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LEDEN

1. ledna 
`` prvním miminkem narozeným v roce 2022 v Ostravě se stal Matyáš Vjačka, 

který se narodil v 00.56 ve Fakultní nemocnici Ostrava. 3. ledna Matyáškovi 
a jeho mamince poblahopřál a předal dárky primátor statutárního města 
Ostravy T. Macura 

`` ostravská zpěvačka B. Kanyzová vydala své první sólové album 
Vzpomněnky. Na nahrávce spolupracovala mj. s hráčem na bicí M. Hampelem 
a kytaristou L. Lukášem 

`` také v roce 2022 se konal tradiční výstup na haldu Emu, pořádaný Klubem 
českých turistů při SSK Vítkovice, z. s., který absolvovalo 412 účastníků 

1.–16. ledna
`` po roční přestávce, vynucené pandemickou situací, proběhla Tříkrálová 

sbírka, organizovaná Charitou ČR. 3. ledna navštívili koledníci v Nové 
radnici vedení města v čele s primátorem T. Macurou. Kasičky byly umístěny 
v obchodech, v úřadech, v kostelích a na dalších veřejných místech. Sbírku 
bylo možno podpořit také zasláním dárcovské SMS. Výtěžek získaný 
v ostravsko-opavské diecézi byl určen na 49 projektů Charity 

3. ledna 
`` byla spuštěna internetová interaktivní aplikace Mapa přístupnosti města 

Ostravy, poskytující lidem s omezenou pohyblivostí informace o přístupnosti 
více než 1 400 objektů, mj. úřadů, vzdělávacích a kulturních institucí, 
zdravotnických zařízení, podniků služeb, gastronomie nebo zastávek městské 
hromadné dopravy 

`` odvysílán byl první díl dvanáctidílného seriálu České televize Stíny v mlze, 
jehož děj se odehrává v Ostravě a okolí. Pod režijním vedením R. Špačka 
ztvárnili hlavní role vyšetřovatelů P. Špalková a J. Vyorálek

Primátor T. Macura přispívá do Tříkrálové sbírky (3. ledna)
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5. ledna
`` v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě se konal charitativní Tříkrálový 

koncert zpěváka M. Chodúra. V přímém přenosu jej vysílala Televize Noe 

6. ledna
`` za účasti náměstkyně primátora A. Hoffmannové byl ve Velkém světě 

techniky v Dolní oblasti Vítkovice otevřen zrekonstruovaný Dětský svět. 
Na více než 950 m2 jsou instalovány například staveniště, autoservis, 
městečko, farma a důl převedené do dětského měřítka 

`` na Novoročním koncertu Janáčkovy filharmonie Ostrava zazněly v Domě 
kultury města Ostravy oba koncerty pro klavír a orchestr D. Šostakoviče 
a skladby R. Strausse. Jako sólisté se představili makedonský klavírista 
S. Trpčeski a trumpetista A. Kavalinski. Orchestr řídil hostující dirigent P. Popelka 

7. ledna
`` CD se skladbami australského autora A. Andersona vydalo vydavatelství 

Toccata Classics. Ve dvou kantátách pro sbor a sólisty vystoupila rovněž 
Janáčkova filharmonie Ostrava pod vedením S. Vavřínka 

10. ledna
`` v Divadle „12“, jež je součástí Divadla Jiřího Myrona, proběhla premiéra 

opery M. Ravela Dítě a kouzla v hudebním nastudování P. Gatta a režii 
J. Čiernika. Dílo bylo uvedeno v rámci společného projektu Operní akademie 
Ostrava a Národního divadla moravskoslezského 

`` výstava Aleš Hudeček: Vypravěčka příběhů, prezentující akvarely tohoto 
ostravského umělce, byla zahájena v Galerii Dole v antikvariátu a klubu Fiducia 

11. ledna
`` na Janáčkově konzervatoři v Ostravě na Novoročním koncertu, na němž 

se představily klavíristka M. Hrudová a Symfonický orchestr JKO řízený 
P. Šumníkem, zazněla díla A. Dvořáka, O. Respighiho a D. Šostakoviče 

18. ledna
`` v Domě umění Galerie výtvarného umění v Ostravě byly zahájeny výstavy 

fotografií M. Kalhouse Stary knedlik, rekapitulující jeho více než třicetiletou 
tvorbu, a výstava Radost, představující prostřednictvím děl J. Načeradského, 
J. Schikanedera, E. Filly, J. Zrzavého či J. Čapka prosté lidské radosti (milostný 
vztah, rodinu, pohyb, jídlo atd.) 

`` vystoupení komorního souboru ANSemble Duettino a operního pěvce 
R. Nováka se uskutečnilo v obřadní síni Slezskoostravské radnice 

`` ženský i mužský tým 1. SC TEMPISH Vítkovice zvítězily v Chomutově 
ve finále Poháru Českého florbalu. Oba vítkovické týmy ovládly turnaj 
počtvrté v historii klubu. Ženy zdolaly Florbal Chodov 3:2 a muži porazili 
ACEMA Sparta Praha 6:4 

19. ledna
`` na 29. jednání Zastupitelstva města Ostravy byly uděleny tituly nadaným 

studentům Talent roku, schváleny byly mimořádné dotace na realizaci 
významných akcí města v oblasti sportu v roce 2022, dotace v rámci 
programu na podporu sportovní infrastruktury a na projekty v oblastech 
kultury, rodinné politiky, sociální péče a protidrogové prevence. Zastupitelstvo 
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rozhodlo o prodeji pozemku ve Slezské Ostravě, a to mezi ulicemi U Staré 
elektrárny a Bohumínskou, na němž hodlá společnost UNNI Development 
gama s. r. o. postavit polyfunkční dům s 11 byty, 30 parkovacími místy 
a komerčními prostorami 

20. ledna
`` 25. výročí založení Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava si její pedagogové připomněli slavnostním zasedáním 
v aule VŠB – TUO 

`` v galerii ZaZa v Sokolské ulici v Moravské Ostravě byla zahájena výstava 
obrazů a šperků ostravské výtvarnice V. Opavské s názvem Zpěv nad kostmi 

21. ledna
`` výstava Karásek ze Lvovic potkává Vlkodlaky aneb Fantasmagoriana 

v Ostravském muzeu, jejímž autorem byl M. Jiroušek, prezentovala první 
vydání publikací, autorské tisky či bibliofilie s tematikou gotického románu, 
hororu, okultismu a magie 

25. ledna
`` ve Fotografické galerii Díra v prostorách Domu kultury města Ostravy byla 

zahájena výstava fotografií havířovského fotografa V. Jasioka s názvem Místa, 
která už nejsou tím, čím byla, představující snímky Ostravy a Havířova ze 
70. a 80. let 20. století 

`` vozy formule zkonstruované studenty Fakulty strojní Vysoké školy báňské –  
Technické univerzity Ostrava prezentuje expozice Formula Student Ostrava 
ve Velkém světě techniky v Dolní oblasti Vítkovice 

26. ledna
`` v Nové radnici byly za účasti náměstka primátora Z. Pražáka uděleny 

ceny 15. ročníku ankety města Senior roku 2021. Nejvyšší ocenění obdrželi 

Vítězové 15. ročníku ankety Senior roku 2021 (26. ledna)
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H. Juřinová za dobročinnou činnost v aktivitách zaměřených na boj proti 
rakovině a J. Juřeník, předseda Sportovního klubu orientačního běhu Ostrava 
a člen výboru Sdružení seniorů OSŽ Ostrava hlavní nádraží 

27. ledna
`` u památníku obětem holocaustu v sadu Dr. Milady Horákové se konala 

vzpomínková akce, kterou u příležitosti Dne památky obětí holocaustu 
uspořádal Oblastní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu gen. Mikuláše 
Končického Ostrava 

`` Dětský rehabilitační stacionář Městské nemocnice Ostrava získal čtyři 
speciální vertikalizační stojany, umožňující pozici vestoje dětem, které 
se nemohou postavit nebo dlouho ve stoji nevydrží. Zdravotní pomůcky 
věnovala dobročinná organizace Saves help, sdružující profesionální hokejové 
brankáře 

`` v Centru PANT v ul. Čs. legií se konala za účasti náměstkyně primátora 
A. Hoffmannové závěrečná konference projektu Místního akčního plánu 
rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II 

`` premiéra inscenace Černý třpyt Ostravy, inspirovaná sborníkem básní z let 
1894–2013 o Ostravě Briketa, jejíž dramatizace a režie se ujal L. Vrchovský, 
proběhla ve Staré Aréně 

`` skladatel, dirigent a flétnista P. Kotík obdržel v USA Cenu Johna Cage. 
V roce 2000 založil P. Kotík Ostravské centrum nové hudby, které pořádá 
festivaly Ostravské dny a Dny nové opery 

28. ledna
`` náměstek primátora Z. Pražák předal v Základní škole v ulici Gen. Píky 

v Moravské Ostravě cenu několika vítězům v literární soutěži Generace 
prarodičů, jejímž úkolem bylo zapsat vzpomínky prarodičů. Soutěže se 
zúčastnilo 215 dětí z 30 ostravských základních škol. Dalším oceněným, jichž 
bylo celkově 24, byly vzhledem k přetrvávající pandemické situaci předány 
ceny individuálně  

`` na stanici Českého rozhlasu Radiožurnál byl v přímém přenosu z Divadla 
Mír odvysílán pořad L. Výborné Výborná v Míru!, v němž vystoupili rovněž 
herci A. Čuba, Š. Kozub, R. Ferro a V. Polák a zpěvačka B. Kanyzová 

29. ledna
`` Národní divadlo moravskoslezské uvedlo premiéru adaptace románu 

O. Filipa Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy. Autorem 
dramatizace byl T. Vůjtek, režisérem J. Klimsza. V roli Lojzka se představil 
R. Finta 

31. ledna
`` počet osob s prokázaným onemocněním covid-19 dosáhl od začátku 

pandemie v okrese Ostrava-město 87 161. Vyléčilo se 76 871 lidí  
a zemřelo 1 284 

