPOLU, kterou tvořily ODS, KDU-ČSL 
a TOP 09, vystoupili na Hlavní třídě v Porubě předsedové těchto stran 
a kandidáti do Poslanecké sněmovny 

`` Divadelní společnost Petra Bezruče uvedla v koprodukci s uměleckou 
skupinou Spitfire Company premiéru adaptace románu I. McEwana Skořápka. 
Autorkou dramatizace byla M. Čechová. V režii M. Čechové a P. Boháče 
vystoupili K. Krejčí, M. Matulová, L. Melník a další 

`` po šesti letech vyšlo třetí CD ostravského zpěváka M. Chodúra Tisíc a jedna 
noc, kterého doprovázela skupina Mach 

`` zpěvák D. Bárta a skupina Illustratosphere vystoupili v Domě kultury Poklad 

2. října
`` v dílnách Dopravního podniku Ostrava, a. s., v Martinově se konal 

u příležitosti oslav 120. výročí zahájení provozu elektrických tramvají 
v Ostravě Den ostravských dopraváků. Na programu byly prohlídky 
moderních a historických vozidel DPO, vyhlídkové jízdy, prezentace Policie 
ČR, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Ostravských 
komunikací nebo koncert J. Nohavici
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`` ve Velkém světě techniky v Dolní oblasti Vítkovice byla zahájena interaktivní 
výstava Večerníček a království pohádek, připravená ve spolupráci s Českou 
televizí, Televizním studiem Ostrava. Návštěvníci si na ní mohli připomenout 
známé televizní pohádky O Krtkovi, o Rákosníčkovi, O zvířátkách pana Krbce, 
Krkonošské pohádky a další. Vystaven byl také první návrh Večerníčka 
od výtvarníka R. Pilaře. Tato akce se uskutečnila v rámci oslav 7. výročí 
otevření Velkého světa techniky 

4. října
`` ministr průmyslu a obchodu K. Havlíček předal primátorovi T. Macurovi 

a vedoucímu odboru územního plánování a stavebního řádu MMO 
C. Vltavskému cenu Opera Civitatem v kategorii nejvýznamnější 
a nejkvalitnější investiční realizace pro zlepšení energetiky, stavebnictví 
a obchodu ve městě v letech 1991–2021 

5. října
`` na Festivalu ostravských knihoven se prezentovaly Moravskoslezská 

vědecká knihovna, která byla hlavním organizátorem akce, dále Knihovna 
města Ostravy, Ústřední knihovna VŠB – TUO, Univerzitní knihovna OU, 
knihovna Archivu města Ostravy, knihovna Ostravského muzea a další. 
Na programu byly výstavy, přednášky a komentované prohlídky 

`` Krajský soud v Ostravě odsoudil na osm let odnětí svobody ostravského 
podnikatele a lobbistu M. Dědice. Podle obžaloby ovlivňoval přes komunální 
politiky veřejné zakázky, bral za to úplatky a krátil daně. Verdikt obsahoval 
i nařízení propadnutí Dědicova majetku. V souvislosti s touto aférou byl 
např. v roce 2014 odvolán Radou města Ostravy z místa ředitele Městské 
nemocnice Ostrava T. Nykel 

`` ve věku 61 let zemřel kulturní antropolog, spoluzakladatel katedry sociologie 
na Ostravské univerzitě a básník V. J. Horák 

6. října
`` proběhlo předvolební setkání kandidátů do Poslanecké sněmovny koalice 

České pirátské strany a Starostové a nezávislí s občany v obchodním centru 
Futurum v Mariánských Horách 

`` společenským setkáním v sídle Asociace Trigon na Skautské ulici v Porubě 
za účasti náměstka primátora Z. Pražáka si tato instituce, která se zaměřuje 
na pomoc duševně nemocným, připomněla 15. výročí svého založení 

`` lidé, kteří byli v karanténě nebo izolaci z důvodu pozitivního testu 
na koronavirus, mohli pouze tento den volit ve volbách do Poslanecké 
sněmovny na určených stanovištích drive-in, a to vhozením hlasovacího lístku 
do volební urny z okénka automobilu. Jedno z těchto míst se nacházelo 
v Přívoze, v blízkosti hlavního nádraží 

6. října–7. listopadu
`` konal se 9. ročník mezinárodního festivalu Kukačka, prezentujícího výtvarná 

díla ve veřejném prostoru. Mezi autory uměleckých instalací patřili C. Arendt, 
K. Balcer, R. Buček, V. Havlík a další. Na programu byly rovněž performance, 
komentované prohlídky a koncerty
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7. října
`` na zahajovacím koncertu sezony 2021/2022 Janáčkovy filharmonie Ostrava 

řízené D. Hindoyanem zazněla v Domě kultury města Ostravy díla S. Vetché, 
M. Ravela a N. Rimského-Korsakova. Jako sólistka vystoupila operní pěvkyně 
K. Kněžíková 

8.–9. října
`` proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V Ostravě v nich 

zvítězilo hnutí ANO 2011, které obdrželo 43 850 hlasů (33,93 %), na druhém 
místě skončila koalice SPOLU s 26 531 hlasy (20,53 %) a další pozice obsadily 
koalice Česká pirátská strana a Starostové a nezávislí (16 156, 12,50 %) 
a strana Svoboda a přímá demokracie (15 719, 12,16 %). Ostatní strany a hnutí 
nepřekročily pětiprocentní hranici. Volební účast dosáhla 56,95 % 

`` obyvatelé městského obvodu Stará Bělá volili nejenom do Poslanecké 
sněmovny, ale rozhodovali rovněž v místním referendu o výstavbě nákupního 
centra a hal pro lehký průmysl v lokalitě mezi ulicemi Junáckou a Plzeňskou. 
Ze 71,3 % voličů, kteří se referenda zúčastnili, se proti vybudování vyslovilo 90,7 % 

10.–14. října
`` 9. ročník mezinárodního filmového festivalu T-film s podtitulem Tajemství 

vesmíru nabídl v Opavě a Ostravě 62 soutěžních dokumentárních filmů. 
Hlavní cenu získal dokument z cyklu Ještě hořím? režisérky H. Pinkavové 
o P. Juračkovi, světově uznávaném popularizátorovi vědy 

13. října
`` na 26. jednání Zastupitelstva města Ostravy byla projednána a schválena 

metodika pro sestavování návrhu rozpočtu města na rok 2022, po vyostřené 
diskuzi byl vysloven souhlas s dohodou o řešení některých dopadů kupní 
smlouvy se společností RT TORAX, s. r. o., v souvislosti s výstavbou Ostrava 
Tower, proti schválení byli nebo hlasování se zdrželi především členové klubů 
KSČM, hnutí Ostravak a část klubu Jednotní. Na vědomí byla vzata zpráva 
o stavu přípravy projektu koncertní haly a související rekonstrukce Domu 
kultury města Ostravy 

`` společnost Bohemia Energy entity, s. r. o., ukončila dodávky elektřiny 
a plynu svým zákazníkům. Tento krok byl zdůvodněn vysokými cenami 
elektrické energie na energetickém trhu. V Ostravě začal stovkám klientů 
dodávat elektřinu a plyn tzv. dodavatel poslední instance, kterým byly 
v Moravskoslezském kraji firma ČEZ Prodej, a. s., a innogy Energie, s. r. o. 

`` ostravský klavírista a vysokoškolský pedagog R. Bernatík a scénografka 
M. Roszkopfová odhalili hvězdy se svými jmény na Jantarovém schodišti slávy 
na Bolt Tower v areálu Dolní oblasti Vítkovice 

`` vernisáž výstav velkoformátových obrazů M. Pražáka Dvanáct přikázání 
a série videoperformancí A. Daučíkové nazvané „Ó a ach a uf. Něco víc 
k pokrevní pří-buznosti“ se konala v galerii PLATO Ostrava 

`` písničkářka Kaczi vydala své první CD s názvem Nahá. Jeho prezentace 
a koncert, na němž vystoupil jako host slovenský zpěvák J. Hnilica, se 
uskutečnily ve Studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava. Kmotrou alba se stala 
ředitelka festivalu Colours od Ostrava Z. Holušová
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14. října
`` americký architekt S. Holl, architekt M. Kropáč, ředitel Janáčkovy 

filharmonie Ostrava J. Žemla, primátor T. Macura a náměstkyně primátora 
Z. Bajgarová se v prostorách restaurace Skelet na ulici 28. října zúčastnili 
tiskové konference, jejímž tématem byl projekt nové koncertní síně 
a přestavby Domu kultury města Ostravy, na němž se podílí S. Holl 

`` Knihovna města Ostravy získala v soutěži Městská knihovna roku, kterou 
vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Svaz měst a obcí 
ČR, mimořádnou cenu za dlouhodobé a systematické budování sítě poboček 
ve městě 

`` vernisáže výstav obrazů polského malíře M. Jasika Bezprostřední vztahy 
a uměleckých objektů K. Kintery s názvem Neuropolis se uskutečnily v Milan 
Dobeš Museu v Multifunkční aule Gong 

`` ve Výtvarném centru Chagall se konala vernisáž výstavy Autoři našeho kraje 

`` Slezská gotika byl název výstavy obrazů F. Nádvorníka zahájené ve Výstavní 
síni Sokolská 26 

15. října
`` v Divadelním klubu NDM se uskutečnila premiéra inscenace V. Štěpánka 

Něco pro lidi. V režii T. Jirmana vystoupili M. Logojdová, F. Večeřa, J. Fišar a další 

15.–17. října
`` na programu Japonských dnů v Domě kultury města Ostravy a Ostravském 

muzeu byly projekce filmů, workshopy, výstavy, představení divadla Kjógen, 
koncert, ukázky juda, karate, samurajského umění, přednášky a besedy

Americký architekt S. Holl v rozhovoru s novináři (14. října)
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16. října
`` v Komorní scéně Aréna se konala premiéra hry L. Kirkwood Komáři. V režii 

K. Duškové vystoupili T. Cisovská, Z. Truplová, M. Cisovský a další 

18. října
`` na slavnostním vyhlášení 29. ročníku celorepublikové soutěže Stavba 

roku 2021, jejímž hlavním organizátorem je Nadace pro rozvoj architektury 
a stavitelství, získaly v Praze Cenu za mimořádný celospolečenský přínos 
Reuse centrum Ostrava a Cenu veřejnosti voliéra La Pampa v ostravské zoo, 
která obdržela 21 341 hlasů 

19. října
`` v souvislosti se zhoršenou epidemickou situací začal platit zákaz návštěv 

na všech lůžkových stanicích, v léčebně dlouhodobě nemocných i v domě 
sociálních služeb Městské nemocnice Ostrava. Omezení se netýkala otců 
u porodu, návštěv pacientů v terminálním stadiu onemocnění a pacientů 
s omezenou svéprávností. Návštěvy nezletilých pacientů na oddělení 
dětského lékařství a na stanici šestinedělí byly povoleny po dohodě 
s ošetřujícím personálem. MNO zároveň zřídila dvě stanice pro hospitalizaci 
pozitivních pacientů na onemocnění covid-19 

`` na budově Českého rozhlasu Ostrava na ulici Dr. Šmerala byla za přítomnosti 
generálního ředitele Českého rozhlasu R. Zavorala, ředitele Českého rozhlasu 
Ostrava J. Podstaty, švagrové K. Kryla V. Krylové, jeho neteře H. Krylové, 
primátora T. Macury a dalších hostů slavnostně odhalena pamětní deska 
zpěvákovi K. Krylovi, který v ostravském rozhlasu natočil své první nahrávky 
a působil jako redaktor. Autorem díla je akademický sochař L. Dvorský 

`` 9. ročník soutěže Múzy Ilji Hurníka, určené žákům hudebních a výtvarných 
oborů základních uměleckých škol v Moravskoslezském kraji, se uskutečnil 
v ZUŠ Ostrava-Zábřeh na Sologubově ulici. Porotu, které předsedal hudební 
skladatel E. Schiffauer, nejvíce zaujal výkon klarinetisty R. Švédy ze ZUŠ Krnov 

19. října–14. listopadu
`` program Polských dnů v Ostravě nabídl inscenaci Planu o osudu R. Siwiece, 

který se upálil na protest proti okupaci Československa v srpnu 1968, dále 
besedy, výstavy, komentované prohlídky, koncerty polských skupin, filmové 
projekce, literární večery i ochutnávky polské kuchyně

Pamětní deska K. Krylovi 
na budově Českého rozhlasu 
Ostrava (19. října)
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20. října
`` na koncertu Janáčkovy filharmonie Ostrava v bavorském městě Erlangen 

vystoupil jako sólista v koncertu pro violoncello a orchestr E. Elgara vynikající 
francouzský violoncellista G. Capuçon. Na programu byla rovněž díla 
M. I. Glinky a A. Dvořáka 

`` ve sportovním centru Fajne v Porubě se konalo mistrovství ČR ve squashi. 
Mistry republiky se v hlavních kategoriích stali D. Mekbib a A. Serme 

20.–22. října
`` na 15. ročníku literárního festivalu Protimluvfest se představili čeští, 

maďarští, slovenští, polští, slovinští a španělští spisovatelé a básníci. Autorská 
čtení, besedy a performance se uskutečnily v Domě umění a Divadle „12“ 

21. října
`` zákaz návštěv pacientů byl vzhledem ke zhoršené epidemické situaci 

vyhlášen rovněž ve Fakultní nemocnici Ostrava 

`` v Nové radnici se konala konference Rovné příležitosti, jejímž hlavním tématem 
bylo inkluzivní vzdělávání v mateřských a základních školách. Zúčastnili se jí 
pedagogové, psychologové a zástupci veřejné správy mající v gesci oblast školství 