`` Úřad práce Ostrava evidoval v okrese Ostrava-město 12 633 uchazečů 
o zaměstnání a míra nezaměstnanosti dosáhla 5,6 %
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Scéna z inscenace NDM Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy (29. ledna)
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1. února
`` součástí vernisáže výstavy ostravského výtvarníka M. Nenutila, známého 

pod pseudonymem Openmindz360°, nazvané „Once Upon a Time No. 2, Kdysi 
dávno“ bylo promítání screeningu mozku na čelní fasádu Ostravského muzea. 
Výstava prezentovala artefakty z vykopávek prováděných v blízkosti muzea, 
které archeologové nepřevzali do sbírek 

3. února
`` v Atletické hale Vítkovice se konal 6. ročník mezinárodního atletického 

mítinku Czech Indoor Gala. Překonáno bylo pět rekordů mítinku: v běhu 
na 200 m zvítězil T. Burnet z Nizozemska časem 20,92 s, na prvních místech 
se umístili dále Polka A. Kiełbasińska v běhu na 400 m (51,10 s), E. Giles 
z Velké Británie v běhu na 1 500 m (3:35,93 min), Švéd T. Montler ve skoku 
dalekém (8,21 m) a Bulharka I. Zhuk ve skoku o tyči (471 cm) 

`` vernisáží za přítomnosti autora byla ve Výstavní síni Sokolská 26 zahájena 
výstava obrazů z let 2011–2021, jejichž autorem je ostravský rodák T. Haleš, 
žijící od 80. let 20. století v Rakousku 

9. února
`` ve Slezskoostravské galerii v prostorách Slezskoostravské radnice proběhla 

vernisáž prací členů výtvarného spolku In Signum, mj. A. Gavlase, K. Hercíka, 
K. Pavlicové a K. Švacha 

`` byla ukončena další část rekonstrukce tzv. Ostravské Kodaně na Havlíčkově 
nábřeží v Moravské Ostravě, jejímiž součástmi byly oddělení pěší trasy 
od cyklostezky, revitalizace zeleně, nová visutá galerie, mobiliář, a opravou 
prošlo rovněž osvětlení 

10. února
`` zástupci vedení města a společnosti nextbike Czech Republic, s. r. o., ocenili 

nejaktivnějšího uživatele bikesharingu v Ostravě v roce 2021, jímž se stal 
D. Koutný, který sdílená kola využil 1 068krát, což byl nejen ostravský rekord, 
ale i nejlepší výkon v rámci celé České republiky 

`` na koncertu Janáčkovy filharmonie Ostrava zazněla pod taktovkou 
L. Bringuiera díla J. Sibelia, H. Dutilleuxe a P. I. Čajkovského. Sólistkou 
v Sibeliově houslovém koncertu byla ruská houslistka A. Baeva 

`` ve věku nedožitých 53 let zemřel L. Folwarczny, člen Zastupitelstva města 
Ostravy, starosta městského obvodu Poruba na přelomu let 2018 a 2019, 
a předseda představenstva společnosti Vítkovice Aréna, a. s. 

11. února
`` H. Staňková se ujala funkce děkanky Hornicko-geologické fakulty Vysoké 

školy báňské – Technické univerzity Ostrava, a stala se tak historicky první 
ženou na tomto postu 

`` ostravská hudební skupina Nedivoč vydala album s názvem Svítá. 
Po odchodu zpěváka J. Krhuta se ujal místa frontmana S. Tulej 

15. února
`` u pamětní desky legionáře a přívozského rodáka E. Podmola na budově 

bývalé přívozské sokolovny na Sokolské třídě se konala vzpomínková akce 
k 130. výročí jeho narození, kterou uspořádal Oblastní výbor Českého svazu 
bojovníků za svobodu gen. Mikuláše Končického Ostrava
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`` vernisáž výstavy nazvané Avos’, prezentující práce ruských absolventek 
Fakulty umění Ostravské univerzity M. Aksininy a A. Khmelevy, proběhla 
v Galerii Dukla na Hlavní třídě v Porubě. Pojem Avos’ znamená v ruštině víru 
v zázrak, stejně jako smíření s pocitem nejistoty 

15. a 16. února
`` v hudebním klubu Parník vystoupil vynikající kytarista M. Pavlíček, člen 

legendární skupiny Pražský výběr, v doprovodu klávesisty M. Nejtka, hráče 
na bicí M. Daňka a kytaristy M. Ivana 

16. února
`` Zastupitelstvo města Ostravy na svém 30. zasedání schválilo závazek města 

snížit o 55 % produkci oxidu uhličitého do roku 2030, Akční plán realizace 
cílů a opatření Strategického plánu města Ostravy pro sport 2017–2025, 
pro rok 2022, poskytnutí dotací v oblasti školství, kultury, vzdělávání, 
talentmanagementu a volnočasových aktivit. Rozsáhlá debata proběhla 
k návrhu záměru zjednodušení bezplatné přepravy cestujících seniorů 
starších 65 let v městské hromadné dopravě i k návrhu na vyhlášení místního 
referenda k problematice provozování vodárenské a kanalizační infrastruktury 
v Ostravě. Tento materiál ZMO neschválilo 

`` věž Nové radnice a most Miloše Sýkory byly u příležitosti 160. výročí 
založení tělovýchovné jednoty Sokol nasvíceny červeno-bílým světlem 

17. února
`` ve věku 74 let zemřel biskup ostravsko-opavské diecéze F. V. Lobkowicz. 

Papežem Janem Pavlem II. byl 30. května 1996 jmenován prvním sídelním 
biskupem nově zřízené diecéze. Pohřeb se mší se uskutečnil v katedrále 
Božského Spasitele 26. února

Biskup F. V. Lobkowicz  
(17. února)
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`` Dopravní podnik Ostrava a. s. převzal první dvoučlánkovou jednosměrnou 
šestinápravovou tramvaj Škoda 39T. Cestující přepravovala na lince 4 ze 
zastávky Nová huť jižní brána do Martinova a na lince 10 z Hranečníku 
na Dubinu 

`` premiéra opery H. Krásy Zásnuby ve snu (Verlobung im Traum) se konala 
v NDM. V hudebním nastudování A. Sedlického a M. Šedivého a v režii 
J. Nekvasila vystoupili M. Infante, V. Rovná, P. Kubáň a další 

18. února
`` v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava byla 

zahájena za účasti primátora T. Macury výstavba Centra energetických 
a environmentálních technologií – explorer 

`` Divadelní společnost Petra Bezruče uvedla premiéru inscenace hry D. Ivese 
Venuše v kožichu. V inscenaci, jejímž režisérem byl J. Pokorný, se představili 
L. Melník a M. Haroková 

19.–20. února
`` na atletickém mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek 

v hale v Ostravě vybojovali mistrovské tituly rovněž atleti SSK Vítkovice. 
V kategorii juniorek zvítězily A. Cagašová v běhu na 400 m časem 55,59 s, 
H. Borová v běhu na 800 m (2:13,27 min) a K. Brzyszkowská ve vrhu koulí 
(4 kg) výkonem 15,40 m. V kategorii dorostenců získal první místo M. Zach 
z klubu Atletika Poruba z. s. v běhu na 60 m překážek (7,93 s) 

21. února
`` vedení města rozhodlo o vyvěšení vlajky Ukrajiny na budovu Nové radnice. 

Vyjádřilo tím podporu Ukrajině, čelící sílícímu tlaku Ruské federace

M. Haroková a L. Melník v inscenaci Venuše v kožichu (18. února)
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Mláďata levhartů cejlonských (21. února)

`` v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava se po 14 letech narodila 
dvě mláďata levhartů cejlonských 

24. února
`` odpoledne proběhl protest před Honorárním konzulátem Ruské federace 

v Sokolské ulici v Moravské Ostravě a stovky lidí demonstrovaly od 18.30 
na Prokešově náměstí před Novou radnicí proti invazi vojska Ruské federace 
na Ukrajinu 

`` na oddělení kardiologie Městské nemocnice Ostrava byla uvedena 
do provozu nová angiolinka, nahrazující deset let staré zařízení, které 
vykazovalo vysokou poruchovost 

24.–28. února
`` modrým a žlutým světlem, symbolizujícím ukrajinskou vlajku, byly nasvíceny 

věž Nové radnice a most Miloše Sýkory 

25. února
`` odbor sociálních věcí a zdravotnictví MMO a oddělení krizového řízení 

kanceláře primátora zajišťovaly od tohoto dne koordinaci sociální pomoci 
ukrajinským uprchlíkům. Pracovníci magistrátu mj. vytipovali objekty vhodné 
pro jejich dočasné ubytování 

`` ukončena byla rozsáhlá rekonstrukce detašovaného pracoviště 
ZŠ Gen. Janka, nacházejícího se v Klicperově ulici v Mariánských Horách. 
Stavební práce zahrnovaly vybudování tří odborných učeben: multimediální, 
IT a jazykové, chemicko-fyzikální a přírodovědné
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`` v areálu zrušené koksovny Šverma zahájila společnost AWT Rekultivace a. s. 
demolici 84metrového plynojemu z oceli a plechu. Ten byl jednou z dominant 
lokality v blízkosti Mariánskohorské ulice 

`` Divadlo loutek Ostrava uvedlo premiéru inscenace valašské pohádky 
se zpěvy a tanci J. Bařinky Smrt na hrušce v režii T. Kočka. Scénu, loutky 
a kostýmy navrhl M. Hejmovský. Na choreografii se podílel M. Krajňák 

26. února
`` město Ostrava zřídilo v bývalém průmyslovém areálu ve Wattově ulici 

v Přívoze sběrné místo pro materiální pomoc určenou obyvatelům Ukrajiny. 
Otevřeno bylo až do odvolání sedm dní v týdnu od 8 do 20 hodin 

26.–27. února
`` v Praze se uskutečnilo mistrovství ČR žáků a žákyň v hale, na němž 

vybojovalo několik ostravských atletů první místa. P. Poštulková z Atletiky 
Poruba zvítězila v běhu na 60 m překážek časem 8,68 s, A. Hrbáčová 
(Atletický klub Hošťálkovice, z. s.) byla první ve skoku vysokém výkonem 
172 cm a A. Pannová (SSK Vítkovice, z. s.) dominovala ve skoku o tyči (376 cm) 

28. února 
`` Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině – MSK bylo zřízeno v budově 

Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava na Fifejdách v ulici 
Červeného kříže. Od 7. března pak působilo na výstavišti Černá louka

Scéna z představení Divadla loutek Ostrava Smrt na hrušce (25. února)
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Pavilon na Černé louce sloužící 
jako Krajské asistenční centrum 
pomoci Ukrajině – MSK (7. března)

1. března
`` občané vyjádřili svou podporu Ukrajině, čelící agresi ruské armády, 

na demonstraci na Prokešově náměstí, organizované Centrem PANT, 
Ostravskou univerzitou a neziskovou organizací Jeden svět Ostrava. 
Po projevech vystoupily sbor Národního divadla moravskoslezského a sbor 
Canticum Ostrava, které mj. přednesly ukrajinskou hymnu 

`` na Masarykově náměstí a v přilehlých ulicích se uskutečnil 13. ročník 
Masopustu Ostrava, s podtitulem Byltě jednou jeden starý dobrý král. Jeho 
součástmi byly předání masopustního práva, maškarní průvod a scénky 
Zabíjení kozla a Pochovávání basy. Lidé si mohli vychutnat různé pochutiny 
a nápoje, nabízené ve stáncích 

`` výstava Velikonoční příběh v umění, prezentující díla s tematikou velikonočního 
týdne, jejichž autory jsou mj. A. Dürer, H. Schäufelein, A. Hirschvogel, D. Balabán, 
I. Pinkava a M. Kalhous, byla zahájena v Domě umění  

2. března
`` ve Fotografické galerii Fiducia proběhla vernisáž výstavy Jan Pikous: 

Horizont iluzí, prezentující tvorbu J. Pikouse zaměřenou na strukturální 
a imaginativní fotografii 

4. března
`` vláda České republiky vyhlásila z důvodu migrační krize, způsobené válkou 

na Ukrajině, nouzový stav 

`` očkovací centrum na Černé louce ukončilo po roce fungování provoz 

5. března
`` ve Staré Aréně proběhla premiéra komedie J. Justa Záměna. V režii 

M. Šmída vystoupili O. Krejčí, P. Kubala, J. Horníčková a N. Janyšková 

5.–6. března
`` na mistrovství ČR mužů a žen v atletice v Ostravě vybojovali dva mistrovské 

tituly atleti SSK Vítkovice. V běhu na 60 m zvítězil Z. Stromšík časem 
6,64 s a ve vrhu koulí získala první místo K. Brzyszkowská (15,65 m) 

7. března
`` v pavilonu na výstavišti Černá louka, který fungoval do konce února jako 

očkovací centrum, bylo zřízeno Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině – MSK. 
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Bylo zde přemístěno z budovy Oblastního spolku Českého červeného kříže 
Ostrava na Fifejdách. Příchozím uprchlíkům byla poskytnuta humanitární 
pomoc, zahrnující zajištění ubytování, dokladů a zdravotního pojištění 
a psychosociální podporu. Kromě členů Českého červeného kříže zde působili 
složky Integrovaného záchranného systému, zástupci zdravotní pojišťovny 
a dalších institucí 

`` v klubu Fabric v Plynární ulici v Moravské Ostravě se uskutečnil koncert 
Válka je vůl, zorganizovaný Centrem kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, 
na němž vystoupily skupiny Buty, Nedivoč, Bandaband, zpěváci P. Bende, 
B. Kanyzová, kytarista Š. Rak a další. Výtěžek ze vstupného byl určen 
na vybavení bytů pro ukrajinské uprchlíky 

`` výstava Literární paměť regionu 1918–2018 (texty, osobnosti, místa), 
zahájena v prostorách ústředí Knihovny města Ostravy a jež byla součástí 
projektu Filozofické fakulty Ostravské univerzity, na němž spolupracovaly 
mj. antikvariát a galerie Fiducia a Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, 
prezentovala osobnosti a místa spojené s literární tvorbou regionu 

`` od tohoto dne mohli ukrajinské ženy, děti a senioři, kteří se ocitli na území 
Ostravy, využívat za symbolickou jednu korunu všechna zařízení Sportovních 
a rekreačních zařízení města Ostravy, s. r. o. 

`` na Masarykově náměstí se konala vzpomínková akce k 172. výročí narození 
T. G. Masaryka, kterou uspořádal Oblastní výbor Českého svazu bojovníků 
za svobodu gen. Mikuláše Končického Ostrava 

`` v aule Ostravské univerzity se konal koncert k poctě J. Hališky, jednoho 
ze zakladatelů Fakulty umění OU, violoncellisty a dlouholetého ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava 

8. března
`` vernisáží výstavy Op-art, Kinetismus, Bridget Riley & Milan Dobeš 

a Československá grafika byla otevřena Galerie Gong, vzniklá rozšířením Milan 
Dobeš Musea v Dolní oblasti Vítkovice 

9. března
`` jediným bodem 31. jednání Zastupitelstva města Ostravy byla pomoc 

Ukrajině. 12,5 mil. Kč bylo poskytnuto velvyslanectví Ukrajiny na nákup 
vojenského materiálu, Fondu humanity Českého červeného kříže, organizaci 
Člověk v tísni, o. p. s., Organizaci pro pomoc uprchlíkům, Oblastnímu spolku 
Českého červeného kříže Ostrava a pobočce Potravinové banky 

10. března
`` za přítomnosti starosty městského obvodu Slezská Ostrava R. Vereše 

a ředitele Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p. o., 
S. Aniola byl pro klienty Čtyřlístku ve Vývozní ulici v Hrušově otevřen dům, jehož 
součástí jsou dvě domácnosti pro dvanáct klientů. Jeho stavba byla financována 
z Evropských fondů a rozpočtu města Ostravy 

`` Ostrava se zapojila vyvěšením tibetské vlajky na budově Nové radnice 
do mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet, jejímž cílem je upozornit 
na porušování lidských práv v Tibetu
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`` v klubu BrickHouse v Dolní oblasti Vítkovice se za účasti primátora 
T. Macury konalo Národní finále soutěže kreativních startupů Creative 
Business Cup 2022. Vítězství i titul Miláček publika získal startup Sensio 
s produktem MyCello – tisk violoncella na 3D-tiskárně 

`` vernisáž výstavy Půvab všedního dne, prezentující obrazy, především akryly 
na plátně zobrazující geometrické útvary, jejichž autorem je člen Umělecké 
besedy J. Svoboda, proběhla v galerii ZaZa 

11. března
`` u příležitosti dokončení přestavby Kulturního domu v Petřkovicích proběhl 

Jarní petřkovický bál. Oprava objektu, zahájená před 10 lety, zahrnovala 
rekonstrukci sálu, vinárny, obřadní místnosti, kuchyně, restaurace a dalších 
prostor, zateplení fasády, výměnu oken a novou střechu 

11.–12. března
`` na výstavišti Černá louka se konal 3. ročník Knižního festivalu Ostrava.  

Knižní novinky a nejzajímavější tituly představila nakladatelství z celé České 
republiky. V rámci doprovodného programu proběhly besedy, přednášky, 
autorská čtení, autogramiády, prezentace publikací, workshopy, soutěže 
a tematické výstavy. Současně s Knižním festivalem se uskutečnil Veletrh 
cestovního ruchu – Dovolená 2022 

12. března
`` ve věku 78 let zemřel zpěvák a textař J. Wykrent, rodák z Přerova, spojený 

s ostravským kulturním životem. Jako textař spolupracoval například se 
zpěvačkou M. Rottrovou 

`` v Ostravě se konalo 31. halové mistrovství ČR veteránů v atletice, 
na němž vybojovala mistrovský titul v hodu kladivem 2 kg v kategorii MIX 
R. Grómanová ze SSK Vítkovice výkonem 46,40 m 

13. března
`` na halovém mistrovství ČR v paraatletice v Ostravě byly překonány dva 

české rekordy. Ve vrhu koulí kategorie F63 dosáhl M. Adamčík (TJ ZP Halma 
Plzeň) výkonu 10 m a v běhu na 60 m kategorie T35 zvítězil O. Bartošek 
(SSK Vítkovice, z. s.) v čase 9,35 s 

`` vynikající slovenský jazzový zpěvák P. Lipa vystoupil v klubu Parník  

15.–18. března
`` po dvouleté přestávce, způsobené pandemií, prezentovaly město Ostrava 

a Moravskoslezský kraj ve francouzském Cannes na Veletrhu realitních 
a investičních příležitostí MIPIM 2022 mj. rozvojové plochy ve městě, včetně 
jeho historického centra, a projekt koncertního sálu. Na prezentaci města se 
podílel odbor strategického rozvoje MMO 

18. března
`` mezi ulicemi Družební a Zauliční v Krásném Poli byla za účasti náměstků 

primátora A. Hoffmannové, Z. Pražáka, M. Svozila, starosty městského 
obvodu Krásné Pole T. Výtiska a dalších hostů otevřena novostavba domu 
seniorů. V jeho přízemí se nachází společenský sál a zázemí. V patře je 
k dispozici šest bytových jednotek. Objekt provozuje společnost Dům seniorů 
v Krásném Poli s. r. o.
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`` své první CD s názvem Flesh&Soul vydala ostravská zpěvačka Nika, která 
byla také autorkou hudby i textů. Doprovázela ji skupina ve složení P. Duda 
(klavír), N. Gatto (baskytara) a J. Bjolek (bicí nástroje) 

19. března
`` v Atletické hale společnosti Vítkovice Aréna, a. s., se konal turnaj Ostrava Judo 

Open 2022, největší dvoudenní turnaj v judu v České republice, jehož se zúčastnilo 
619 závodníků ze 114 klubů. Soutěž pořádal 1. Judo club Baník Ostrava, z. s. 