`` výsledky 15. ročníku odborné ankety Stavba Moravskoslezského kraje 
byly vyhlášeny v kompresorovně Landek Parku. Úspěchy zaznamenaly také 
ostravské stavby. V kategorii Veřejná prostranství zvítězilo náměstí Ostrava-
-Jih v Hrabůvce, které rovněž obdrželo cenu laické veřejnosti, v kategorii 
Bytové domy byl nejvýše oceněn zrekonstruovaný objekt na ulici Střelniční, 
zvláštní ocenění Svazu podnikatelů ve stavebnictví získala voliéra kondora 
královského v ostravské zoo, další stavby obdržely čestná ocenění 

22. října
`` starosta městského obvodu Petřkovice I. Mikulica, zástupci firmy K2 stavební 

Moravia, s. r. o., a další hosté byli přítomni slavnostnímu ukončení stavebních 
prací na protipovodňových opatřeních na Ludgeřovickém potoce. Vybudováno 
bylo nové koryto potoka v délce asi půl kilometru podél silnice, rozpadající 
se břehy nahradila po obou stranách nová opěrná zeď, která značně zvýšila 
bezpečnost a ochranu okolních domů před velkou vodou. Součástí stavby je 
i nová silnice podél potoka. Stavebníci umístili na stavbu také sošku vodníka 
Česílka, jenž má ochránit obyvatele před další velkou vodou 

23. října
`` v Domě kultury města Ostravy se uskutečnil jubilejní 20. ročník bienále 

Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů, jejímž absolutním vítězem 
se stala Harmonie Šternberk 

`` na akci Ostrava žije vínem v Dolní oblasti Vítkovice prezentovalo své 
produkty 16 moravských i zahraničních vinařství. V kulturním programu 
vystoupily např. cimbálová muzika Úsměv, folklorní soubor Hlubina, hudební 
skupiny Coincidence a Tři Vykřičníky 

26. října
`` v tento den si Zoologická zahrada a botanický park Ostrava připomenula 

70. výročí svého založení. Původně se zoo nacházela v Kunčičkách, 
do Stromovky ve Slezské Ostravě se přestěhovala v roce 1960. U příležitosti 
výročí byla vydána publikace mapující historii zoo a v Pavilonu afrických zvířat 
byla instalována výstava historických fotografií 

`` proslulá britská hudební skupina Jethro Tull vystoupila v Multifunkční aule Gong
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26.–27. října
`` na čtyřech koncertech mezinárodního hudebního festivalu Musica Pura 

vystoupili v Ostravě a Bohumíně Muzika Milana Rendoša, Ensemble Flair, 
Pěvecká skupina BLAženky a Ostrava Cimbalom Youth Orchestra 

27. října–3. prosince
`` program 47. ročníku festivalu Hudební současnost, zaměřeného na tvorbu 

skladatelů z regionu, nabídl např. performanci ansámblu TriOVA, koncert 
cimbalisty D. Skály, klavíristy I. Moryse a kontrabasisty J. Bajúse nazvaný 
Ballance / Meta extraction, premiéru opery M. Dvořákové a I. Medka Věčná 
slečna Bledá, jazzové vystoupení souboru Treetop, koncert Dunami ensemble 
Brno, Vokálního ansámblu Notabene a večer skladeb ostravských skladatelů 

28. října
`` v Husově sadu u Zborovského památníku se uskutečnil vzpomínkový akt 

u příležitosti státního svátku – Dne vzniku samostatného československého 
státu. Po projevech hejtmana I. Vondráka a primátora T. Macury položili 
k památníku věnce a kytice zástupci samosprávy, bezpečnostních složek, 
politických stran, občanských a kulturních organizací 

`` u příležitosti 103. výročí vzniku samostatného Československa byl 
v prostorách Nové radnice i na Prokešově náměstí připraven bohatý program, 
který nabídl prezentaci historických vozidel, techniky, uniforem a dalších reálií. 
Ve foyer radnice se konala módní přehlídka ve stylu 20. a 30. let 20. století. 
Kromě cimbálové hudby vystoupily skupiny Tři Vykřičníky, Hipnautica, 
Bandjeez nebo zpěvačka Kaczi. Pro děti byla připravena řada atrakcí. 
Prohlídka Nové radnice se vzhledem k epidemické situaci konala formou 
on-line přenosu na internetu 

`` premiéra opery J. Křičky Bílý pán aneb Těžko se dnes duchům straší se 
uskutečnila v Divadle Antonína Dvořáka. V hudebním nastudování D. Švece 
a režii O. Havelky vystoupili M. Gurbaľ, J. Horáková Levicová, D. Součková 
a další 

`` také v Ostravě se v rámci oslav 103. výročí vzniku Československa konal 
Sokolský běh republiky. Na trať v Proskovicích, dlouhou 4,2 km, nastoupilo 
54 běžců 

29. října
`` Dopravní podnik Ostrava dokončil modernizaci tramvajové trati na Místecké 

ulici mezi zastávkami Kolonie Jeremenko a Dolní Vítkovice, která trvala měsíc. 
Náklady dosáhly více než 18 mil. Kč, přičemž většina finančních prostředků 
byla poskytnuta z fondů EU 

31. října
`` ve věku 43 let zemřel historik a kronikář městského obvodu Nová Ves K. Rodan 

`` epidemická situace se opět zhoršila. Od počátku pandemie dosáhl počet lidí 
s prokázaným onemocněním covid-19 v okrese Ostrava-město 50 124, což bylo 
o 4 466 více než na konci září. Na toto onemocnění zemřelo 987 (964) lidí. 
Počet vyléčených činil 46 138 (44 818) 

`` úřad práce evidoval v okrese Ostrava-město 13 393 žadatelů o zaměstnání, 
což bylo o 608 osob méně než 30. září. Míra nezaměstnanosti dosáhla 6 %. 
Na konci září činila 6,3 %
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1. listopadu
`` kromě velkokapacitního centra na Černé louce, které bylo nadále v provozu, 

začalo fungovat nové očkovací místo v přízemí budovy polikliniky FNO 
v Porubě. V dalších dnech byla nemocnice nucena omezit neakutní péči 

`` za účasti primátora T. Macury a náměstkyně primátora Z. Bajgarové se 
konala prezentace nové centrální recepce ve foyer Nové radnice, zajišťující 
zvýšenou bezpečnost v celém objektu a lepší informovanost návštěvníků 

`` v antikvariátu a klubu Fiducia byla zahájena výstava obrazů absolventky 
Akademie výtvarných umění v Praze G. Slaninkové Touch-Pad Situations 

3. listopadu
`` vernisáž výstavy Jak šel čas s vědeckou knihovnou, připravené u příležitosti 

70. výročí otevření Moravskoslezské vědecké knihovny, se uskutečnila 
za účasti ředitelky MSVK L. Foberové a náměstka primátora Z. Pražáka 
ve studovně této instituce 

`` výstava zahájená v Městském ateliéru prostorového plánování 
a architektury, jejímž tématem byla transformace ostravských sídlišť, 
představila práce studentů VŠB – TUO a Českého vysokého učení technického 
v Praze. Zároveň byla prezentována kniha Ostrava – Sídliště, jak dál? 

4. listopadu
`` po opravě, zahrnující renovaci mostní konstrukce a položení nového 

povrchu vozovky, byl otevřen silniční most přes Odru v Petřkovicích 

`` v kinech měl premiéru horor Hrana zlomu, v němž v hlavních rolích vystupují 
ostravští herci Š. Kozub a P. Gajdošíková

Nová recepce ve foyer Nové radnice (1. listopadu)
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5. listopadu
`` konal se pohřeb legendárního ostravského romského houslisty K. Mirgy, 

zvaného Kalman, který zemřel 30. října ve věku 76 let 

6. listopadu
`` houslista a koncertní mistr České filharmonie J. Vodička a soubor Camerata 

Janáček přednesli na koncertu v Husově sboru ve Staré Bělé dílo A. Vivaldiho 
Čtvero ročních dob 

8. listopadu
`` v 6. ročníku soutěže Přívětivý úřad se v kategorii obcí s rozšířenou 

působností na třetím místě v ČR a prvním místě v rámci Moravskoslezského 
kraje umístila Ostrava 

`` na Akademickém dni Ostravské univerzity, který byl součástí oslav 
30. výročí založení této vysoké školy, byly v Multifunkční aule Gong uděleny 
vynikajícím studentům a pedagogům Ceny rektora 

10. listopadu
`` konalo se 27. jednání Zastupitelstva města Ostravy. V jeho úvodu byl zvolen 

novým náměstkem primátora M. Svozil z ODS. Ten nahradil V. Cigánka, rovněž 
z ODS, který se vzdal funkce předcházející den. Zastupitelé po obsáhlé 
diskuzi odsouhlasili pokračování spolupráce se současným provozovatelem 
Ostravských vodáren a kanalizací, a. s., SUEZ Groupe S.A.S. i v následujícím 
období. V dalším jednání zastupitelstvo projednalo a schválilo prodej pozemků 
na Velké ulici v Moravské Ostravě Laserovému léčebnému centru, s. r. o., 
memorandum o spolupráci města s Agenturou pro sociální začleňování 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR a udělení Cen města Ostravy majitelce 
antikvariátu a klubu Fiducia a předsedkyni Okrašlovacího spolku Za krásnou 

Primátor T. Macura předává Cenu města Ostravy předsedkyni Okrašlovacího spolku Za krásnou 
Ostravu I. Rozehnalové (10. listopadu)
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Ostravu I. Rozehnalové, spolumajitelce firmy NAFIGATE Corporation, a. s., 
L. Mynářové a architektovi J. Pleskotovi 

11. listopadu
`` u Památníku Rudé armády v Komenského sadech se konala vzpomínková 

akce u příležitosti Dne válečných veteránů. Po projevech a položení věnců 
a kytic k památníku obdržel primátor T. Macura pamětní medaili ke 100. výročí 
založení Československé obce legionářské. V infocentru na vyhlídkové věži 
Nové radnice mohli návštěvníci do 30. listopadu přispět dobrovolnými 
příspěvky na podporu válečných veteránů 

`` Městská nemocnice Ostrava opět rozšířila počet stanic pro hospitalizaci 
pozitivních pacientů na onemocnění covid-19. Celkem měla nemocnice pro 
pacienty s touto nemocí k dispozici 112 lůžek 

`` na Masarykově náměstí v Moravské Ostravě se konaly Svatomartinské 
hody. Lidé mohli vychutnat svatomartinské víno, husí speciality, v kulturním 
programu vystoupily folklorní soubory Iršava, Valašský vojvoda a cimbálová 
muzika Radegast. Vpodvečer dorazil na náměstí inscenovaný průvod 
sv. Martina, který požehnal mladému vínu 

`` asi 100 osob protestovalo před Generálním konzulátem Polské republiky 
v Ostravě proti zákonu značně omezujícímu interrupce v Polsku 

11. a 15. listopadu
`` k 60. narozeninám výtvarníka a performera J. Surůvky se konaly dvě 

bilanční výstavy. První, Být stále stár, to bych si přál…, byla zahájena 15. 11. 

Stanice pro hospitalizaci pozitivních pacientů na onemocnění covid-19 v MNO (11. listopadu)



LISTOPAD

71

ve Slezskoostravské galerii a druhá, Být stále mlád, dostal bych hlad, měla 
vernisáž 15. 11. v Galerii Student na ulici Fráni Šrámka v Mariánských Horách 

12. listopadu
`` primátor T. Macura jednal v Nové radnici s indickým konzulem 

A. Chakrabortym a poté s velvyslancem Francouzské republiky v ČR 
A. Dutertrem, který mj. nastínil možnost spolupráce Francie a ČR při stavbě 
vysokorychlostních železničních tratí 

`` Divadelní společnost Petra Bezruče uvedla premiéru inscenace J. Papouška, 
M. Formana a I. Passera Lásky jedné plavovlásky. V režii J. Holce vystoupili 
M. Holcová, V. Švarc, N. Lichý a další 

12.–14. listopadu
`` na výstavišti Černá louka se konal veletrh Kreativ Podzim. Přibližně 

100 vystavovatelů prezentovalo materiály pro různé rukodělné výrobky, 
např. háčkování, patchwork, dřevovýrobu, anebo lití pryskyřice. Návštěvníci 
mohli podpořit různými formami spolek Nedoklubko, pomáhající rodičům 
předčasně narozených dětí 

12.–19. listopadu
`` do ostravských ulic vyjel patrový autobus s dobrovolníky, kteří vybírali 

finanční dary na Tyrkysovou sbírku 2021, jejíž výtěžek byl určen pro ostravské 
neziskové organizace. Kromě peněz vhozených do kasiček mohli lidé přispět 
zakoupením tzv. tyrkysové jízdenky v mobilní aplikaci MojeDPO 

13. listopadu
`` Česká televize odvysílala dokument Marie Rottrová: To mám tak ráda, 

kterým připomněla významné životní jubileum – 80 let – této původem 
ostravské zpěvačky 

`` Národní divadlo moravskoslezské uvedlo premiéru inscenace satirické 
komedie N. V. Gogola Revizor v režii V. Štěpánka. V hlavních rolích se 
představili V. Polák, T. Jirman a P. Kocmanová 

`` v Dolní oblasti Vítkovice se uskutečnily cyklokrosové závody určené pro 
věkové kategorie od mladších žaček a žáků až po závodnice nad 40 let 
a muže nad 65 let. Pořadatelé zároveň připravili závody pro děti na kolech 
a odrážedlech. Celkový počet účastníků dosáhl 120 

14. listopadu
`` v Domě kultury Akord se konal cestovatelský a hudební festival Ozvěny. 