19.–20. března
`` na mistrovství ČR družstev v plavání v Českých Budějovicích zvítězil ženský 

tým Klubu plaveckých sportů Ostrava, který o jediný bod překonal Plavecký 
klub Slávia VŠ Plzeň

Nová expozice makaků, gibonů a kopytníků v ostravské zoo (25. března)
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20. března
`` v Multifunkční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice se konal benefiční koncert 

Janáčkova filharmonie a Aneta Langerová pro Ukrajinu 

22. března
`` desítky divadel v celé ČR, včetně NDM v Ostravě, se připojily k akci Světlo 

pro Mariupol / Світло надії для Маріуполя. Mariupol je město na Ukrajině, které 
bylo cílem soustředěného útoku ruské armády 

`` v Domě umění byla zahájena výstava prací sochaře M. Kotrby Velký 
okamžik, což je rovněž název jeho nejvýznamnější sochy 

23. března
`` Zastupitelstvo města Ostravy na 32. zasedání rozhodlo o záměru prodat 

nemovitosti v městském obvodě Ostrava-Jih mezi ulicemi Středoškolskou 
a U Studia, určené pro výstavbu bytových domů. V reakci na vojenskou 
intervenci Ruské federace na Ukrajině byly vypovězeny partnerské smlouvy 
s městy Doněck, ležícím na ukrajinském území ovládaném separatisty, 
a ruským Volgogradem. Zastupitelstvo dále odsouhlasilo finanční podporu 
na vznik oboru Zubní lékařství na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, dotaci 
ve výši 10 mil. Kč na realizaci společensky odpovědných projektů v oblasti 
sportu v roce 2022, dotaci na akci Dny NATO a Dny Vzdušných sil Armády ČR 
2022, a dotace na podporu lidí s hendikepem a na podporu cizojazyčné výuky 
ve školním roce 2022/2023 

24. března
`` klavírista I. Kahánek společně s Janáčkovou filharmonií Ostrava, řízenou 

švýcarským dirigentem K. Zehnderem, uvedli Koncert pro klavír a orchestr 
č. 4, Inkantace B. Martinů. Na dramaturgicky neotřelém koncertním večeru 
zazněla rovněž díla A. Zemlinského a E. W. Korngolda 

25. března
`` v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava byla ukončena stavba 

expozice makaků lvích, gibonů a kopytníků. Nová expozice vznikla v prostoru 
mezi pavilony Čitván a Tanganika a poskytuje zvířatům doposud chovaným 
ve starém pavilonu primátů nadstandardní podmínky 

`` vyšlo CD společnosti Rubicon Classics, na níž Janáčkova filharmonie 
Ostrava a Lobkowicz Trio pod taktovkou P. Popelky nahrály skladby  
L. van Beethovena a J. V. H. Voříška 

`` fanoušci zpěváka J. Nohavici zcela zaplnili divadelní sál Domu kultury 
Poklad v Porubě na koncertě ke čtyřicátému výročí jeho prvního veřejného 
vystoupení, které se uskutečnilo právě v tomto kulturním domě 

25. března–1. dubna
`` v kinech v Domě kultury Poklad, Minikině, klubu Atlantik, Centru 

PANT a kině Etáž v Dolní oblasti Vítkovice proběhl Mezinárodní festival 
dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, nabízející 48 projekcí, 
besedy a také kulinářskou akci Ochutnáváme svět s recepty ze všech 
kontinentů 

26. března
`` zhasnutím osvětlení věže Nové radnice od 20.30 do 21.30 hodin se město 

připojilo k mezinárodní kampani Hodina Země, jejímž cílem je zvýšení 
informovanosti o změnách klimatu
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`` v NDM proběhla premiéra inscenace ruského dramatika A. P. Čechova 
Višňový sad. V režii V. Štěpánka vystoupila v hlavní roli R. Klemensová 

27. března
`` cimbálová muzika Hradišťan s uměleckým vedoucím J. Pavlicou se 

představila v klubu Parník 

29. března
`` slavnostní slib 26 nových strážníků Městské policie Ostrava proběhl v Nové 

radnici. U této příležitosti předal primátor T. Macura stužky Za záchranu života 
příslušníkům městské policie O. Vidličkovi a N. Vítečkové 

`` v odletové hale Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově proběhlo 
za účasti náměstka primátora M. Svozila slavnostní obnovení letecké linky 
mezi Ostravou a Varšavou. Letadla budou na této trase létat pětkrát týdně 

`` ve věku 91 let zemřel Z. Benek, reprezentant ČR v atletice v kategorii veteránů 

31. března
`` u příležitosti Dne učitelů bylo za účasti náměstkyně primátora A. Hoffmannové 

v Nové radnici oceněno 10 nejlepších ostravských pedagogických pracovníků 
v kategoriích, a to Pedagogická osobnost a Ocenění za dlouholetou pedagogickou 
činnost. Na organizaci akce se podílel odbor školství a sportu MMO 

`` vernisáž obrazů Křehké deformace A. Neborové proběhla ve Výstavní síni 
Sokolská 26. Autorka tematicky zpracovává konkrétní předměty, které se 
vztahují k jejímu nejbližšímu okolí 

`` v obřadní síni radnice městského obvodu Krásné Pole se uskutečnily 
koncert žáků Základní umělecké školy Heleny Salichové a prezentace knihy 
Z. Bajgara V Krasnym Polu na kopečku IV. 

`` počet lidí s prokázaným onemocněním covid-19 v okrese Ostrava-město 
činil 111 561, což bylo o 24 400 více než k 31. lednu 2022, vyléčených bylo 
108 902 (76 871 k 31. 1.) a zemřelých bylo 1 359 (1 284) 

31. března–2. dubna
`` 10. ročník přehlídky amatérských divadel Ostravské buchary proběhl 

v Kulturním domě v Michálkovicích. Porota doporučila vyslat na festival 
Divadelní Piknik Volyně 2022 dva soubory, a to Divadlo Vřesinských 
ochotníků, z. s., a ostravské Divadlo Devítka, které získalo rovněž Cenu diváků

Scéna z inscenace NDM 
Višňový sad (26. března)
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1.–3. dubna
`` na výstavišti Černá louka se konal Čokoládový festival. Kromě  

ochutnávek čokoládových lahůdek nabízeli prodejci například čaje, 
marmelády, alkoholické i nealkoholické nápoje a levandulové výrobky. 
Součástí programu byly koncerty skupiny Los Amigos, vystoupení členů 
Taneční školy ŠTEFI Ostrava nebo tanečního a pohybového RDC studia 

2.–3. dubna
`` v Trojhalí na Karolině proběhly soutěže ve sportovním tanci Taneční liga 

juniorů a mládeže 2022 a seniorská WDSF International Open Ostrava 
2022, v níž zvítězila v kategorii latinskoamerických tanců dvojice G. E. Sutu 
a T. Kučerová z ČR a v kategorii Standard získali první místo Litevci 
S. Seikauskas a L. Norusaite 

4. dubna
`` za účasti ředitele Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním  

postižením Ostrava, p. o., S. Aniola, hejtmana I. Vondráka, náměstků  
primátora Z. Bajgarové a Z. Pražáka a dalších hostů byl v Domově Jandova 
v Jandově ulici v Zábřehu slavnostně ukončen po více než deseti letech 
projekt Transformace organizace Čtyřlístek, jehož cílem bylo změnit systém 
péče o lidi s mentálním a tělesným postižením. Od pobytu v ústavu se 
postupně přešlo k individualizované péči v prostředí přibližujícím  
se běžným životním podmínkám 

`` finále České republiky Horizon Hydrogen Grand Prix, závodů RC modelů 
aut poháněných vodíkem sestrojených studenty středních škol, se uskutečnilo 
v Trojhalí na Karolině. Nejlepší tým, RC Racing Team Hubálov, reprezentoval 
ČR v červnu na mistrovství světa v Nizozemsku 

5. dubna
`` v ostravské pobočce Národního zemědělského muzea v Dolní oblasti 

Vítkovice byla za účasti ministra zemědělství Z. Nekuly, primátora T. Macury 
a dalších hostů zahájena výstava Zemědělství 4.0, prezentující mj. robotické 
rameno, které bylo v 80. letech 20. století nasazeno pro výrobu pluhových 
ostří, robotický dojicí stroj, autonomního zahradního robota, vertikální farmu, 
3D-tiskárnu pro tisk čokolády, fotobioreaktory a exponáty vztahující se 
ke geneticky modifikovaným plodinám 

`` na 15. ročníku veletrhu pracovních příležitostí Kariéra+, konaném 
na VŠB – TUO, prezentovalo nabídky práce 90 zaměstnavatelů a navštívilo 
jej 2 512 zájemců zejména z řad studentů a absolventů této vysoké školy 

6. dubna
`` v antikvariátu a klubu Fiducia se konaly vernisáž výstavy Jaroslav Koléšek: 

Works 1996–2021 a křest publikace věnované dosavadní sochařské tvorbě 
tohoto umělce 

7. dubna
`` architekt J. Pleskot převzal od primátora T. Macury Cenu města Ostravy 

za mimořádný přínos pro rozvoj města v oblasti architektury. J. Pleskot je 
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s Ostravou spojen především projekty revitalizace a přestavby industriálního 
areálu Dolní oblasti Vítkovice 

`` od 21 hodin se konal charitativní běh Dolní oblastí Vítkovice. Výtěžek ze 
startovného byl určen na konto Světlušky, projektu Nadačního fondu Českého 
rozhlasu, pomáhajícího nevidomým 

7. dubna–26. května
`` na programu multižánrového festivalu Tváře Evropy byly výstava fotografa 

F. Zvardoně, pocházejícího z Petřvaldu u Karviné, s názvem Francie – zahrada 
Evropy, instalovaná v atriu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, 
dále pak filmové projekce či diskuze s poslancem Evropského parlamentu 
L. Niedermayerem a politologem J. Rupnikem 

8. dubna
`` v Hulvákách v Knüpferově ulici před 8. hodinou ranní explodovala při 

výkopových pracích munice z druhé světové války. Jeden člověk zemřel 
a další byl zraněn. Z okolních domů musely být evakuovány desítky lidí 

9. dubna
`` na náměstí Svatopluka Čecha v Přívoze se konal 3. ročník Mezinárodního 

dne Romů, zorganizovaný Hnutím romských studentů za podpory Asociace 
romských podnikatelů a spolků. V programu vystoupili skupiny Slovak Band, 
Milko Brothers, zpěváci B. Girga, R. Kwiek a zpěvačka Gitana 

Architekt J. Pleskot s Cenou města Ostravy (7. dubna)
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J. Chudý, A. Langer, M. Cisovský a M. Cimerák v inscenaci Pan Ein a problém požární bezpečnosti 
(9. dubna)

`` v Komorní scéně Aréna se konala premiéra inscenace Pan Ein a problém 
požární bezpečnosti, za osobní účasti autora, ruského publicisty, scenáristy, 
spisovatele a kritika současného režimu v Rusku V. Šenderoviče. V režii 
I. Krejčího se v hlavní roli představil M. Cimerák 