Na programu bylo deset přednášek a vystoupení folkové skupiny Nadobro 

`` poslední projekcí byla ukončena ostravská část Mezinárodního festivalu 
outdoorových filmů, který v Domě kultury města Ostravy a Minikině 
nabídl několik desítek cestopisných a dobrodružných snímků, dokumentů 
zaměřených na extrémní sporty a komponované pořady 

15. listopadu
`` na mimořádném zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz odstoupila na vlastní žádost starostka obvodu Z. Ožanová 
z hnutí ANO 2011, která byla zvolena do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
Starostou se stal P. Veselka ze stejného hnutí
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16. listopadu
`` Městská nemocnice Ostrava znovu rozšířila počet míst pro hospitalizaci 

pozitivních lidí na onemocnění covid-19. Celkem bylo pro pacienty s touto 
chorobou určeno 120 lůžek. Podobně jako FNO, také městská nemocnice byla 
nucena omezit v dalších dnech neakutní lékařskou péči 

`` most Miloše Sýkory a věž Nové radnice byly vpodvečer nasvíceny 
purpurovou barvou u příležitosti Světového dne předčasně narozených dětí 

`` vernisáž výstavy Marek Sibinský / Basis of Gray, prezentující grafická díla 
tohoto umělce, se uskutečnila v Domě umění 

`` v kinosále Velkého světa techniky se uskutečnila premiéra filmového 
dokumentu režiséra A. Sušovského Nejlepší u nás!!!, věnovaného klubu 
FC Baník Ostrava, který si v roce 2021 připomněl 100. výročí svého založení 

`` O. Gregor Brzobohatý a Janáčkova filharmonie Ostrava řízená R. Kružíkem 
vystoupili před zaplněným publikem v Multifunkční aule Gong 

17. listopadu
`` výročí listopadových událostí v roce 1989 připomenula v Minikině projekce 

dokumentu Ostravský listopad ´89, jehož autorem byl J. Korytář. Následovala 
beseda, které se kromě J. Korytáře zúčastnil herec J. Fišar 

18. listopadu
`` u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii se uskutečnil ve foyer Nové 

radnice pietní akt věnovaný obětem totality. Programem, ve kterém přednesli 
projevy primátor T. Macura, hejtman I. Vondrák a vystoupil pěvecký sbor 
Chorus Ostrava, provázel L. Žídek 

`` v Domě kultury města Ostravy se na galakoncertě představil jeden 
z nejuznávanějších operních pěvců současnosti, A. Plachetka, v doprovodu 
Moravské filharmonie Olomouc řízené T. Netopilem. V programu zazněla díla 
B. Smetany a A. Dvořáka 

`` výstava průkopníka české ekologické fotografie P. Sikuly nazvaná Krajina, 
Ostrava byla zahájena v antikvariátu a klubu Fiducia 

18.–24. listopadu
`` výběr ze současné francouzské filmové produkce nabídl v Minikině Festival 

francouzského filmu. Na programu byly např. snímky Hlas lásky, Přes hranici 
a Paříž, 13. obvod 

19. listopadu
`` ve věku 76 let zemřel akademický malíř a medailér V. Pavlica, který žil 

a tvořil ve svém ateliéru v Hošťálkovicích 

20. listopadu
`` požehnáním byla zakončena rekonstrukce kapličky sv. Kříže na ulici 

Na Smyčce v Proskovicích, patřící mezi nejvýznamnější památky tohoto 
městského obvodu
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`` v Liberci se konala akce Night of Warriors, jejíž součástí bylo mistrovství 
světa v kickboxu v kategorii WAKO do 64,5 kg. Vítězem se stal ostravský 
rodák V. Sivák, který porazil F. Djebariho z Francie 

20.–21. listopadu
`` Komorní scéna Aréna, Divadelní společnost Petra Bezruče a Divadlo 

loutek Ostrava se zapojily do celostátní akce Noc divadel. Na programu byly 
mj. představení, komentované prohlídky, besedy a hudební vystoupení 

22. listopadu
`` vzhledem ke zhoršené epidemické situaci začala platit nová 

opatření zavedená Vládou ČR. K návštěvě provozoven služeb, restaurací, 
hotelů či kulturních a sportovních akcí již nestačil negativní test  
na covid-19, ale bylo vyžadováno potvrzení o očkování anebo o prodělání 
nemoci během posledních 180 dnů. Negativní test na koronavirus 
mohli nadále využívat lidé ve věku 12 až 18 let a lidé, kterým očkování 
ze zdravotních důvodů nedoporučil lékař. Děti do 12 let bezinfekčnost 
dokládat nemusely. Testy byly nadále uznávány v nemocnicích, v sociálních 
zařízeních, na studentských kolejích a v lázních. Ve školách bylo nařízeno 
plošné testování. Antigenní samotesty byly povinné pro všechny 
neočkované děti 

`` hasiči a policisté evakuovali z důvodu požáru v systému klimatizace 
přibližně 500 lidí z obchodního a zábavního centra Forum Nová Karolina 

`` v Ostravském muzeu byla zahájena výstava fotografií SKV 30!, 
dokumentující historii a činnost Sportovního klubu vozíčkářů Praha, který si 
v roce 2021 připomenul 30. výročí svého založení 

23. listopadu
`` na společném jednání výboru atletického klubu a trenérské rady 

SSK Vítkovice bylo rozhodnuto o předání ocenění a finančního daru 
M. Stanovskému, který získal 26. září na 43. ročníku Varšavského maratonu, 
jenž byl zároveň mistrovstvím světa sluchově postižených v maratonu, 
mistrovský titul časem 2:29:40 hod 

24. listopadu
`` náměstkyně primátora A. Hoffmannová prezentovala ve španělské 

Málaze na akci Global StartupCities Summit projekty v oblasti vzdělávání, 
talentmanagementu, podpory podnikání a spolupráce se zahraničními 
odborníky 

25. listopadu
`` na Generálním konzulátu Polské republiky v Ostravě se konalo setkání 

u příležitosti oslavy Dne nezávislosti Polska, připadajícího na 11. listopad 

`` 16. ročník charitativní akce Advent plný křídlení, prezentující aktivity 
neziskových organizací, nabídl ve studiu Českého rozhlasu Ostrava koncert 
skupiny Evamore a jejích hostů. Lidé mohli také přispět na provoz těchto 
organizací prostřednictvím elektronické dražby nebo zakoupením  
voucherů
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`` v rámci kampaně Organizace spojených národů k Mezinárodnímu dni boje 
proti násilí na ženách byly vpodvečer nasvíceny oranžovým světlem věž Nové 
radnice a most Miloše Sýkory 

26. listopadu
`` od 18 hodin začala platit nová celorepubliková opatření proti šíření nemoci 

covid-19. Zakázáno bylo pořádání vánočních trhů, mezi 22.00 a 5.00 musely 
být uzavřeny restaurace, bary či kluby a kulturní, sportovní či vzdělávací akce 
mohlo navštívit maximálně 1 000 sedících lidí 

`` na Masarykově náměstí byl rozsvícen živý vánoční strom a na Prokešově 
náměstí bylo umístěno dílo E. Bornové Velký dar – úhel pohledu, představující 
obrovský vánoční dárek, sáně a vánoční baňku. Objekt vyvolal značně emotivní 
reakce. Vánoční stromy se rozzářily rovněž v dalších městských částech 

`` Vánoční hra aneb O tom slavném narození, jejímž autorem byl T. Vůjtek, byla 
uvedena v Divadle loutek Ostrava 

`` výstava Ostravského muzea Betlémy, zvyky a tradice, zahájená 
na Slezskoostravském hradě, prezentovala historické vánoční výzdoby 
interiéru i exteriéru, podoby vánočních stromů, a také dobové fotografie 
stromů republiky umístěných na dnešním Masarykově náměstí v letech  
1925–1935, u nichž byly pořádány sbírky pro potřebné 

26. listopadu–2. ledna 2022
`` v důsledku vládních protiepidemických opatření byl značně zredukován 

program akce Ostravské Vánoce, jejíž součástí měly být rovněž trhy. 
V provozu byly pouze kluziště na náměstí Dr. E. Beneše, provozované 
společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o., a ruské 
kolo na Masarykově náměstí. Pracovníci společnosti Černá louka, s. r. o., 
připravili komentované prohlídky s názvem Ostravské Vánoce v proměnách 
času a zájemci se mohli svézt v rámci speciálních jízd historickou tramvají 
Barborka 

28. listopadu 
`` ostravští zpěváci D. a D. Krayzelovi získali 1. místo na Mezinárodním festivalu 

komorního a ansámblového zpěvu Stonavská Barborka 2021, konaném 
ve Stonavě, v kategorii Komorní a vokální hudba, dueto nad 19 let 

29. listopadu
`` do ostravských ulic vyjela poprvé s cestujícími nejmodernější tramvaj 

v České republice – Škoda ForCity Smart 39T –, která bude jezdit na trase 
linky číslo 4 mezi konečnou zastávkou v Martinově a Hranečníkem 

`` Archiv města Ostravy vydal 35. svazek sborníku Ostrava. Příspěvky 
k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, obsahující na 365 stranách 
deset studií devíti historiků a archivářů 

30. listopadu
`` projekt města Ostravy Kariérové poradenství Ostrava získal hlavní cenu 

ve 13. ročníku soutěže Národní ceny kariérového poradenství Euroguidance 
2021, organizované Národním pedagogickým institutem ČR. Cílem soutěže je 
podpora kariérového poradenství a vzdělávání
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Kontroverzní dílo E. Bornové Velký dar – úhel pohledu před Novou radnicí (26. listopadu)
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1. prosince
`` Světový den boje proti AIDS si Ostrava připomněla nasvícením vyhlídkové 

věže Nové radnice a mostu Miloše Sýkory červeným světlem. Lidé ohrožení 
infekcí HIV se mohli nechat anonymně a bezplatně otestovat na několika 
místech 

`` projekt města Doučování žáků a letní příměstské tábory v Ostravě se umístil 
na druhém místě v soutěži EDUína 2021, organizované informačním centrem 
o vzdělávání EDUin, zaměřené na inovace ve vzdělávání. V Praze ocenění 
převzala náměstkyně primátora A. Hoffmannová 

`` v aule Ostravské univerzity na Českobratrské ulici se konala prezentace zlaté 
a stříbrné pamětní medaile Dějiny Ostravy – Osm staletí města, emitované   
v rámci kolekce Dějiny Ostravy. Medaile autorů A. Baltaeva, M. Poldaufové 
a P. Madi, vyražené Českou mincovnou, jsou ve dvojím provedení – zlatá 
dukátová o průměru 20 mm a stříbrná tolarová s průměrem 40 mm. Avers 
medaile se vztahuje k 30. výročí založení Chráněné krajinné oblasti Poodří 

2. prosince
`` na tramvajovou trať MHD poprvé vyjela Ostravská vánoční tramvaj. 

Takzvaná Štádlerka s evidenčním číslem 1729, vánočním designem 
a svátečním LED-osvětlením byla v provozu do konce ledna 2022 

`` uskutečnil se 15. ročník odborné konference určené pedagogickým 
pracovníkům Podíl zoologických zahrad při environmentálním vzdělávání, 
výchově a osvětě, kterou připravila ostravská zoologická zahrada 
ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy, o. s. 

`` na koncertu Janáčkovy filharmonie Ostrava, řízené A. Borejkem, posluchači 
uslyšeli dva zvony odlité ve slévárně v Brodku u Přerova, které orchestr zařadil 
do sekce bicích nástrojů. Poprvé zazněly ve Fantastické symfonii H. Berlioze. 
Na programu byla rovněž díla W. Lutosławského a M. Weinberga 

`` balet Mahlerovy vzpomínky v choreografii J. Strømgrena a s hudbou 
G. Mahlera a B. W. Skasliena byl uveden v Divadle Jiřího Myrona 

4. prosince
`` zpěvák P. Bende v doprovodu cimbálové muziky Gromba a pěveckého 

sboru vystoupil v Katolickém domě ve Staré Bělé. Jako hosté se představili 
zpěváci R. Matlášek a V. Štaigl 

`` ve věku 66 let zemřel H. Přibyl, geriatr, vysokoškolský pedagog a člen Rady 
města Ostravy v letech 1998–2002 

7. prosince
`` Rada města Ostravy schválila poskytnutí finančních darů třem desítkám 

stánkových prodejců, kteří měli uzavřenu smlouvu s organizátorem 
Ostravských Vánoc, společností Černá louka, s. r. o. Peněžní příspěvek 
každému žadateli ve výši 20 000 Kč měl částečně kompenzovat ztráty vzniklé 
v důsledku nekonání vánočních trhů 

`` do ostravské zoo do Pavilonu afrických zvířat byl ze zoologické zahrady 
v polské Poznani přemístěn mladý samec žirafy Rothschildovy
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`` v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Radvanicích se konal 
koncert herečky a zpěvačky E. Burešové a kytaristy K. Tomečky 

8. prosince
`` hlavním bodem 28. jednání Zastupitelstva města Ostravy bylo projednání 

a schválení rozpočtu města na rok 2022. Ostrava bude hospodařit 
s rekordní částkou 12 272 832 000 Kč. Přibližně třetina finančních 
prostředků je určena na investice do zdravotnictví a sociálních služeb, 
především na pokračující rekonstrukci Městské nemocnice Ostrava. 
Počítá se také s rekonstrukcí domova seniorů Korýtko, rozšířením 
vodohospodářské infrastruktury a výstavbou sportovní haly v Třebovicích. 
Nejvyšší rozpočet v historii města podpořila většina opozičních zastupitelů. 
ZMO dále odsouhlasilo poskytnutí dotací na významné sportovní akce, 
na podporu sportovních klubů a vyhlášení dotačního programu Tvoříme 
prostor na období 2022–2023 

`` akce Česko zpívá koledy s Deníkem se uskutečnila formou online přenosu 
na internetu, ve kterém přednesla vánoční písně skupina Čechomor 

`` kvůli dvoumetrové vertikální prasklině musel být odstraněn vánoční strom 
na Masarykově náměstí, který byl nahrazen novým 

8.–12. prosince
`` po třiadvacáté se uskutečnil v Ostravě, Frýdku-Místku, Kunčicích pod 

Ondřejníkem, Kozlovicích a Hukvaldech mezinárodní festival adventních 
a vánočních zvyků, koled a řemesel Souznění. Na dvoudenním programu 
ostravské části byla ve studiu Českého rozhlasu Ostrava vystoupení zpěvačky 
L. Nové a klavíristy P. Maláska, Národopisného souboru Formani ze Slatiňan 
a skupiny Žalman&Spol.

Scéna z baletu Mahlerovy vzpomínky (2. prosince)
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9. prosince
`` v Domově pro seniory Kamenec ve Slezské Ostravě se uskutečnila 

prezentace knihy S. Wilkové a fotografa A. Horsinky Tváře a osudy, 
zaznamenávající vzpomínky klientů tohoto zařízení  

`` vernisáž výstavy Žerty v obrazech Ivana Mládka a autogramiáda knihy Ivan 
Mládek obrazem i slovem, pojednávající o jeho umělecké tvorbě, se konaly 
za přítomnosti autora v galerii ZaZa 

`` prezentace básnické prvotiny ostravské básnířky K. Svidroňové Sochy 
z peřin se uskutečnila v antikvariátu a klubu Fiducia 

10. prosince
`` u Památníku obětem střelby před Fakultní nemocnicí Ostrava se konal 

za účasti primátora T. Macury pietní akt k uctění obětí vražedného útoku 
z 10. prosince 2019. Vpodvečer byla na připomínku této události zhasnuta 
osvětlení mostu Miloše Sýkory, věže Nové radnice a Bolt Tower 

`` Divadelní společnost Petra Bezruče uvedla premiéru inscenace 
F. M. Dostojevského Bratři Karamazovi. V režii J. Holce vystoupili N. Lichý, 
L. Melník, O. Brett, V. Švarc a další 

12. prosince
`` na železniční trať mezi Ostravou a Frenštátem pod Radhoštěm poprvé 

vyjely nejmodernější dvoupodlažní soupravy v ČR, tzv. push-pull, vyrobené 
společností Škoda Transportation, a. s. 

12.–18. prosince
`` v RT Torax Aréně se konal mezinárodní turnaj v para hokeji International 

Para Hockey Cup. Z důvodu zhoršené epidemické situace se jej nezúčastnily 
týmy Kanady a USA. Utkala se pouze mužstva České republiky a Ruska. 
Ve všech pěti zápasech však reprezentace ČR prohrála 

14. prosince
`` koncert České Vánoce na Janáčkově konzervatoři Ostrava nabídl díla 

F. X. Brixiho, J. Kubise, J. Laburdy a J. Zacha v provedení sólistů, orchestru 
a sboru JKO, řízených P. Šumníkem 

15. prosince
`` Hlučínská ulice byla po rekonstrukci zprovozněna v obou směrech 

a umožněn byl provoz autobusů, a částečně i individuální automobilové 
dopravy 

`` v Reuse centru Ostrava se uskutečnil vánoční jarmark se Čtyřlístkem. Klienti 
tohoto ostravského centra pro osoby se zdravotním postižením zde nabízeli 
své výrobky a vystoupili v kulturním programu. Součástí akce byly workshopy 
s vánoční tematikou 

`` stanice Českého rozhlasu Vltava uvedla pořad I. Motýla a E. Lenartové 
„Ostravské stopy Václava Havla. Od pradědečka z hornické kolonie 
po vězeňský pobyt“, přibližující většinou neznámá fakta ze života V. Havla 
vztahující se k Ostravě 

`` vernisáž výstavy „Stanislav Kolíbal – Jan Svoboda: Křehká stabilita“ 
se konala v antikvariátu a klubu Fiducia u příležitosti 20. výročí založení 
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Fotografické galerie Fiducia. Prezentováno bylo 30 fotografií J. Svobody, 
dokumentujícího v letech 1968–1975 realizace sochaře S. Kolíbala 

`` za účasti primátora T. Macury a náměstkyně primátora Z. Bajgarové byla 
v Nové radnici zahájena výstava Salon architektů Ostrava 2022, představující 
vizualizace staveb v Ostravě a okolí, které byly buď dokončeny, nebo se jejich 
výstavba připravuje 

16. prosince
`` v centru na Černé louce bylo zahájeno očkování dětí od pěti do 11 let 

proti nemoci covid-19. Očkovalo se až do odvolání každé úterý a čtvrtek 
od 7 do 17 hodin 

`` u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků byl udělen titul Dobrovolník 
roku 2021 P. Chvojkovi z Dobrovolnického centra ADRA Ostrava. Vzhledem 
k epidemické situaci byly ceny dalším sedmi dobrovolníkům předávány 
individuálně v průběhu prosince 

`` původní ostravský muzikál Harpagon je lakomec? na motivy slavné 
Molièrovy komedie měl premiéru v Divadle Jiřího Myrona. Autorem hudby 
na libreto V. Štěpánka byl B. Urbánek. Písně otextoval J. Krhut. V titulní roli se 
představil L. Olma 

`` v galerii PLATO Ostrava byla zahájena výstava „Daniela a Linda Dostálkovy: 
Verbal Slip“, prezentující třicet fotografií a deset videozáznamů performancí 

17. prosince
`` Městská nemocnice Ostrava snížila počet míst pro hospitalizaci pozitivních 

pacientů na onemocnění covid-19. Další byla až do odvolání v provozu kromě 
MNO také v Léčebně dlouhodobě nemocných v Radvanicích 

18. prosince
`` do Ostravy přivezli členové skautských oddílů Betlémské světlo. Lidé si ho 

mohli odnést do svých domovů z kostelů a dalších míst. 20. prosince si jej 
od skautů převzal v Nové radnici primátor T. Macura

Primátor T. Macura 
přebírá od skautů 
Betlémské světlo 
(20. prosince)
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`` v areálu Liberty Ostrava, a. s.,  se uskutečnila prezentace Mapy tří živlů, 
zaměřené na těžní věže, vodojemy a komíny, jejímiž autory byli M. Horáček, 
R. Kořínek, R. Kravčík a M. Vonka. Zároveň se konaly komentovaná prohlídka 
a prezentace prosincového čísla bulletinu Krásná Ostrava 

22. prosince
`` dětské oddělení Městské nemocnice v Ostravě navštívil náměstek primátora 

Z. Pražák, který předal dětem dárky 

`` na vánočním koncertu Janáčkovy filharmonie Ostrava zazněly v Domě 
kultury města Ostravy Vánoční kantáta A. Honeggera a Česká mše vánoční 
J. J. Ryby v podání JFO, sólistů, sborů Canticum Ostrava a Koncertního sboru 
Permoník, řízených Ch. Iwasakim 

`` umělecká instalace Velký dar, umístěná na Prokešově náměstí před Novou 
radnicí, byla podle návrhu P. Toporcera na tři hodiny speciálně nasvícena 
a na radniční budovu byly promítány vločky 

24. prosince
`` v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě se v 15.00 konala 

vánoční mše pro rodiny. Tradiční půlnoční mši celebroval pomocný 
biskup M. David. Bohoslužby v tento den měly také další církve v Ostravě, 
mj. Českobratrská církev evangelická 

`` generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR V. Vlček, hejtman 
I. Vondrák, primátor T. Macura, ředitel krajského ředitelství Policie ČR T. Kužel 
a další poděkovali příslušníkům složek integrovaného záchranného systému 
za celoroční nasazení a předali jim drobné dárky. T. Macura poté navštívil 
pracovníky očkovacího centra na Černé louce 

24.–26. prosince
`` zoologická zahrada byla o vánočních svátcích otevřena od 9 do 16 hodin. 

Děti do 15 let, které v hojném počtu se svými rodiči zoo navštívily, měly vstup 
po všechny tři dny zdarma 

30. prosince
`` ve věku 72 let zemřel K. Loprais, ostravský rodák, automobilový závodník, 

šestinásobný vítěz Rallye Dakar v kategorii kamionů 

31. prosince
`` NDM uvedlo dvě silvestrovská představení: operu Bílý pán aneb Těžko se 

dnes duchům straší a činohru Testosteron 

`` TV Prima uvedla zábavný pořad 7 pádů Honzy Dědka natáčený v Divadle 
Mír, ve kterém účinkovali rovněž ostravští herci A. Čuba, Š. Kozub, R. Ferro 
a V. Polák 

`` ve věku 92 let zemřel houslista a vysokoškolský pedagog na Fakultě umění 
Ostravské univerzity Z. Gola 

`` vzhledem k protiepidemickým opatřením slavili lidé v omezeném počtu 
příchod roku 2022 mj. na Stodolní ulici a na břehu řeky Ostravice. Před 
budovou radnice městského obvodu Radvanice a Bartovice byl odpálen 
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ve 21.00 silvestrovský ohňostroj. O půlnoci se pak konal také před 
Slezskoostravskou radnicí 

`` od počátku pandemie dosáhl počet lidí s prokázaným onemocněním 
covid-19 v okrese Ostrava-město 73 280, což bylo o 23 156 více než 31. října. 
Počet vyléčených činil 70 083 (46 138). Na toto onemocnění zemřelo 
1 254 (987) lidí





ČR Česká republika

Čs. československý

ČSSD  Česká strana sociálně demokratická

ČT  Česká televize

DK  dům kultury

DLO Divadlo loutek Ostrava, p. o.

EU Evropská unie

FNO Fakultní nemocnice Ostrava

GVUO Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.

JFO Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o. 

JKO Janáčkova konzervatoř v Ostravě, p. o.

KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

KMO Knihovna města Ostravy, p. o.

KSČM Komunistická strana Čech a Moravy

MMO Magistrát města Ostravy

MNO Městská nemocnice Ostrava, p. o.

MHD městská hromadná doprava

NDM Národní divadlo moravskoslezské, p. o.

MSVK  Moravskoslezská vědecká knihovna, p. o.

ODS Občanská demokratická strana

OU Ostravská univerzita

RMO Rada města Ostravy

SPD Svoboda a přímá demokracie

SVČ Středisko volného času Ostrava-Zábřeh, p. o.

TJ tělovýchovná jednota

VŠB – TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

ZMO  Zastupitelstvo města Ostravy

ZŠ základní škola

ZUŠ základní umělecká škola

seznam zkratek
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Jmenný rejstřík

A
Adam Adolphe Charles, francouzský 

skladatel  57

Alaverdyan Argišt, výtvarník  46

Alejo Solis José Adolfo, mexický violista  
31, 32

Andrš Jindřich, režisér  40

Aniol Svatopluk, ředitel Čtyřlístku – centra 
pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, p. o.  34

Arendt Claudine, nizozemská výtvarnice  
62

Armstrong Neil, americký kosmonaut  36

Asmanová Milena, herečka  9

B
Babinec Radim, náměstek primátora 

statutárního města Ostravy  57

Babiš Andrej, předseda Vlády ČR  22, 34, 
42

Babka Josef, předseda krajského výboru 
KSČM  26

Baborák Radek, hornista  42

Bağış Egemen, velvyslanec Turecka v ČR  
41

Bagratuni Suren, arménský violoncellista  
31

Bahr Lumír, člen Zastupitelstva města 
Ostravy a starosta městského obvodu 
Nová Bělá  22, 38

Bajgarová Zuzana, náměstkyně primátora 
statutárního města Ostravy  41, 44, 64, 
68, 79

Bajús Juraj, slovenský kontrabasista  67

Balabán Jan, spisovatel  12

Balcer Karolina, polská výtvarnice  40, 62

Balko Peter, slovenský spisovatel  42

Baltaev Asamat, medailér  76

Balvo Charles Daniel, apoštolský nuncius 
v ČR  33

Barcaroli Joris, francouzský skladatel  57

Bárta Dan, zpěvák  61

Bárta Miroslav, egyptolog  32

Bárta Martin, operní pěvec  14

Bartoš Ivan, předseda České pirátské 
strany  59

Beethoven Ludwig van, německý hudební 
skladatel  59

Bejar Michel, francouzský choreograf  57

Bělašková Lada, herečka  58

Bende Petr, zpěvák  44, 58, 76

Beneš Dominik, režisér  52

Beňová Jana, slovenská spisovatelka  42

Berger Ivan, ředitel ostravské pobočky 
Národního zemědělského muzea  31

Berlioz Hector, francouzský hudební 
skladatel  31, 51, 76

Bernatík Rudolf, klavírista a vysokoškolský 
pedagog  49, 63

Bernold Philippe, francouzský dirigent  51

Beseda Ondřej, herec  23

Bix David, běžec  13

Blabolilová Marie, výtvarnice  37

Blažo Cyril, slovenský výtvarník  40

Bočková Lada, operní pěvkyně  10

Boháč Petr, režisér  61

Böhm Svatoslav, výtvarník  41

Bonzi Benjamin, francouzský tenista  24

Borejko Andrej, ruský dirigent  28, 76

Borkovec Petr, spisovatel  42

Bornová Erika, výtvarnice  74, 75

Borová Hana, běžkyně  18, 38

Brabec Richard, ministr životního 
prostředí ČR  43

Brett Ondřej, herec  78

Brixi František Xaver, hudební skladatel  
78

Brouwer Alexander, nizozemský 
beachvolejbalista  35
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Bryknar David, kaskadér  57