`` florbalistky FBC ČPP Bystroň Group Ostrava v superfinále zvítězily 
v O2 aréně v Praze nad Florbalem Chodov 4:2 a staly se vítězkami florbalové 
extraligy v sezoně 2021/2022, na třetím místě skončil tým 1. SC TEMPISH 
Vítkovice. 5. května přijali členky týmu FBC ČPP Bystroň Group Ostrava 
v Nové radnici primátor T. Macura a náměstkyně primátora A. Hoffmannová 

`` vítězem turnaje Oktagon 32 ve smíšeném bojovém umění v hlavní kategorii –  
welterové váze – se v zaplněné Ostravar Aréně stal karvinský rodák D. Kozma, 
který ve finále porazil P. Knížete z Prahy 

`` první místo v hlavní kategorii, běhu na 10 km, největšího běžeckého závodu 
v Ostravě NN Night Run Ostrava, konaného v nočních hodinách, se stal 
D. Mikala v čase 39:03 min 

11.–15. dubna
`` na tradičním Velikonočním jarmarku na Masarykově náměstí byly prezentovány 

ukázky pletení pomlázek, malování kraslic, své umění představili kováři, řezbáři 
nebo košíkáři, ve stáncích byly nabízeny pochutiny vyprodukované malovýrobci. 
V kulturním programu vystoupily folklorní soubory. Sváteční trhy se konaly také 
v Porubě na Alšově náměstí a na náměstí v Hrabůvce 

12. dubna
`` nevýrazné výkony, bodové ztráty a malá šance uspět v evropských 

pohárech FC Baník Ostrava byly příčinami odvolání trenéra O. Smetany.  
Jeho povinnosti převzali do konce jarní části FORTUNA:LIGY dosavadní  
asistenti T. Galásek a J. Baránek
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14. dubna
`` od tohoto dne byla zrušena povinnost nošení roušek v MHD, skončilo tak 

jedno z posledních omezení vztahujících se k pandemii covidu-19 

`` v Komunitním centru Všichni spolu v Porubě připravilo informační a komunitní 
centrum Ostrava Expat Centre pro uprchlíky z Ukrajiny akci, na které mohli 
získat ucelené informace o formách pomoci při svém pobytu v Ostravě 

14.–17. dubna
`` za účasti týmů z ČR, Slovenska, Polska, Maďarska, Německa a dalších 

zemí se konal ve sportovních halách a tělocvičnách na území celého města 
Ostravy 26. ročník mezinárodního basketbalového turnaje pro dívky Easter 
Tournament Ostrava 2022 v 15 věkových kategoriích 

14.–18. dubna
`` mladší dorostenky z oddílu Házená TJ Sokol Poruba vyhrály ve své kategorii 

turnaj Prague Handball Cup, jehož se zúčastnilo 377 družstev z 15 zemí. 
4. května přijala vítězné hráčky v Nové radnici náměstkyně primátora 
A. Hoffmannová 

17. dubna
`` zpěvák a hráč na klávesy, bývalý člen skupin Progres 2, Futurum či T4 

R. Dragoun vystoupil v klubu Parník 

20. dubna
`` na 33. zasedání Zastupitelstva města Ostravy byla schválena další finanční 

podpora určená na humanitární pomoc ukrajinským uprchlíkům. Dobrovolnickému 
centru ADRA Ostrava byla poukázána částka 1 milion korun a 390 000 korun 
bylo poskytnuto společnosti Moment Česká republika, o. p. s. Zastupitelé města 
dále rozhodli o prodeji komplexu nemovitostí ve Stodolní ulici společnosti 
Linkcity Czech Republic a. s., která předložila záměr výstavby reprezentativní 
multifunkční budovy, jejíž součástí bude přibližně 158 bytů. Obšírně byl 
projednáván bod týkající se nového dotačního programu ke zmírnění 
ekonomických dopadů rostoucích cen energií, které je nutno uhradit 
v souvislosti s realizací sportovních, kulturních, volnočasových a prorodinných 
aktivit. Zastupitelé dále schválili poskytnutí víceleté dotace společnosti Černá 
louka, s. r. o. na realizaci projektu Ostravské Vánoce 2022–2024, dodatek 
smlouvy se společností RT Torax, s. r. o., který se vztahuje ke změně projektu 
mrakodrapu u obchodního a zábavního centra Forum Nová Karolina, Akční 
plán 2022 Strategie vzdělávání města Ostravy 2030, zprávu o činnosti 
Městské policie Ostrava a informaci o stavu veřejného pořádku a vnitřní 
bezpečnosti na území města za rok 2021, připravenou Městským ředitelstvím 
Policie ČR v Ostravě 

21. dubna
`` ze Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava bylo převezeno šest 

hulmanů posvátných do polské Zoo Chorzów, kde dosud hulmany nechovali. 
Kromě toho bylo dalších deset samců přemístěno do Zoo Lodž 

`` ve Slezskoostravské galerii proběhla vernisáž výstavy obrazů s názvem 
Hledání, na níž prezentovali svá díla E. Matera z Frýdku-Místku a L. Kawulok, 
žijící a tvořící v Bukovci na Třinecku 

`` vernisáž výstavy prací ostravských rodáků, výtvarníků Jiřího a Zdenky 
Tylečkových tvořících ve Francii pod pseudonymem Tylek a Tyleček nazvaná 
Z Paříže opět do Jistebníku proběhla v Galerii u foťáka v Jistebníku
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Mláďata výra velkého (23. a 25. dubna)

22. dubna
`` na Mariánském náměstí byla instalována venkovní výstava nazvaná 

Významné osobnosti Mariánských Hor a Hulvák, která byla následně 
přemístěna na další místa v Ostravě. Na šesti velkoformátových panelech 
byly prezentovány profily vybraných osobností, které s Mariánskými Horami 
a Hulváky spojily část svého života, např. starosta J. May, obecní tajemník 
J. Grmela, hudební skladatel E. Marhula či spisovatel F. Sokol-Tůma 

`` Divadelní společnost Petra Bezruče uvedla premiéru divadelní adaptace 
úspěšného románu K. Lednické v dramatizaci A. Saavedry Šikmý kostel. 
Pod režijním vedením J. Ryšánek Schmiedtové vystoupili N. Lichý, B. Křupková, 
M. Matulová a další 

22.–24. dubna
`` na Černé louce se konal 5. ročník festivalu Konopex, jehož se zúčastnil 

rovněž ministr pro místní rozvoj I. Bartoš. Připraveny byly expozice věnované 
konopí a souvisejícímu sortimentu. Kromě semen a sazenic s obsahem CBD, 
pěstitelského vybavení byly rovněž prezentovány kosmetika, potraviny, 
novinky ve využití konopí v léčbě, stavebnictví a průmyslu 

23. dubna
`` při akci Ukliďme Ostravu, organizované odborem ochrany životního 

prostředí MMO, čistili dobrovolníci, včetně primátora T. Macury, úseky podél 
cyklostezky u řeky Ostravice ve Slezské Ostravě 

`` vítězem hlavní kategorie běžeckého překážkového závodu Gladiator 
Race Ostrava se stal R. Šinkovský, který zdolal čtyři kilometry a přibližně 
20 překážek za 26:45,89 min 

`` trasa Velké jarní cyklojízdy, jejímž cílem byla propagace jízdy na kole, 
pořádaná spolkem Ostravounakole, které se zúčastnili rovněž primátor 
T. Macura a náměstkyně primátora Z. Bajgarová, A. Hoffmannová 
a K. Šebestová, vedla z Prokešova náměstí v Moravské Ostravě do Poruby 

23.–24. dubna
`` na kongresu Křesťanské a demokratické unie – Československé strany 

lidové v Clarion Congress Hotelu Ostrava byl předsedou strany opět zvolen 
vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí M. Jurečka 

23. a 25. dubna
`` dvě mláďata největší evropské sovy – výra velkého – přišla na svět 

v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava. Voliéru nad výběhem 
Čitván tak obývalo šest jedinců



DUBEN

28

24. dubna
`` ostravská hudební skupina kombinující pop music s moderním jazzem Point 

of Few vydala své první CD album Open to Closeness 

25. dubna
`` v Multifunkční aule Gong se konal 5. ročník udílení moravskoslezských 

uměleckých Cen Jantar, udělovaných za výrazné výkony umělců spojených 
s Moravskoslezským krajem. Bilancoval se rok 2021 a v divadelních 
kategoriích, vzhledem k situaci ovlivněné pandemií covidu-19, zároveň roky 
2020 a 2021. Ceny Jantar za celoživotní přínos získali ostravský fotograf 
V. Kolář a zakladatelka dětského pěveckého sboru Permoník, sbormistryně 
E. Šeinerová. Ceny za populární hudbu obdrželi E. Farna, B. Hlavenková, 
D. Barová a D. Stypka (in memoriam) & Bandjeez. V oblasti vážné hudby 
získaly ocenění houslistka H. Kotková a mezinárodní orchestr Ostravská 
banda, který působí při Ostravském centru nové hudby. Cenu za literaturu 
obdržel básník R. Polách a za výtvarné umění byla oceněna E. Čabalová. 
Za muzikál si sošky odnesli H. Fialová a T. Savka, za operu L. Mastro a M. 
Böhmová. Ceny získali rovněž herci N. Lichý a M. Matulová. V kategorii 
činoherního divadla byly vyhlášeny dvě inscenace roku – Edmond Slezského 
divadla Opava za inscenaci a Planu ostravského Studia G. V činoherním oboru 
byla poprvé udělena také zvláštní cena pro herce za roli do 33 let, kterou 
získal D. Urban z Divadelní společnosti Petra Bezruče za dvojroli ve hře Lásky 
jedné plavovlásky. Poprvé byla udělena také Cena Davida Stypky, která má 
upozornit na mimořádně charismatické hudební autory a interprety, tu si 
převzal zpěvák J. Bosák 

25. dubna–1. května
`` vítězem dvouhry na 19. ročníku tenisového turnaje Ostra Group Open 2022 

v areálu SC Ostrava v Komenského sadech se stal Francouz E. Furness, který 
ve finále porazil Brita R. Penistona 4:6, 7:6, 6:1. Čtyřhru vyhráli Rakušané 
A. Erler a L. Miedler 