Brzyszkowská Katrin, koulařka  18, 38, 49

Březina Rudolf, saxofonista  54

Březná Gabriela, běžkyně  38

Buček Robert, výtvarník  62

Budík Miloš, fotograf  11

Burešová Eva, herečka a zpěvačka  77

Burgin Max, britský běžec  29

Byrtus Karel, hudebník  54

Byrtusová Monika, hudebnice  54

Bystroňová Adéla, zpěvačka  57

C
Capuçon Gautier, francouzský 

violoncellista  66

Cigánek Vladimír, náměstek primátora 
města Ostravy  69

Cihlář Martin, výtvarník  20

Cimerák Milan, herec  41, 55

Cisovská Tereza, herečka  65

Cisovský Marek, herec  55, 65

Claes Kelly, americká beachvolejbalistka  
35

Cocteau Jean, francouzský básník, grafik, 
divadelník  52

Colli Federico, italský klavírista  51

Curylo Lukáš, náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje  30

Csáková Ilona, zpěvačka  11

Č
Čabalová Eliška, výtvarnice  55

Čang Šuaj, čínská tenistka  58

Čapek Karel, spisovatel  14

Čapka Michal, herec  30, 54, 55

Čech Petr, varhaník  31

Čechová Miřenka, režisérka  61

Černý Jakub, výtvarník  11

Černý Vladimír, funkcionář Českého 
atletického svazu  19

Červenková Markéta, koulařka  15

Čolas Petr, ředitel Zoologické zahrady 
a botanického parku Ostrava, p. o.  21

Čuba Albert, herec  56, 80

Čunderle Michal, teatrolog, scenárista  28

d
Damborská Eva, výtvarnice  51

Daučíková Anna, slovenská výtvarnice  63

David Martin, pomocný biskup  80

Dědek Jan, novinář, moderátor  80

Dědic Martin, lobbista  62

Dianiška Tomáš, slovenský dramatik  51

Divíšková Nina, herečka  40

Djebari Fouad, francouzský kickboxer  73

Dohnal Karel, klarinetista  49

Doležel Matěj, koulař  28

Dostálková Daniela, výtvarnice  79

Dostálová Klára, ministryně pro místní 
rozvoj ČR  37

Dostálková Linda, výtvarnice  79

Dostojevskij Fjodor Michajlovič, ruský 
spisovatel  78

Duparc Henri, francouzský skladatel  32

Duša Ferdiš, výtvarník  30

Dušková Kateřina, režisérka  65

Dutertre Alexis, velvyslanec Francie 
v České republice  71

Dvorský Lukáš, sochař a designér  65

Dvořák Antonín, hudební skladatel  59, 
66, 72

Dvořák Filip, výtvarník  22

Dvořáková Markéta, hudební skladatelka  
67

E
Eben Marek, herec a moderátor  59

Elgar Edward, anglický hudební skladatel  
66

Eremin Alexej, ruský para hokejista  39

F
Farna Ewa, zpěvačka  44, 51, 57, 60

Ferro Robin, herec  80

Fiala Lukáš, strážník Městské policie 
Ostrava  25

Finta Robert, herec  48

Fišar Jan, herec  64, 72

Foberová Libuše, ředitelka Moravskoslezské 
vědecké knihovny, p. o.   68

Foldynová Lucie, členka Zastupitelstva 
města Ostravy  22
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Folwarczny Stanislav, náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje  45, 48

Forman Miloš, režisér  71

Foster Lawrence, americký dirigent  51

Friš Jan, běžec  15

Fryčer Miroslav, hokejista  24

G
Gajdošíková Pavla, herečka  49, 68

Gawlas Klaudia, německá hudebnice  42

Gely Cyril, francouzský dramatik  48

Gibová Ivana, slovenská spisovatelka  42

Gieselmann David, německý dramatik  41

Gindl Eugen, slovenský novinář 
a scenárista  54

Glinka Michail Ivanovič, ruský hudební 
skladatel  66

Gogol Nikolaj Vasiljevič, ruský dramatik 
a spisovatel  71

Gola Zdeněk, houslista, vysokoškolský 
pedagog  80

Gomola Jan, veterán 2. světové války  20

Goryczková Naděžda, generální ředitelka 
Národního památkového ústavu  31

Graubner Jan, arcibiskup olomoucký  33

Gregor Brzobohatý Ondřej, zpěvák 
a herec  72

Gribaudi Silvia, italská choreografka  36

Grómanová Romana, kladivářka  42

Gurbaľ Martin, slovenský operní pěvec  
59, 67

Gvozd Pavel, hudebník  57

H
Hanousek Jiří, violoncellista  22, 31

Hardenberger Håkan, švédský 
trumpetista  31

Havel Václav, prezident ČR a dramatik  78

Havelka Ondřej, režisér a zpěvák  67

Havlíček Karel, ministr průmyslu 
a obchodu a ministr dopravy ČR  22, 
43, 62

Havlík Vladimír, výtvarník  62

Heidrich Joana, švýcarská 
beachvolejbalistka  35

Helan Pavel, zpěvák  57

Hentšel Marek, člen Jezdeckého klubu 
Baník Ostrava  45

Hermannová Barbora, beachvolejbalistka  
60

Herodes Roman, houslista  59

Herodesová Alena, violistka  59

Hilbert Dirk, primátor Drážďan  57

Hindoyan Domingo, 
arménsko-venezuelský dirigent  63

Hisem Tomáš, programátor  40

Hlavenková Beata, zpěvačka a klavíristka  42

Hluchá Vendula, běžkyně  52

Hnilica Juraj, slovenský zpěvák  63

Hodgkinson Keely, britská běžkyně  29

Hoffmannová Andrea, náměstkyně 
primátora statutárního města Ostravy  
30, 34, 38, 45, 48, 50, 51, 73, 76

Holcová Magdaléna, herečka  71

Holec Jan, režisér  71, 78

Holl Steven, americký architekt  56, 58, 64

Holušová Zlata, ředitelka festivalu Colours 
of Ostrava  20, 63

Honegger Arthur, švýcarský hudební 
skladatel  80

Horáček Michal, historik  80

Horák Vladimír Jaromír, kulturní 
antropolog a básník  62

Horáková Levicová Jana, operní pěvkyně  
67

Horsinka Adolf, fotograf  78

Horvat Rudy, kytarista  40

Houser Milan, výtvarník  40

Houska Petr, herec  41

Hrbáč Pavel, starosta městského obvodu 
Plesná  22

Hruška Štěpán, hudebník  57

Hueberová Monika, strážnice Městské 
policie Ostrava  46

Hujdus Patrik, starosta městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky  40

Hundeling Maida, německá operní 
pěvkyně  14

Hurník Ilja, hudební skladatel  65
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Ch
Chagall Marc, bělorusko-francouzský 

malíř  40

Chakraborty Abhijit, indický konzul  71

Chaloupka František, hudební skladatel  
46

Cheptegei Joshua, ugandský běžec  29

Chodúr Martin, zpěvák  59, 61

Christian Kaitlyn, americká tenistka  58

Chrobák Jakub, básník  12

Chvojka Peter, oceněný titulem 
Dobrovolník roku 2021  79

I
Ivanov Aleksandr, výkonný ředitel Liberty 

Ostrava, a. s.  40

Iwasaki Chuhei, dirigent  80

J
Janáček Leoš, hudební skladatel  31

Jankulovski Marek, fotbalista  60

Janyšková Natálie, herečka  52

Jareš Jakub, historik  31

Jasanský Lukáš, fotograf  22

Jasik Marcin, polský výtvarník  64

Jemelka Martin, historik  31

Jindra Robert, dirigent  32

Jirman Tomáš, herec a režisér  48, 64, 71

Juračka Petr, přírodovědec  63

Jureček František, stavitel a sběratel 
umění  28

Jurinová Eva, moderátorka, tisková mluvčí   
9

Juroška Martin, předseda Městského 
výboru KSČM v Ostravě  26

Jurová Tereza, zpěvačka  40

Jůza Jiří, ředitel Galerie výtvarného umění 
v Ostravě, p. o.  28

K
Kaboň Lukáš, fotograf  10

Kábrtová Jiřina, ředitelka Ostravského 
muzea, p. o.  31, 32

Kaczi, zpěvačka  63, 67

Kačmarčík Josef, režisér  41

Kadlec Vratislav, spisovatel  33

Kahánek Ivo, klavírista  31, 59

Kahlon Paramjit, výkonný ředitel Liberty 
Ostrava, a. s.  40

Kalačev Alexandr, generální konzul Ruské 
federace v Brně  25

Kaleta Ivo, nakladatel  12

Kasík Martin, klavírista  41

Kintera Krištof, sochař  64

Kiplimo Jacob, ugandský běžec  29

Kirkwood Lucy, britská dramatička  65

Klemens Václav, umělecký šéf Divadla 
loutek Ostrava, p. o.  23

Klepek Oldřich, funkcionář Českého 
atletického svazu  19

Kněžíková Kateřina, operní pěvkyně  32, 
63

Kocmanová Petra, herečka  71

Kočí Jan, strážník Městské policie Ostrava  
25 

Kolář Ondřej, historik  25

Kolíbal Stanislav, sochař  78, 79

Koller David, zpěvák  51

Konečný Petr, majitel Golf Parku Lhotka  
40

Kontaveit Anett, estonská tenistka  58

Kopel Radek, hudebník  57

Korytář Jaroslav, režisér  72

Kořínek Robert, pracovník Výzkumného 
ústavu vodohospodářského Praha  80

Kotík Petr, hudební skladatel, dirigent  46

Kováčech Martin, běžec  49

Kozel Luboš, fotbalový trenér  15

Kozub Štěpán, herec a zpěvák  46, 68, 80

Král Tomáš, prezident Českého svazu 
ledního hokeje  45

Kratochvílová Jana Uriel, zpěvačka  58

Kravčík Radim, historik  80

Krayzel David, zpěvák  74

Krayzel Dominik, zpěvák  74

Krejčí Ivan, režisér  30

Krejčí Kateřina, herečka  61

Krhut Jiří, hudebník  46, 79

Kristin Vladimír, výtvarník  30, 40

Kropáč Martin, architekt  64

Kryl Karel, zpěvák a redaktor  65
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Krylová Hana, neteř Karla Kryla  65

Krylová Vlasta, švagrová Karla Kryla  65

Kružík Robert, dirigent  72

Křička Jaroslav, hudební skladatel  67

Kubenka Václav, funkcionář Českého 
atletického svazu  19

Kubis Jakub, hudební skladatel  78

Kudla Jan, předseda Česko-japonského 
kulturního centra v Ostravě  52

Kuhar Daňhelová Lenka, básnířka 
a překladatelka  49

Kunc Ludvík, zoolog, publicista 
a výtvarník  41

Kutý Vladimír, přednosta železniční 
stanice  10

Kužel Tomáš, ředitel Krajského ředitelství 
policie Moravskoslezského kraje  80

l
Laburda Jakub, hudební skladatel  78

Lassiter Phil, americký trumpetista  54

Lata Jan, rektor Ostravské univerzity  32

Ledecký Jan, zpěvák  57

Lednárová Zorka, slovenská výtvarnice  
40

Lednická Karin, spisovatelka  32, 49

Lelonek Diana, polská výtvarnice  40

Lenart Jan, vysokoškolský pedagog  31

Lenartová Eva, dramaturgyně  78

Lexa Přendík Petr, kronikář městského 
obvodu Ostrava-Jih  23, 38

Lichý Norbert, herec  71, 78

Lipa Peter, slovenský zpěvák  51

Lipina Vojtěch, herec  30

Lobkowicz František Václav, biskup 
ostravsko-opavské diecéze  21, 33

Logojdová Marie, herečka  64

Loprais Karel, automobilový závodník  80

Lutosławski Witold, polský hudební 
skladatel  76

Luzar Leo, člen Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR  26

M
Măcelaru Cristian, rumunský dirigent  32

Macura Tomáš, primátor statutárního 
města Ostravy  21, 22, 25, 26, 32–34, 36, 
37, 41, 43, 44–46, 51, 52, 54, 57, 62, 64, 
65, 67–72, 78–80

Maďa Petr, numismatik  76

Mahler Gustav, rakouský hudební 
skladatel  76, 77

Mácha Viktor, fotograf  27

Malásek Petr, klavírista  77

Maňáková Gabriela, výtvarnice  16

Maňasová Karolína, běžkyně  18

Marques Dan, brazilský klaun a kouzelník  
45

Martinů Bohuslav, hudební skladatel  32

Maslák Pavel, běžec  13

Mastro Luciano, italský operní pěvec  59

Matějová Marie, starostka městského 
obvodu Proskovice  41

Matlášek René, zpěvák  76

Matulová Markéta, herečka  41, 50, 51, 61

McEwan Ian, britský spisovatel  61

Medek Ivo, hudební skladatel  67

Meeuwsen Robert, nizozemský 
beachvolejbalista  35

Mekbib Daniel, hráč squashe  66

Melník Lukáš, herec  61, 78

Merta Vladimír, zpěvák  49

Mihalíková Leona, běžkyně  13

Michel Lukáš, klavírista  59

Michlová Kateřina, pěvkyně  59

Mikulica Ivo, starosta městského obvodu 
Petřkovice  66

Mineccia Filippo, italský kontratenorista  51

Mirga Koloman, houslista  69

Mirga Štefan, strážník Městské policie 
Ostrava  46

Miró Hugo, španělský komik a žonglér  45

Miró Joan, španělský výtvarník  40

Mirza Sania, indická tenistka  58

Mládek Ivan, zpěvák, hudebník a malíř  78

Mladějovský Josef, výtvarník  22

Molière, francouzský dramatik  79

Mornštajnová Alena, spisovatelka  42

Morys Daniel, ředitel Dopravního podniku 
Ostrava, a. s.  21



89

Morys Ivo, klavírista  67

Motyčka David, para hokejista  39

Motýl Ivan, básník a publicista  12, 78

Mrowiec Adam, student gymnázia, 
tanečník  13

Mrózková Heříková Marcela, členka 
Zastupitelstva města Ostravy  30

Mynářová Lenka, spolumajitelka firmy 
NAFIGATE Corporation, a. s.  70

n
Nádvorník Filip, malíř  64

Najvert Stanislav, běžec  55

Nekvasil Jiří, ředitel Národního divadla 
moravskoslezského, p. o.  59

Netopil Tomáš, dirigent a houslista  12, 72

Nishioka Koki, japonský sólista baletu  57

Nohavica Jaromír, zpěvák  10, 30, 49, 61

Nová Lenka, zpěvačka  77

Novák Jan, spisovatel  42

Novák Jiří, ředitel Zoologické zahrady 
a botanického parku Ostrava, p. o.  21, 44

Novotná Eliška, klavíristka  22

Novotný Libor, výtvarník  11

Nykel Tomáš, ředitel Městské nemocnice 
Ostrava, p. o.  62

O
Obrová Miroslava, koulařka  34

Ogrodníková Nikola, oštěpařka  26, 29

Okamura Tomio, předseda SPD  49

Olivo Renzo, argentinský tenista  24

Olma Libor, člen souboru opereta/
muzikál NDM  79

Ondrová Viktorie, skokanka o tyči  18

Orsag Daniel, strážník Městské policie 
Ostrava  49

Osičková Kateřina, běžkyně  13

Ožanová Zuzana, starostka městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  40, 
57, 71

P
Paleček Miroslav, zpěvák  37

Pannová Adéla, skokanka o tyči  58

Papoušek Jaroslav, scenárista a režisér  71

Pařízek Radim, hudebník, zakladatel 
Radia Čas  16

Passer Ivan, scenárista  71

Pastorová Petra, běžkyně  32, 55

Pastuszak Jarosław Sebastian, polský 
malíř  19

Paulson Andrew, český tenista  24

Pavlica Vladimír, výtvarník a medailér  72

Pavlík Aleš, viceprezident Českého svazu 
ledního hokeje  45

Pejková Viktória, slovenská herečka  54

Penn David, španělský hudebník  42

Perušič Ondřej, beachvolejbalista  35

Peschel Adam, kaskadér  57

Phillips Dave, švýcarský hudebník  42

Pilař Radek, výtvarník  62

Pinkavová Hana, režisérka  63

Pires Rita, portugalská sólistka baletu  57

Pírková Martina, běžkyně  15

Pisková Lucie, skokanka do dálky  38

Pivovar Marek, dramaturg  9

Plaček Tadeáš, běžec  13

Plachetka Adam, operní pěvec  72

Pleskot Josef, architekt  70

Podstata Josef, ředitel regionálních studií 
Českého rozhlasu v Olomouci a Ostravě  
65

Pokorný Marek, ředitel PLATO Ostrava, 
p. o.  31

Polák Jiří, běžec  13

Polák Martin, fotograf  22

Polák Pavel, redaktor  10

Polák Roman, slovenský režisér  54

Polák Vladimír, herec  71, 80

Poldaufová Mária, slovenská medailérka  76

Polmans Marc, australský tenista  24

Poska Kristiina, estonská dirigentka  31

Poulenc Francis, francouzský hudební 
skladatel  51

Pražák Marek, výtvarník  63

Pražák Zbyněk, náměstek primátora 
statutárního města Ostravy  27, 30, 
32–34, 37, 48, 49, 54, 55, 57, 62, 68, 80
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Prokop Michal, zpěvák  52

Průša Tomáš, kytarista  55

Přibyl Hugo, geriatr  76

Puccini Giacomo, italský hudební 
skladatel  14

Puchová Hana, výtvarnice  12

R
Rachmaninov Sergej, ruský hudební 

skladatel  13

Rakušan Vít, předseda politického hnutí 
Starostové a nezávislí  59

Ravel Maurice, francouzský skladatel  63

Redlová Lucie, kytaristka  55

Reich Steve, americký hudební skladatel  
46

Rikl Patrik, český tenista  24

Rimskij-Korsakov Nikolaj, ruský hudební 
skladatel  63

Rittstein Michael, malíř  40

Ročková Anna, básnířka a výtvarnice  49

Rodan Kamil, historik, kronikář městského 
obvodu Nová Ves  67

Rodek Václav, výtvarník  18

Roleček Vít, herec  48

Rollins Dara, slovenská zpěvačka  54

Rosová Romana, historička umění  59

Rossini Gioacchino, italský hudební 
skladatel  51

Roszkopfová Marta, scénografka  49, 63

Rottrová Marie, zpěvačka  10, 46, 71

Routliffe Erin, nizozemská tenistka  58

Rovná Veronika, operní pěvkyně  59

Rozehnalová Ilona, majitelka antikvariátu 
a galerie Fiducia  69, 70

Rueda Leonora, velvyslankyně Mexika 
v ČR  32

Russell Davies Dennis, americký dirigent  
31

Ryba Jakub Jan, hudební skladatel  80

s
Sabelová Miroslava, ředitelka Knihovny 

města Ostravy, p. o.  30

Sabuchová Alena, slovenská spisovatelka  
42

Saint-Saëns Camille, francouzský hudební 
skladatel  51

Sakkari Maria, řecká tenistka  58

Sakurado Shino, japonská sólistka baletu  
57

Salle Lise de la, francouzská klavíristka  31

Savka Tomáš, zpěvák  46

Scarlatti Domenico, italský hudební 
skladatel  59

Sedláček Jiří, herec  49, 58

Sedláček Michal, herec  56

Seidlová Barbora, herečka  10, 46

Serme Anna, hráčka squashe  66

Sevruk Alexej, spisovatel  33

Shakespeare William, anglický dramatik 
a básník  30, 43

Schiffauer Edvard, hudební skladatel  65

Schnittke Alfred, ruský hudební skladatel  
28

Schwab Radim, zpěvák a herec  46

Schweiner David, beachvolejbalista  35

Sibinský Marek, výtvarník  72

Sikula Petr, fotograf  72

Sinajskij Vasilij, šéfdirigent Janáčkovy 
filharmonie Ostrava  10

Sitte Camillo, rakouský architekt  59

Sivák Václav, kickboxer  73

Siwiec Ryszard, Polák, který se upálil 
v září 1968 na protest proti okupaci 
ČSSR  65

Skála Daniel, cimbalista  67

Skaslien Bergmund Waal, norský hudební 
skladatel  76

Sklenářová Tereza, skokanka do dálky  18

Sládek Jan Václav, malíř  30

Slaninková Gabriela, výtvarnice  68

Slaninová Jana, běžkyně  41

Smetana Bedřich, hudební skladatel  13, 
59, 60, 72

Smetana Ondřej, fotbalový trenér  15

Snášel Václav, rektor VŠB – TUO  24, 54

Solti George, britský dirigent  12

Součková Doubravka, operní pěvkyně  67

Sponcil Sarah, americká 
beachvolejbalistka  35

Stachovskyj Serhij, ukrajinský tenista  24
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Staněk Tomáš, koulař  13

Stanovský Michal, běžec  73

Strakoš Martin, historik umění  59

Stravinskij Igor, ruský hudební skladatel  
28

Strnad František, herec  48

Strongman, silák  49

Strømgren Jo, norský choreograf  76

Surůvka Jiří, výtvarník a vysokoškolský 
pedagog  12, 49, 70

Sušovský Adam, režisér  72

Suzuki Hideo, velvyslanec Japonska v ČR  
51, 52

Svidroňová Kristýna, básnířka  78

Svoboda Jan, fotograf  78, 79

Svoboda Tomáš, dramatik  58

Svozil Miroslav, náměstek primátora 
města Ostravy  69

Svrčinová Pavla, hlavní hygienička ČR  19

Szabo Šimon, výtvarník  34

Szanyi Katarína, výtvarnice  12

Sznapka Petr, fotograf  10 

Szyroki Petr, výtvarník  16

Š
Šebestová Kateřina, náměstkyně 

primátora statutárního města Ostravy  
22, 44, 57

Šedivý Marek, hudební ředitel opery NDM  
14, 59

Šeparović Mario, zpěvák  40

Šindelář Mikuláš, novorozenec  9

Šípoš Václav, výtvarník  30, 32

Šiřina Tomáš, publicista  52

Šostakovič Dmitrij, ruský hudební 
skladatel  32

Šrámek Josef, starosta městského 
obvodu Lhotka  34

Štaigl Vít, zpěvák  76

Štefánik Ondrej, slovenský spisovatel  42

Štěpánek Vojtěch, režisér a dramatik  48, 
64, 71, 79

Štoudková Pavla, běžkyně  18

Štreit Jindřich, fotograf  27

Šulej Peter, slovenský spisovatel  42

Šumník Petr, dirigent  78

Šústková Hana, ředitelka Archivu města 
Ostravy  54

Šutej Tina, slovinská skokanka o tyči  13

Švancara Jan, spisovatel  32

Švarc Václav, herec  71, 78

Švec David, dirigent  67

Švéda Richard, klarinetista  65

T
Thesleff Axel, finský hudebník  42

Tichá Kateřina Marie, zpěvačka  49

Tichý Martin, režisér  28

Timmermans Frans, výkonný 
místopředseda Evropské komise  43

Tomeček Kryštof, kytarista  77

Toporcer Petr, podnikatel  80

Trávníček Igor, starosta městského 
obvodu Hrabová  48

Trpčeski Simon, makedonský klavírista  32

Truplová Zuzana, herečka  54, 65

Tvrdá Eva, spisovatelka  32

U
Uhlig Petr, ředitel Městské nemocnice 

Ostrava, p. o.  27

Uličný Adam, zpěvák a skladatel  19

Urbánek Boris, hudební skladatel, 
hudebník  79

v
Valčuhová Hana, funkcionářka Českého 

atletického svazu  19

Vančura Jan, zpěvák a kytarista  37

Váně Pavel, kytarista  55

Vávra Jiří, starosta městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky  40

Vavřínek Stanislav, dirigent  46

Veber Francis, francouzský dramatik  56

Večeřa František, herec  64

Veleba Jan, běžec  15

Velička Ondřej, běžec  36

Vereš Richard, starosta městského 
obvodu Slezská Ostrava  28, 50

Vergé-Dépré Anouk, švýcarská 
beachvolejbalistka  35

Veselka Petr, starosta městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz  71



92

Vetchá Soňa, hudební skladatelka  63

Vetter Johannes, německý oštěpař  29

Viktora David, herec  58

Vivaldi Antonio, italský hudební skladatel  

69

Vlček Vladimír, generální ředitel  

Hasičského záchranného sboru ČR  43, 

80

Vlčková Martina, zpěvačka  46

Vlková Tereza, trojskokanka  18

Vltavský Cyril, vedoucí odboru územního 

plánování a stavebního řádu MMO  62

Vodička Jiří, houslista  41, 69

Vondráček Lukáš, klavírista  13

Vondrák Ivo, hejtman Moravskoslezského 
kraje  45, 50, 67, 72, 80

Vondrová Lada, běžkyně  15

Vondruška Vlastimil, spisovatel  32

Vonka Martin, vědecký pracovník na 
Českém vysokém učení technickém 
v Praze  80

Vrána Tomáš, klavírista  28

Vůjtek Tomáš, dramaturg  15, 20, 74

Vůjtek Vladimír, hokejový trenér  60

W
Wale Getnet, etiopský běžec  29

Weimann Mojmír, dramaturg, režisér 
a umělecký šéf Státního divadla 
v Ostravě a Divadla Petra Bezruče  52

Weinberg Mieczysław, polský hudební 
skladatel  76

Wilková Scarlett, publicistka  78

Wittassek Tomáš, hudebník  54

Wolff Christian, americký hudební 
skladatel  46

Wünsche Vilém, výtvarník  30

X
Xenakis Iannis, řecký hudební skladatel  

46

Xindl X, zpěvák  51

Z
Záhora Michal, choreograf  36 

Zach Jan, hudební skladatel  78

Zach Matyáš, běžec  58

Zacharovová Maria, tisková mluvčí 
Ministerstva zahraničí Ruské federace  
10

Zajíček Adam, závodník ve sportovní 
chůzi  38

Zaorálek Lubomír, ministr kultury ČR  31

Zardonic, venezuelský hudebník  42

Zavoral René, generální ředitel Českého 
rozhlasu  65

Zbytovská Nikola, herečka  46

Zedník Aleš, honorární konzul Ruské 
federace v Ostravě  25

Zerzoň Jiří, fotograf  10, 50

Zimovčák Josef, cyklista  34

Zívr Ladislav, sochař  55

Zmeková Bára, zpěvačka  49

Zvolánek Oldřich, předseda SSK Vítkovice 
a místopředseda Českého atletického 
svazu  22

Zvolánková Bohuslava, funkcionářka 
Českého atletického svazu  19

Ž
Žemla Jan, ředitel Janáčkovy filharmonie 

Ostrava, p. o.  64

Ženatý Ivan, houslista  31

Žídek Leo, předseda ostravské pobočky 
Konfederace politických vězňů ČR  

72

Žila Jaroslav, básník  21
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Rejstřík institucí

A
A. C. TEPO Kladno, z. s., sportovní klub  18

A-band, hudební skupina  57

ABB, s. r. o., strojírenská firma  37

Ad Libitum, hudební soubor  59

AGEL Hornická poliklinika, s. r. o.  55

Agentura pro sociální začleňování 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR  69

AK Olymp Brno, z. s., sportovní klub  18

Akademie výtvarných umění v Praze  68

AKORD&POKLAD, s. r. o.