26. dubna
`` na Hlavní třídě v Porubě proběhl 20. ročník oslav Dne Země. Hlavním 

organizátorem bylo Středisko volného času Korunka. 30 organizací a spolků 
nabídlo zejména dětem různé aktivity s ekologickou tematikou. V rámci 
prezentace Dolní oblasti Vítkovic byl k dispozici pětimetrový nafukovací balon 
zeměkoule, představena byla rovněž Dílna U Beránka z Bludovic u Nového 
Jičína, provozující tradiční způsob chovu ovcí. V rámci kulturního programu 
vystoupili Porubští trubači nebo kapela My dva trio 

`` koncert u příležitosti 80. narozenin skladatele a hudebníka P. Kotíka, 
vedoucího souboru Ostravská banda a iniciátora Ostravského centra nové 
hudby, z. s., přehlídky Ostravské dny a festivalu NODO / Dny nové opery 
Ostrava se konal v galerii PLATO Ostrava  

27. dubna
`` v Domě kultury Akord v Ostravě-Zábřehu proběhla vernisáž fotografické 

výstavy na počest veterána 2. světové války, brigádního generála 
B. Opočenského prezentující snímky V. Pály a V. Hradeckého z osvobození 
Ostravy na konci 2. světové války a také stylizované fotografie B. Rennera 

28. dubna
`` na slavnostním galavečeru v Kings Place v Londýně byly vyhlášeny ceny 

BBC Music Magazine Awards, patřící k nejprestižnějším v tomto hudebním 
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oboru. CD Phidylé, které nahrála K. Kněžíková za doprovodu Janáčkovy 
filharmonie Ostrava, zvítězilo v kategorii Zpěv 

`` u příležitosti oslav 100. výročí založení fotbalového klubu FC Baník 
Ostrava byla ve Velkém světě techniky slavnostně zahájena multimediální 
výstava Baník Expo. Jednalo se o největší výstavu o tomto týmu v dějinách. 
Návštěvníci si mohli prohlédnout také nejcennější trofeje, které klub ve své 
historii vybojoval. Zaujala také projekce šedesát let starých záběrů ligových 
utkání. Jednu z výstavních místností navrhli sami fanoušci 

`` Národní divadlo moravskoslezské uvedlo operu J. Masseneta Manon. 
V hudebním nastudování B. Ferrandise a režii J. Nekvasila vystoupila v titulní 
roli J. Sibera 

`` výsledky 20. ročníku ankety Sportovec Moravskoslezského kraje za rok 2021 
byly vyhlášeny v Domě kultury Poklad. Nejvyšší ocenění získala oštěpařka, 
bývalá členka SSK Vítkovice a ostravská rodačka N. Ogrodníková. Mezi 
nejlepší kluby byly zařazeny Arrows Ostrava a ženský tým 1. SC TEMPISH 
Vítkovice, v kategorii Hendikepovaný sportovec zvítězila M. Obrová, členka 
SSK Vítkovice, z. s., mistryně ČR ve vrhu koulí, hodu oštěpem a hodu diskem, 
a první místo v kategorii Objev roku získala házenkářka Ch. Cholevová 

29. dubna
`` na Masarykově náměstí proběhla u příležitosti 150 let ostravského 

muzejnictví vernisáž venkovní výstavy Muzeum jde do ulic Ostravy, připravená 
Ostravským muzeem. Na 22 panelech byla prezentována činnost muzea a jeho 
sbírky. Následně byla výstava přemístěna do dalších ostravských obvodů. 
Druhá výstava Muzeum jde do ulic Moravskoslezského kraje představila 
muzea v kraji a putovala po městech, v nichž měly jednotlivé muzejní instituce 
svá sídla

Venkovní výstava Muzeum jde do ulic Ostravy (29. dubna)
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29.–30. dubna

`` v Proskovicích se konala část 17. ročníku festivalu Poodří Františka Lýska, 
na jehož programu byla mj. vystoupení dechové hudby Proskovjanka, 
dětského pěveckého sboru Proskovjáček, folklorních souborů Hlubinka a Malá 
Ondřejnica 

29. dubna–1. května
`` vítězem mužské kategorie ve 29. ročníku Velké ceny Ostravy v plavání se 

v krytém bazénu Sareza v ulici Gen. Sochora v Porubě stal několikanásobný 
mistr Evropy S. Szabó z Maďarska. Mezi ženami byla nejlepší chorvatská 
reprezentantka A. Blažević 

30. dubna
`` u příležitosti 77. výročí osvobození Ostravy v roce 1945 položili dopoledne 

u památníku Rudé armády v Komenského sadech věnec T. Macura, 
A. Hofmannnová, Z. Bajgarová a další představitelé vedení města. Hlavní 
oslavy osvobození Ostravy se vzhledem k pokračující invazi Ruska na Ukrajinu 
přesunuly do kostela sv. Václava v Moravské Ostravě, kde se konala 
ekumenická děkovná bohoslužba, kterou vedl biskup M. David společně se 
zástupci dalších církví. Mši doprovázel hudbou komorní orchestr Janáčkovy 
filharmonie Ostrava se sólistou, operním pěvcem R. Janálem. Pietní akty 
u příležitosti konce 2. světové války proběhly rovněž u památníků osvobození 
v dalších městských obvodech 

`` členové a příznivci Komunistické strany Čech a Moravy uctili památku 
osvoboditelů a obětí války u památníku Rudé armády v Komenského sadech 
a památníku 1. československé samostatné tankové brigády v SSSR ve Slezské 
Ostravě 

`` do provozu byla uvedena nová trasa vyhlídkové linky č. 88 doubledeckerů, 
která spojila Dolní oblast Vítkovice, zoo a nově také městské obvody Poruba 
a Ostrava-Jih 

`` na náměstí Ostrava-Jih byla postavena májka a v areálu Lesní školky 
v Bělském lese byly symbolicky páleny čarodějnice. Tam byl také připraven 
bohatý doprovodný program – trhy, vystoupení dětí z MŠ Mitušova, 
folklorního souboru Morava, cimbálové muziky a zpěvačky P. Černocké 

30. dubna–1. května
`` v Plesné se konal 24. ročník folklorního festivalu Májová Plesná. 

První den proběhlo stavění máje, poté následovaly tzv. kahancové 
tance v provedení souboru tanců a písní z Jeseníků a pak vystoupily 
hudební skupiny Turbo, Citron Revival Ostrava a R.U.M. BAND. 
Druhý den pokračoval Gulášfestem, následovaly koncerty folklorních 
souborů Malá Ondřejnica, Javorník Brno, Národopisného souboru 
Postřekov a hudební skupiny Dareband. Festival byl zakončen 
vystoupením skupiny Fleret 

30. dubna–8. května
`` vítězem hlavní kategorie Mezinárodního šachového festivalu Ostravský 

koník se v Domě kultury města Ostravy stal M. Fargač z oddílu TJ Třinecké 
železárny
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1. května
`` u památníku obětem stávky na Dole Trojice ve Slezské Ostravě proběhlo 

setkání u příležitosti Svátku práce. S projevy vystoupili mj. předseda 
Městského výboru KSČM Ostrava M. Juroška a předseda Krajského výboru 
KSČM Moravskoslezského kraje J. Babka 

`` šedesát profesionálních a dobrovolných hasičů z celé ČR změřilo síly v Dolní 
oblasti Vítkovice v závodě TFA Ostravská věž 2022, považovaném za nejtěžší 
hasičskou soutěž v Evropě. Absolutním vítězem se stal Z. Král z Hasičského 
záchranného sboru Pardubického kraje 

1.–31. května
`` konal se 12. ročník soutěže Do práce na kole, určené týmům 

i jednotlivcům, kteří dojíždí do práce na kole, koloběžce, běhají nebo chodí 
pěšky, na jejíž organizaci se podílel odbor ochrany životního prostředí 
MMO. V celkovém součtu zdolaných kilometrů obhájili Ostravané 3. místo 
za soutěžícími z Prahy a Brna. Celkem 1 133 účastníků překonalo 256 198 km 
na kole a 128 098 km pěšky. Nejvýkonnější ostravský cyklista ujel celkem 
3 003,2 km. Chodec z Ostravy, který obsadil první příčku, ušel či uběhl 
1 351,2 km 

2. května
`` na Generálním konzulátu Polské republiky v Ostravě proběhlo slavnostní 

setkání u příležitosti oslav Dne polské diaspory a Poláků v zahraničí za účasti 
generální konzulky Polské republiky v ČR I. L. Wołłejko-Chwastowicz, 
primátora T. Macury, náměstků primátora Z. Pražáka a M. Svozila a dalších 
hostů 

`` ve věku 82 let zemřel R. Uzel, ostravský rodák, známý gynekolog a sexuolog, 
autor mnoha odborných i popularizačních publikací 

4. května
`` koncert vítězů 20. ročníku mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia 

Ostrava 2022, určené mladým hudebníkům, se konal v koncertním sále 
Janáčkovy konzervatoře v Ostravě 

5. května
`` v Česku skončil stav pandemické pohotovosti a s ním veškerá plošná 

protikoronavirová opatření. Ukončena byla povinnost nosit roušku 
i ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Také už nebylo možné nechat 
se jednou za měsíc zdarma preventivně otestovat na covid-19, zdravotní 
pojišťovny budou hradit jen testy na žádanky od lékaře 

`` Oslava míru proběhla v sadu Dr. Milady Horákové u příležitosti 77. výročí 
ukončení Ostravsko-opavské operace, která byla završena osvobozením 
Nového Jičína 

`` vernisáž výstavy obrazů absolventky ateliéru malby na Fakultě umění OU  
J. Machallové Jiné světy uvedl v galerii ZaZa výtvarník a vysokoškolský 
pedagog D. Balabán 

`` ve Výtvarném centru Chagall v Repinově ulici v Moravské Ostravě byla 
zahájena výstava fotografií a obrazů proslulého fotografa J. Saudka
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5.–7. května
`` v Trojhalí na Karolině se uskutečnil první ročník festivalu Parafest, jehož se 

zúčastnili hendikepovaní i zdraví lidé. Vrcholem programu byla vystoupení 
hudebních skupin Kapitán Demo a The Tap Tap. Tvářemi festivalu se stali 
kuchař D. Valíček a hendikepovaný sportovec D. Minster 

6. května
`` primátor T. Macura a ministr dopravy České republiky M. Kupka prezentovali 