– Dům kultury Akord  71

– Dům kultury Poklad  40, 46, 47, 61

AlFi, z. s., spolek zaměřující se na pomoc 
rodinám s dětmi s autismem  21

All Imp, divadelní soubor  58

ANO 2011, politická strana  63, 71

Archiv města Ostravy viz Magistrát města 
Ostravy

Armáda ČR  16, 36

– Vzdušné síly Armády ČR  16, 59

Arrows Ostrava, baseballový klub  46, 60

Asociace krajů České republiky  14

Asociace Trigon, organizace zaměřující se 
na pomoc duševně nemocným  62

Atletická hala viz Vítkovice Aréna, a. s.

Atletika Poruba, z. s., sportovní klub  38, 58

Autocont, a. s., počítačová firma  16

B
Banda Del Cafe, hudební skupina  40

Bandjeez, hudební skupina  67

Barrák, hudební klub  55

Batocu, senegalský hudební soubor  41

Bennewitzovo kvarteto  51

Berani, divadelní soubor  57

Biskupství ostravsko-opavské  26, 33

Blue Cimbal, hudební skupina  38

Bohemia Energy entity, s. r. o., 
energetická společnost  63

Bolt Services CZ, s. r. o., společnost 
provozující elektrokoloběžky  18

Boris Band Combination, hudební skupina  
54

BorsodChem MCHZ, s. r. o.  16, 52

Bratři Orffové, hudební skupina  42, 49

Bratři v tricku, divadelní soubor  41

BrickHouse, hudební klub  46

Buty, hudební skupina  58

C
Café Industrial, hudební skupina  15

Camerata Janáček, hudební soubor  31, 69

Camo&Krooked, rakouské hudební duo  42

Canticum Ostrava, pěvecký sbor  80

Centrum individuálních sportů Ostrava  11

Centrum kultury a vzdělávání Moravská 
Ostrava, p. o.

– Minikino  37, 71, 72

– Parník, hudební klub  51, 52

– Výstavní síň Sokolská 26  37, 46, 48, 64

Centrum PANT  32, 49

Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s.  
49

CI3, hudební skupina  15

Cirkus trochu jinak, divadelní a cirkusový 
soubor  45, 58

Citron, hudební skupina  16

Clarinet Factory, hudební skupina  42

Coincidence, hudební skupina  66

Collegium 1704, hudební soubor  51

Collegium Marianum, hudební soubor  51

Cotatcha Orchestra  51

Cross Country, hudební skupina  37

Č
Čechomor, hudební skupina  77

Černá louka, s. r. o.  16, 38, 74, 76

– Slezskoostravský hrad  22, 26, 35, 37, 38, 
42, 43, 45, 46, 50, 51, 52, 54, 58, 74

– výstaviště Černá louka  16, 17, 38, 68, 71, 
76, 79, 80
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Česká asociace hasičských důstojníků  50

Česká biskupská konference  20

Česká filharmonie  69

Česká mincovna  76

Česká pirátská strana  59, 62, 63

Česká strana sociálně demokratická 
(ČSSD)  22

Česká televize (ČT)  10, 15, 20, 62, 71

– Televizní studio Ostrava  10, 62

České vysoké učení technické v Praze  68

Českobratrská církev evangelická  80

Československá obec legionářská  51, 60, 
70

Český atletický svaz  22

Český filharmonický sbor Brno  51

Český rozhlas  65

– Český rozhlas Ostrava  63, 65, 73, 77

– Český rozhlas Vltava  78

Český svaz ledního hokeje  45

ČEZ Prodej, a. s., energetická společnost  
63

Činoherní studio Ústí nad Labem  38

Čtyřlístek – centrum pro osoby se 
zdravotním postižením Ostrava, p. o.  
34, 45, 78

d
DIDEDAnce taneční studio, z. s.  13

Divadelní klub viz Národní divadlo 
moravskoslezské, p. o.

Divadelní společnost Petra Bezruče  51, 
61, 71, 73, 78

Divadlo Víti Marčíka  57

Divadlo „12“ viz Národní divadlo 
moravskoslezské, p. o. 

Divadlo Antonína Dvořáka viz Národní 
divadlo moravskoslezské, p. o.

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

Divadlo loutek Ostrava, p. o. (DLO)  14, 15, 
23, 28, 73, 74

Divadlo Mír  49, 56, 80

Divadlo Petra Bezruče  20, 38, 40, 52

Divokej Bill, hudební skupina  42

Dock, hudební klub  54, 55

Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava  
79

Doga, hudební skupina  60

Dolní oblast Vítkovice, z. s.  11, 21, 27, 
34–37, 42–44, 51, 54, 62, 63, 66, 67, 71

– Důl Hlubina  11, 46

– Landek Park  44, 66

– Milan Dobeš Museum  27, 64

– Multifunkční aula Gong  27, 46, 49, 60, 
64, 67, 69, 72

– Velký svět techniky  36, 62, 72

Domov Korýtko, p. o.  77

Domov pro seniory Kamenec, Slezská 
Ostrava, p. o.  78

Domov s pečovatelskou službou 
Harmonie  45

Domov Slunečnice Ostrava, p. o.  10

Dopravní podnik Ostrava, a. s.  11, 16, 21, 
36, 41, 51, 61, 67

Draci Brno, baseballový klub  46

Důl Hlubina viz Dolní oblast Vítkovice, z. s.

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

Dům kultury města Ostravy, a. s.  31, 
36–38, 58, 59, 63, 64, 66, 71, 72, 80

– Díra, galerie  11

– Kino Art  37

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

Dům sociálních služeb v Radvanicích viz 
Městská nemocnice Ostrava, p. o.

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

Dunami ensemble Brno, hudební soubor  
67

Dvorana, výstavní síň  51

E
EDUin, informační centrum o vzdělávání  

76

EGT Express CZ, s. r. o., letecká 
společnost  13

Ekova Electric, a. s., viz Škoda 
Transportation, a. s.

Ensemble Flair, hudební soubor  67
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Evamore, hudební skupina  73

Evropská unie (EU)  21, 43, 58, 67

F
Facta non verba, slovenské občanské 

sdružení  60

Fajne, sportovní centrum  66

Fakulta bezpečnostního inženýrství 
viz Vysoká škola báňská – Technická 
univerzita Ostrava

Fakulta umění viz Ostravská univerzita

Fakultní nemocnice Ostrava (FNO)  16, 
66, 68, 72, 78

Fakultní nemocnice v Motole  9

FAT PIPE FLORBAL Chodov, florbalový 
klub  37

FC Baník Ostrava, a. s., fotbalový klub  11, 
15, 52, 53, 60, 72

Fiducia, antikvariát a klub  12, 21, 27, 46, 
49, 57, 68, 69, 72, 78

– Fotografická galerie Fiducia  78, 79

FiHa, hudební skupina  51

Filharmonie Brno  31

Framus Five, hudební skupina  52

František Lozinski, o. p. s., umělecká 
skupina  40

G
Gaia Mesiah, hudební skupina  38

Galerie Dukla  11, 22

Galerie Student  71

Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.  
18, 26, 28, 48

– Dům umění  18, 26–28, 40, 55, 56, 58, 
66, 72

Generální konzulát Polské republiky 
v Ostravě  70, 73

Gromba, cimbálová muzika  76

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6a, p. o.  13

H
Harmonie Šternberk, dechový orchestr  66

Hasičské muzeum města Ostravy  48

Hasičský záchranný sbor České republiky  
43, 50, 80

– Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje  43, 61

HC Vítkovice Ridera a. s., hokejový klub  
11

Heimstaden Czech, s. r. o., realitní 
společnost  16

Heligonka, hudební klub  54

Hipnautica, hudební skupina  67

Hitrádio Orion  54

Hlubina, folklorní soubor  66

Horkýže Slíže, slovenská hudební 
skupina  42, 44

Husa na provázku, divadelní soubor  38

Ch
Chorus Ostrava, pěvecký sbor  72

Chráněná krajinná oblast Poodří  76

I
Illuminati.ca, hudební skupina  58

Illustratosphere, hudební skupina  61

IMFSA, studentská organizace  56

IN VITRO, exteriérová galerie  16, 20

Innofreight Czech, s. r. o., provozovatel 
dopravního terminálu  55

innogy Energie, s. r. o., energetická 
společnost  63

Intoza, s. r. o., stavební firma  38

Iršava, folklorní soubor  70

J
J.A.R, hudební skupina  42

Jáma 10, galerie  34

Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o. (JFO)  
10, 12, 13, 22, 28, 31, 32, 41, 46, 51, 63, 64, 
66, 72, 76, 80

Janáčkova konzervatoř v Ostravě, p. o. 
(JKO)  41, 46, 59, 78

Jednotní, klub zastupitelů v ZMO  63

Jethro Tull, britská hudební skupina  67

Jezdecký klub Baník Ostrava  45

K
K2 stavební Moravia, s. r. o., stavební firma  

66

kancelář primátora viz Magistrát města 
Ostravy

Kariérní centrum viz Vysoká škola báňská 
– Technická univerzita Ostrava

Kinematograf bratří Čadíků  42, 46

Kino Art viz Dům kultury města Ostravy, 
p. o.
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Kjógen, divadelní soubor  64

Klavírní trio České filharmonie  41

Klub ekologické výchovy, o. s.  76

Klub českých velocipedistů  49

Knihovna města Ostravy, p. o. (KMO)  14, 
15, 30, 48, 52, 57, 62, 64

komise pro kulturu, mládež a sport při 
Radě městského obvodu Svinov  15

komise pro vzdělávání, vědu a výzkum při 
RMO viz Rada města Ostravy

Komorní scéna Aréna, p. o.  15, 20, 30, 49, 
54, 65, 73

Komunistická strana Čech a Moravy 
(KSČM)  22, 26, 63

Koncertní sbor Permoník  46, 80

Koordinátor ODIS, s. r. o.  22

Krajská atletická akademie Ostrava, z. s.  
26

Krajská hygienická stanice 
Moravskoslezského kraje se sídlem 
v Ostravě  19, 57 

Krajské ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje viz Policie ČR

Krajský soud v Ostravě  62

Krajský úřad Moravskoslezského kraje viz 
Moravskoslezský kraj

Krematorium Hustopeče, s. r. o.  10

Krematorium Ostrava, a. s.  10

Krucipüsk, hudební skupina  58

Křesťanská a demokratická unie – 
Československá strana lidová  
(KDU–ČSL)  61

Kulturní dům v Michálkovicích  57

l
Labadia max, s. r. o., provozovatel 

pohostinství  16

Landek Park viz Dolní oblast Vítkovice, z. s.

Laserové léčebné centrum, s. r. o.  69

Léčebna dlouhodobě nemocných viz 
Městská nemocnice Ostrava, p. o.

Lékařská fakulta viz Ostravská univerzita

Letiště Leoše Janáčka Ostrava  13, 24, 38, 
58

Liberty House Group, holding  22, 26, 27

– Liberty Ostrava, a. s.  22, 26, 40, 51, 80

Lidová konzervatoř a Múzická škola 
Ostrava, p. o.

– Městské centrum uměleckých terapií 
Skořápka  37

Lime Network, s. r. o., společnost 
provozující elektrokoloběžky  18

Limetall, hudební skupina  58

Long Vehicle Circus, akrobatická skupina  
41

Losers Cirque Company, akrobatická 
skupina  45

Lovesong Orchestra, hudební skupina  41

Lucerna TV, internetová televize  12

M
Magistrát města Ostravy (MMO)  13, 14

– Archiv města Ostravy  54, 62, 74

– kancelář primátora  51

– odbor sociálních věcí a zdravotnictví  49

– odbor územního plánování a stavebního 
řádu  62

Magna, galerie  27

Mach, hudební skupina  61

Maleth Aero AOC Limited, letecká 
společnost  13

Maraton klub Seitl Ostrava, z. s.  32, 36, 55

Mario Šeparović & Band, hudební skupina  
40

Mateřská škola Klubíčko, 
Ostrava-Hrabová, Bažanova 6, p. o.  48

Mažoretky Krokodýl Ostrava  51

Městská nemocnice Ostrava, p. o.  9, 10, 
27, 28, 36, 38, 62, 65, 70, 72, 77, 79, 80

– Dům sociálních služeb v Radvanicích  
28

– Léčebna dlouhodobě nemocných  28, 
79

Městská policie Ostrava  13, 25, 28, 38, 
46, 49

Městské centrum uměleckých terapií 
Skořápka viz Lidová konzervatoř 
a Múzická škola Ostrava, p. o.