24 autobusů Solaris na elektrickou energii a nabíjecí rameno pro tyto 
elektrobusy od firmy Siemens, které začalo fungovat na Hranečníku. Hodnota 
dodávky pro Dopravní podnik Ostrava činila 308 milionů korun bez DPH 

7. května
`` v Michálkovicích se konalo setkání hasičských praporů, jehož součástmi byly 

mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie, slavnostní průvod k hasičské zbrojnici 
a zdravice hostů 

`` studiový prostor Komorní scény Aréna s padesáti místy pro diváky nazvaný 
Komůrka byl otevřen premiérou inscenace T. Vůjtka Zápas o generála, 
režijně zpracované I. Krejčím a v hlavních rolích s M. Cisovským a V. Burdou. 
Námětem představení byly životní osudy generála J. Šejny, který neslavně 
proslul zejména aférou se zpronevěrou osiva v 60. letech 20. století 

8. května
`` prezident republiky M. Zeman povýšil u příležitosti státního svátku Dne 

vítězství do hodnosti generálmajora V. Vlčka, generálního ředitele Hasičského 
záchranného sboru ČR, který předtím vedl Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje 

`` 10. výročí otevření Multifunkční auly Gong v Dolní oblasti Vítkovice 
připomněly komentované prohlídky, v jejichž rámci byl výjimečně přístupný 
i v blízkosti stojící vodojem 

8.–14. května
`` 9. ročník festivalu tance, cirkusu a pohybového divadla Move Fest Ostrava 

2022 se konal v Domě kultury města Ostravy, Domě kultury Poklad, Komorní 
scéně Aréna či ve foyer Nové radnice. Mezi nejzajímavější inscenace patřily 
komická taneční hra Adrena Axis slovenského uskupení BOD.Y, The Loft 
souboru Jo Strømgren Kompani z Norska, vystoupení slovenské taneční 
skupiny Debris Company a pohybového divadla Hunger rovněž ze Slovenska 

9. května
`` v obřadní síni Nové radnice předal R. Salomonovič ředitelce Ostravského 

muzea J. Kábrtové chanukový svícen z hlavní moravskoostravské synagogy, 
která se nacházela v blízkosti dnešní Zeyerovy ulice a byla vypálena v roce 
1939. Ze spáleniště zachránil chanukiah I. Reiser a poté se tento cenný 
předmět dostal až do USA, kde jej přechovávala dcera I. Reisera Emilie, která 
se svícen po 83 letech rozhodla vrátit opět do Ostravy, kde se stal cennou 
součástí muzeálních sbírek 

9.–11. května
`` zpěvák J. Nohavica a jeho hosté vystoupili v Multifunkční aule Gong na třech 

koncertech. První z nich proběhl u příležitosti 10. výročí otevření Gongu, další 
dva byly náhradou za odložená vystoupení z důvodu pandemie covidu-19
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M. Cisovský a V. Burda v inscenaci Zápas o generála (7. května)

R. Salomonovič předává ředitelce Ostravského muzea J. Kábrtové chanukový svícen z hlavní 
moravskoostravské synagogy (9. května)
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9.–14. května
`` 29. ročník mezinárodního filmového festivalu Febiofest Ostrava 2022 nabídl 

v BrickHousu v Dolní oblasti Vítkovice sedm filmů, setkání s herci a tvůrci 
snímků a talk-show. Jako první z celé ČR měli diváci v Ostravě možnost vidět 
minisérii Iveta, pojednávající o životě zpěvačky I. Bartošové 

11. května
`` v pobočce Knihovny města Ostravy v Kutuzovově ulici ve Vítkovicích 

proběhla vernisáž výstavy prací zrakově hendikepovaného malíře L. Černého 
S tužkou na cestách, konané v rámci 28. ročníku festivalu Dny umění 
nevidomých na Moravě 

`` divadlo Studio G uvedlo premiéru inscenace hry R. Gombarčeka Půvabné 
hovado. Text reflektuje závěrečnou životní etapu německého hudebního 
skladatele G. F. Händela. V inscenaci pro tři herce v režii autora účinkovali 
M. Matulová, R. Finta a E. Brezinová 

12. května
`` baletní soubor Národního divadla moravskoslezského uvedl balet Carmen. 

Choreografie inscenace se zhostil J. Pokorný, hudba je dílem R. K. Ščedrina 
a G. Bizeta. V hlavní roli vystoupila N. Adamska 

12.–13. května
`` v podchodu pod Frýdlantskými mosty se konal multižánrový happening 

Identita místa – Podchod, jehož součástí byla kromě hudebních vystoupení, 
workshopů a performancí diskuze nazvaná Uřnuta debata – Identita 
místa/města, které se zúčastnili mj. náměstkyně primátora Z. Bajgarová, 
zakladatelka MeatDesignu Ostrava K. Skórková a ředitel MAPPA O. Vysloužil 

12.–15. května
`` 4. ročník vlastivědného festivalu Pestré vrstvy, věnovaného minulosti, 

přítomnosti i budoucnosti regionu, nabídl debaty, komentované procházky 
a výstavy. Mezi vystupující patřili mj. kronikář Ostravy-Jihu P. Lexa Přendík, 
krajinářská architektka Z. Sáňková, fotograf V. Mácha a historik T. Majliš 

13. května
`` Majáles Ostrava 2022 zahájil průvod masek centrem města a pokračoval 

na Slezskoostravském hradě koncerty zpěváka Pokáče, hudebních skupin 
Mirai, TroubleGang, Fast Food Orchestra, Self Made a mnoha dalších 

`` premiéra pohádky Myši patří do nebe na motivy knihy I. Procházkové v režii 
K. Růžičky a L. Sedláčkové se uskutečnila v Divadle loutek Ostrava 

13.–28. května
`` v Domě umění uvedli herci Divadelní společnosti Petra Bezruče 

17 představení inscenace J. Holce Stará láska nerezaví. Zároveň proběhla 
stejnojmenná výstava. Projekt byl zaměřen na osudy lidí v době pandemie 
covidu-19 

14. května
`` na Dni s Technotrasou v Dolní oblasti Vítkovice bylo prezentováno více 

než 20 technických atraktivit v Moravskoslezském kraji, které jsou součástí 
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Scéna z představení DLO Myši patří do nebe (13. května)

Technotrasy, například Osoblažská úzkokolejka, Pivovar Radegast a Hasičské 
muzeum města Ostravy 

15. května
`` červeným nasvícením radniční věže vyjádřilo město Ostrava podporu 

projektu Světlo pro AIDS, jehož cílem je osvětou předcházet této nemoci, 
připomenout její oběti a vyjádřit solidaritu s HIV-pozitivními 

`` neslyšící atlet M. Stanovský, člen SSK Vítkovice, vybojoval na 24. deaflympiádě 
v Caxias do Sul v Brazílii mistrovský titul v maratonském běhu časem 2:33,03 hod 

15. května–19. června
`` 3. ročník Dnů Fajne rodiny, jejichž cílem bylo připomenout důležitost rodiny 

pro společnost a posílení mezilidských vztahů, včetně mezigeneračních, 
nabídl více než stovku akcí. První z nich byla rodinná cyklovyjížďka Do sedel, 
mezi další patřily například speciální představení v DLO, interaktivní soutěže 
v KMO, promítání pro rodiny v Rodinném a komunitním centru Chaloupka, 
Freedom Fest Ostrava 2022, festival Ostravský kompot a Den Slezské. Dny 
Fajne rodiny zakončil tradiční Tátafest na Masarykově náměstí 

16. května–10. června
`` v souvislosti s postupným ukončením rekonstrukce a přestavby bývalých 

městských jatek na galerii PLATO Ostrava proběhl měsíc otevřených dveří. 
V jeho průběhu si zájemci mohli prohlédnout budovu a také dvě připravované 
výstavy. Na programu byly rovněž debata s architektem R. Konieczným, 
podle jehož projektu byly prováděny práce, komentované prohlídky 
vedené ředitelem galerie PLATO M. Pokorným a historiky umění R. Rosovou 
a M. Strakošem, autory stavebněhistorického průzkumu jatek. Česká televize 
vysílala z budovy programy Dobré ráno a Sama doma a Okrašlovací spolek 
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Za krásnou Ostravu uspořádal happening Jatka už se nevybulí!, určený 
především těm, kteří se o záchranu této památky zasloužili 

18. května
`` v úvodu 34. zasedání Zastupitelstva města Ostravy oznámil primátor 

T. Macura ustavení nového politického klubu Nezařazení, který vznikl z klubu 
Jednotní. Zastupitelé dále schválili dotace na obnovu a zachování kulturních 

Rekonstruovaná budova moravskoostravských jatek – sídlo galerie PLATO Ostrava (16. května)

Interiér galerie PLATO Ostrava (16. května)
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památek, záměr prodeje nemovitostí na náměstí E. Beneše, aktualizaci 
strategického rámce, akčních plánů a klíčových úkolů Integrovaného plánu 
mobility v Ostravě na roky 2021–2022, darovací smlouvy uzavřené mezi 
statutárním městem Ostravou a příjemci podpory z projektu Dvě koruny ze 
vstupu do zoo a poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací pro 
rok 2022 v oblasti kultury 

`` ředitel ostravské zoo J. Novák převzal ve Fulneku za odchov želvy chrámové 
ocenění za mimořádný chovatelský úspěch v českých a slovenských 
zoologických zahradách Bílý slon, a to 2. místo v kategorii Ostatní živočichové 

19. května
`` náměstek primátora Z. Pražák jednal v Nové radnici s vyslancem Spolkové 

republiky Německo H.-P. Hinrichsenem, který zastupuje velvyslance SRN 
v České republice, mj. o ekonomické transformaci Ostravy, kontaktech 
s partnerským městem Drážďany a dopadech války na Ukrajině na život 
v obou zemích 

`` konal se poslední koncert sezony 2021/2022 Janáčkovy filharmonie Ostrava, 
na němž zaznělo v Domě kultury města Ostravy oratorium A. Dvořáka 
Stabat Mater. Jeden ze sólových partů přednesla vynikající operní pěvkyně 
K. Kněžíková 

`` v železniční stanici Ostrava-Svinov se uskutečnila za účasti náměstka 
primátora M. Svozila akce Coradia iLint Railshow 2022, jejíž součástí byla 
prezentace vlaku na vodíkový pohon firmy Alstom 