Městské ředitelství Policie ČR viz Policie 
ČR

Městský ateliér prostorového plánování 
a architektury, p. o.  68

Městský stadion viz Vítkovice Aréna, a. s.

Mig 21, hudební skupina  42

Michal Tučný revival Plzeň, hudební 
skupina  37
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Milan Dobeš Museum viz Dolní oblast 
Vítkovice, z. s.

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

Ministerstvo kultury ČR  10

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  
57

Ministerstvo pro místní rozvoj  ČR  69

Ministerstvo vnitra ČR  49

Ministerstvo zahraničí Ruské federace  10

Mirai, hudební skupina  35, 54

Mňága a Žďorp, hudební skupina  42

Monkey Business, hudební skupina  42

Moody‘s Investors Service, ratingová 
agentura  40

Moravská filharmonie Olomouc  72

Moravskoslezská vědecká knihovna, p. o. 
(MSVK)  14, 59, 62, 68

Moravskoslezský kraj  16, 18, 22, 40, 43, 
45, 48, 50

– Krajský úřad Moravskoslezského kraje  
18

Moravskoslezský krajský atletický svaz  19

Moravský folklorní soubor Ševčík  41

Morys, s. r. o., stavební firma  10

Move Ostrava, produkční skupina  36

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

MUSEUM+, p. o., organizace státu se 
sídlem v Dolní oblasti Vítkovice  21

Mutanti hledaj východisko, hudební 
skupina  49

Muzeum umění Olomouc  46

Muzika Milana Rendoša, hudební soubor  
67

n
Nadace ČEZ  21

Nadace pro rozvoj architektury 
a stavitelství  65

Nadační fond Regionální fotbalové 
Akademie Moravskoslezského kraje  11

Nadobro, hudební skupina  71

NAFIGATE Corporation, a. s.  70

Národní akreditační úřad pro vysoké 
školství  24

Národní divadlo moravskoslezské, p. o. 
(NDM)  9, 14, 15, 35, 48, 57, 58, 59, 71, 
80

– Divadlo Antonína Dvořáka  38, 67

– Divadlo Jiřího Myrona  15, 22, 57, 76, 79

– Divadlo „12“  42, 66

– Divadelní klub  64

Národní orchestr Polského rozhlasu  51

Národní památkový ústav  31

– Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště Ostrava  48

Národní pedagogický institut ČR  74

Národní rada osob se zdravotním 
postižením ČR  58

Národní superpočítačové centrum 
IT4Innovations viz Vysoká škola báňská 
– Technická univerzita Ostrava

Národopisný soubor Formani  77

Národní zemědělské muzeum  27, 31, 48, 
59

NATO  16, 58

Nebe, hudební skupina  51

Nedivoč, hudební skupina  57, 58, 60

Nedoklubko, z. s.  71

Nejvyšší stavební úřad  37

Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice, a. s.  
9, 55

No Name, slovenská hudební skupina  44

Nová huť Klementa Gottwalda  51

O
Občanská demokratická strana (ODS)  61, 

69

odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
viz Magistrát města Ostravy

odbor sociálních věcí Úřadu městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  57

odbor územního plánování a stavebního 
řádu viz Magistrát města Ostravy

OKK Koksovny, a. s.  16

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu  
59, 69

OLTIS Group, a. s., firma zabývající se 
informačními systémy v logistice  26

Onkomaják, z. s., spolek zaměřený 
na pomoc onkologickým pacientům  57
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Organizace spojených národů  74

Ostrava Cimbalom Youth Orchestra  67

Ostravak, politické hnutí  63

Ostravar Aréna viz Vítkovice Aréna, a. s.

Ostravská tělovýchovná unie  11

Ostravská univerzita  31, 32, 59, 62, 69, 76, 80

– Fakulta umění  34, 41, 80

– Lékařská fakulta  16, 24, 56

– Univerzitní knihovna OU  62

Ostravské komunikace, a. s.  61

Ostravské muzeum, p. o.  26, 31, 37, 48, 
54, 60, 62, 64, 73, 74

Ostravské vodárny a kanalizace, a. s.  16, 
69

P
Parlament České republiky

– Poslanecká sněmovna  49, 59, 61–63, 71

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

PaS de Theatre, s. r. o., produkční 
společnost  43

Peter Lipa Band, hudební skupina  51

Pěvecká skupina BLAženky  67

Pivovar Ostravar  38

PKF – Prague Philharmonia  31, 32

PLATO Ostrava, p. o., galerie  22, 27, 30, 
31, 48, 63, 79

Plexis, hudební skupina  58

Point of Few, hudební skupina  54

Policie ČR  38, 61

– Krajské ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje  80

– Městské ředitelství Policie ČR  28

Poslanecká sněmovna viz Parlament 
České republiky

Promet Group, a. s., průmyslová skupina 
zaměřená na metalurgii, strojírenství 
a inženýrství  28

Provoz, kulturní centrum  49

PSK Olymp Praha, z. s.  18

R
Rada města Ostravy (RMO)  11, 20, 62, 76

– komise pro vzdělávání, vědu a výzkum 
při RMO  20

Radegast, cimbálová muzika  70

Radio Čas  16

RBP, zdravotní pojišťovna  57

Rock & Roll Band Marcela Woodmana  51

Rozhodčí soud při Hospodářské a Agrární 
komoře  36

RT TORAX, s. r. o., realitní společnost  56, 
63

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

Ryanair, letecká společnost  38

Rybičky 48, hudební skupina  51

Ř
Ředitelství silnic a dálnic  40

s
SC TEMPISH Vítkovice, florbalový klub  37

Sdružení BBB Nové Lauby, s. r. o., 
investiční společnost  16

Sdružení požárního a bezpečnostního 
inženýrství, z. s.  50

SK Slezská Ostrava  53

Skatlop, a. s., investiční a developerská 
firma  11

SKUTR, režisérská dvojice Martin Kukučka 
a Lukáš Trpišovský  43

SkyUP Airlines, letecká společnost  24

Slezskoostravská galerie  51, 71

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

Slezský soubor Heleny Salichové, folklorní 
soubor  41

Slezský železniční spolek, z. s.  37

Smíšek, divadelní soubor  57

Sodom, německá hudební skupina  44

Spitfire Company, umělecká skupina  61

SPOLU, koalice politických stran  61, 63

Sportovní centrum Ostrava, s. r. o.  24

Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s. r. o.  74

– RT Torax Aréna  78

Sportovní klub vozíčkářů Praha  73

SPV Recycling CZ, a. s., firma zabývající 
se výkupem a likvidací kovového 
odpadu  27

SSK Vítkovice, z. s., sportovní klub  18, 22, 
28, 34, 38, 41, 49, 58, 73
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Stará Aréna, divadelní soubor  52

Starostové a nezávislí, politické hnutí  59, 
62, 63

Státní divadlo v Ostravě  52

Státní zdravotní ústav  57

Středisko volného času Ostrava-Zábřeh, 
p. o. (SVČ)  22

Střední umělecká škola, Ostrava, p. o.  16, 
20

Studio G, divadelní soubor  38, 41

SUEZ Groupe S.A.S., francouzská 
vodárenská společnost  69

Sungwo Hitech, s. r. o., firma vyrábějící 
komponenty pro automobily  13

Supraphon, hudební nakladatelství  59

Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků ČR  64

Svaz měst a obcí ČR  64

Svaz podnikatelů ve stavebnictví  66

Svoboda a přímá demokracie (SPD), 
politická strana  49, 63

Svobodná stráž Moravskoslezská, skupina 
historického šermu  57

Svobodní sedláci, skupina historického 
šermu  57

Swingalia, hudební skupina  46

Š
Škoda Transportation, a. s., strojírenská 

skupina  45, 78

– Ekova Electric, a. s.  45

– Škoda Ekova, a. s.  45

Škoda Vagonka, a. s.  26

T
Tata Bojs, hudební skupina  42

Telepace, s. r. o.  

– Televize Noe  14

Televize Noe viz Telepace, s. r. o.

TJ Sokol Plesná  41

TJ Vítkovice, sportovní klub  24

TOP 09, politická strana  61

Treetop, hudební skupina  67

Trio, hudební skupina  54

Triomat, hudební skupina  38

TriOVA, hudební soubor  67

Tři Vykřičníky, hudební skupina  66, 67

TV Prima  80

U
Univerzitní knihovna OU viz Ostravská 

univerzita

Úřad práce – Kontaktní pracoviště 
Ostrava  67

Úsměv, cimbálová muzika  66

Ústřední knihovna VŠB – TUO viz Vysoká 
škola báňská – Technická univerzita 
Ostrava

v
V.O.S.A. Theatre, akrobatická skupina  41

Valašský vojvoda, folklorní soubor  70

Vazební věznice Ostrava  38

Velký svět techniky viz Dolní oblast 
Vítkovice, z. s.

Viator, skupina historického šermu  57

Visací zámek, hudební skupina  42

Vítkovice Aréna, a. s.  13

– Atletická hala  13, 15, 18

– Městský stadion  26, 28

– Ostravar Aréna  39, 45, 50, 58

Vítkovice Cylinders, a. s., firma vyrábějící 
tlakové láhve  43

Vítkovice Heavy Machinery, a. s., 
strojírenská firma  11

Vláda České republiky  9, 12, 14, 16, 21, 42, 
73

Vojenský umělecký soubor Ondráš  57

Vokální ansámbl Notabene  67

Vysoká škola báňská – Technická 
univerzita Ostrava (VŠB – TUO)  24, 43, 
45, 50, 52, 54, 59, 68

– Fakulta bezpečnostního inženýrství  50

– Kariérní centrum  19

– Národní superpočítačové centrum 
IT4Innovations  11, 16, 43

– Ústřední knihovna VŠB – TUO  62

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

Výstavní síň Sokolská 26 viz Centrum 
kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, 
p. o.

Vyšší odborná škola Mediální tvorby  60
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Výtvarné centrum Chagall  30, 40, 48, 64

Vzdušné síly Armády ČR viz Armáda ČR

Z
Základní škola Ostrava – Mariánské Hory, 

Gen. Janka 1208, p. o.  54

Základní škola Ostrava Vítkovice, 

Šalounova 56, příspěvková organizace  

50

Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, 

p. o.  10

Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní 

náměstí 9, p. o.  65

Základní umělecká škola, Ostrava-Zábřeh, 

Sologubova 9A, p. o.  65

Zastupitelstvo města Ostravy (ZMO)  11, 

16, 22, 28, 40, 56, 63, 69, 77

Zastupitelstvo městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz  71

ZaZa, galerie  19, 41, 78

Zdravotní ústav v Ostravě  42

Zdravotnická záchranná služba 

Moravskoslezského kraje  57

Zoologická zahrada a botanický park 

Ostrava, p. o.  11, 21, 22, 24, 36, 41, 44, 

65, 66, 76, 80

Zoologická zahrada Poznaň  76

Ž
Žalman&Spol., hudební skupina  57, 77
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Rejstřík akcí k výročím

150. výročí zahájení provozu na železniční trati Ostrava – Frýdlant nad Ostravicí  59

120. výročí zahájení provozu elektrických tramvají v Ostravě  41, 61

115. výročí zahájení výroby ocelových láhví ve vítkovických železárnách  54

100 let vilové čtvrti Zábřeh-Družstvo  38

100. výročí otevření Knihovny města Ostravy  14, 30

100. výročí založení Československé obce legionářské  51, 70

100. výročí založení klubu FC Baník Otrava  52, 53, 72

100. výročí založení porodnice ve vítkovické nemocnici  54

95. výročí otevření Domu umění  28

75. výročí zahájení činnosti Divadla Petra Bezruče  20

70. výročí otevření Moravskoslezské vědecké knihovny  68

70. výročí založení Nové huti Klementa Gottwalda (dnes Liberty Ostrava, a. s.)  51

70. výročí založení ostravské zoo  44, 66

65. výročí zahájení vysílání ostravského studia České televize  10

60. ročník mezinárodního atletického mítinku Zlatá tretra  28

60. ročník Ostrava City Marathonu  55

60. výročí narození spisovatele J. Balabána  12

60. výročí otevření AGEL Hornické polikliniky, s. r. o.  55

50. výročí podepsání smlouvy o partnerství mezi Drážďanami a Ostravou  57 

30. výročí založení Chráněné krajinné oblasti Poodří  76

30. ročník mezinárodní konference Požární ochrana  50

30. výročí otevření Střední umělecké školy, Ostrava, p. o.  16, 20

30. výročí založení Sportovního klubu vozíčkářů Praha  73

30. výročí založení Ostravské univerzity  69

25. výročí ustavení ostravsko-opavské diecéze  33
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20. ročník Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů  66

20. výročí založení Fotografické galerie Fiducia  78, 79

15. ročník konference Podíl zoologických zahrad při environmentálním vzdělávání  76

15. ročník literárního festivalu Protimluvfest  66

15. ročník odborné ankety Stavba Moravskoslezského kraje  66

15. výročí založení Asociace Trigon  62

10. ročník TátafesTu  40

10. výročí založení souboru NDM Opereta/Muzikál  15

5. ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu Cirkulum  45

5. ročník mezinárodního halového atletického mítinku Czech Indoor Gala  13
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