20.–21. května
`` na náměstí Ostrava-Jih v Hrabůvce se konala akce Jih ožije hudbou, na níž 

vystoupili např. zpěvačka N. Vopálecká, hudební skupiny Tři Vykřičníky, Heblo, 
My Project nebo Mentallica 

20.–22. května
`` festival a konference Czech Music Crossroads nabídly v Domě kultury 

Poklad koncerty vybraných tuzemských i zahraničních kapel, diskuze 
a workshopy pro hudební odborníky, publicisty či pořadatele. Na veřejně 
přístupných koncertech vystoupily např. zpěvačky N. Bóková, Kaczi nebo 
Moonlight Benjamin 

21. května
`` pivovar Ostravar připravil Den Mustanga, na němž byly prezentovány nové 

půllitrové plechovky piva a představily se skupiny Úspěch, Light&Love, Deaf 
Heart a The Silver Spoons 

`` na Slezskoostravském hradě proběhl Freedom Fest, pořádaný Centrem 
PANT, jehož součástí byly koncerty zpěvačky Vladivojny La Chii, A. Langerové 
nebo hudební skupiny Zrní. Pro děti byly připraveny kolotoče, skákací hrady, 
soutěže, workshopy a další aktivity. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl 
určen na veřejně prospěšnou činnost vybraných neziskových organizací 

22. května
`` v hale Základní školy Ostrava – Bělský Les se uskutečnilo finále mistrovství 

ČR ve volejbale kadetů, jehož vítězem se stal tým Blue Volley Ostrava, který 
porazil Lvy Praha 3:0
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`` na rodinném festivalu Ostravský Kompot v Trojhalí a jeho okolí vystoupili 
např. Slezský soubor Heleny Salichové, Klauni na volné noze nebo pěvecké 
uskupení 5PAK, skupina Nebe, M. Konvičková a další. Závěr večera patřil 
Rock&Roll Bandu Marcela Woodmana 

24. května
`` v prostorách územního odborného pracoviště Národního památkového 

ústavu Ostrava se uskutečnila vernisáž výstavy Architekt Camillo Sitte a jeho 
tvorba na Ostravsku 

`` strážníci Městské policie Ostrava V. Mártonová a N. Banev převzali v Nové 
radnici od primátora T. Macury stužku Za záchranu života. Poskytli první 
pomoc mladé ženě, které se na ulici zastavilo srdce 

24.–31. května

`` mezi nejúspěšnější inscenace 14. ročníku Dream Factory patřily Richard III. 
v podání Dejvického divadla, Bez roucha uvedená Divadlem v Dlouhé, Dom 
(slovenské Divadlo Andreje Bagara Nitra), Zdeněk Adamec + Sebeobviňování 
(Divadlo Na zábradlí) a Maryša: Příběh vraha (Jihočeské divadlo České 
Budějovice). Součástí festivalu byla soutěžní přehlídka studentských 
inscenací Student Factory. Cenu za ženský herecký výkon získala K. Knězů, 
studentka Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze, za mužský 
herecký výkon byl oceněn S. Gonda, posluchač Janáčkovy akademie 
múzických umění. Cenu za nejlepší studentskou inscenaci získalo představení 
Tancovaczka studentů činohry DAMU 

25. května

`` slavnostně byl otevřen Domov pro seniory v Antošovicích. Z dlouhodobě 
nevyužívané budovy mateřské školy byl adaptován na domov s 32 místy pro 
klienty. Pokoje jsou jednolůžkové i dvoulůžkové a senioři budou moci využívat 
i opravenou zahradu s odpočinkovou zónou 

`` konference Invest More 2022, jejímž tématem byla budoucnost vzdělávání 
a jeho vztah k rozvoji firem, se konala v Landek Parku. Mezi vystupující patřili 
viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR R. Špicar, zástupkyně společnosti 
Ferrit s. r. o. P. Klementová a L. Mahrová nebo náměstkyně primátora 
A. Hoffmannová 

25.–29. května

`` ve 4. ročníku turnaje J&T Banka Ostrava Beach v Dolní oblasti Vítkovice, 
zařazeného do nejvyšší úrovně světové série beachvolejbalu, změřilo síly 
16 dvojic. V mužské kategorii zvítězili ve finále Norové A. Mol a C. Sørum 
nad Čechy O. Perušičem a D. Schweinerem 2:1 a mezi ženami dominovaly 
Němky S. Müller a C. Tillmann, které porazily Brazilky T. Antunes da Rocha 
a R. Cavalcanti Barbosu Silvu 2:0 

26. května

`` náměstek primátora R. Babinec převzal ocenění udělené Ostravě 
ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys v Moravskoslezském kraji za rok 
2021, který vyhlašuje společnost Communa s. r. o.
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`` u příležitosti 100. výročí Krajského soudu v Ostravě se konal den otevřených 
dveří, jehož součástmi byly přednášky, diskuze, divadelní i filmová představení, 
simulovaný soudní proces a křest publikace Kniha 100 let Krajského soudu 
v Ostravě 1922–2022

Finálový zápas mužské kategorie na turnaji J&T Banka Ostrava Beach (29. května)
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`` v DK Poklad se konala marketingová konference SPORT22!!!, zorganizovaná 
odborem školství a sportu MMO, jejímiž tématy byly sportovní marketing, 
management a sponzoring. Nedílnou součástí programu bylo vyhlášení 
výsledků 14. ročníku ankety ostravský Sportovec roku 2021, jejíž vítězkou se 
stala cyklistka B. Průdková, nejlepším kolektivem bylo vybráno ženské florbalové 
družstvo 1. SC TEMPISH Vítkovice, titul Talent roku získal sportovní gymnasta 
J. Leikep, na prvním místě v kategorii hendikepovaných sportovců skončila 
atletka M. Obrová, mezi sportovní legendy byl uveden basketbalista M. Stuchlý 
a společensky odpovědnou firmou byla vyhlášena Ostra Group a. s. 

`` v kinech proběhla premiéra filmu Jackpot, v níž vystoupila v hlavních rolích 
ostravská skupina Tři tygři, kterou tvoří herci A. Čuba, Š. Kozub, R. Ferro 
a V. Polák 

`` ve věku 76 let zemřel S. Macura, absolvent Janáčkovy konzervatoře 
v Ostravě, v letech 1986 až 1991 šéfdirigent Moravské filharmonie Olomouc 
a v následujících dvou sezonách šéfdirigent Moravského divadla Olomouc 

26.–29. května
`` nahlédnout do pracoven umělců D. Balabána, E. Čabalové, V. Rodka, 

J. Surůvky, K. Szanyi a dalších mohli zájemci v rámci Dnů otevřených 
ostravských ateliérů Festival Open Studios  

27. května
`` jedna z nejoceňovanějších rockových skupin tuzemské scény, Stromboli, se 

představila v klubu Garage v Martinově 

28. května
`` do 13. ročníku Ostravské muzejní noci s podtitulem Děti patří do muzea se 

zapojilo 26 organizací. Ostravské muzeum, Výstavní síň Sokolská 26, klub 
Atlantik, galerie PLATO, Hasičské muzeum města Ostravy, pobočka Národního 
zemědělského muzea, Důl Michal, Galerie výtvarného umění v Ostravě, ale 
také Janáčkova filharmonie Ostrava, Divadelní společnost Petra Bezruče, 
Národní divadlo moravskoslezské, poprvé také internetové Rádio Ostravan 
a mnoho dalších institucí nabídlo především nejmladším návštěvníkům bohatý 
program, v němž se děti mohly na chvíli stát například malíři, muzejníky, 
moderátory, hasiči a mnoha dalšími profesemi 

`` na Festivalu Ostrava žije vínem 2022 v Dolní oblasti Vítkovice představilo 
své produkty 18 moravských a zahraničních vinařství. V doprovodném 
programu vystoupily cimbálová muzika Úsměv, folklorní soubor Hlubina 
a dětský soubor Hlubinka, zpěvák R. Matlášek nebo skupina Tři Vykřičníky 

`` 15. ročník akce pro rodiny s dětmi, pořádané městským obvodem Slezská 
Ostrava, Den Slezské 2022 se uskutečnil v areálu Slezskoostravského 
hradu. V dolní aréně byl pro děti připraven doprovodný program a před 
hradem zábavné atrakce. Děti se mohly naučit klaunským dovednostem, 
prohlédnout si policejní výstroj a výzbroj nebo se bavit na různých 
atrakcích. V programu vystoupili Xindl X, skupiny Slza, O5 a Radeček nebo 
Acoustica. Součástí akce byl také 14. ročník mezinárodní kulinářské soutěže 
Slezský bigos
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`` vítězkou 10. ročníku Českého běhu žen, se startem na náměstí Biskupa 
Bruna u obchodního a zábavního centra Forum Nová Karolina, se na nejdelší, 
10 km dlouhé trase stala K. Šeděnková časem 40:57 min 

29. května–1. července
`` 4. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka zahájily 

Janáčkova Sinfonietta a díla R. Strausse v podání Symfonického orchestru 
Českého rozhlasu a hobojisty V. Veverky řízených dirigentem P. Altrichterem. 
Z dalších ostravských koncertů lze jmenovat komponovaný pořad, 
na němž byly uvedeny scénické čtení básně A. Lustiga Kantáta – Tanec 
šílených a kantáta Ich habe genug J. S. Bacha, klavírní recitál M. Kozáka, 
kytarový recitál M. Karadagliće, vystoupení jazzového Robert Balzar Tria, 
Bratislavského chlapeckého sboru. Koncert Záhřebské filharmonie 21. června 
byl zároveň posledním hudebním vystoupením v Domě kultury města Ostravy 
před jeho rekonstrukcí a přístavbou koncertní haly 

31. května
`` obvod Slezská Ostrava získal Národní cenu ČR za společenskou 

zodpovědnost. V budově Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v Praze ji 
převzal starosta obvodu R. Vereš

Koncert Záhřebské filharmonie – poslední hudební vystoupení v DK města Ostravy před jeho 
rekonstrukcí (21. června)
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`` Rada města Ostravy rozhodla s účinností od tohoto dne zrušit odbor 
platový a personální Magistrátu města Ostravy a svěřit řízení oddělení 
platového a oddělení personálního, jež byla součástí zmíněného odboru, 
přímo tajemníkovi MMO 

`` jako součást mítinku Zlatá tretra se uskutečnil mezinárodní závod Para 
Golden Spike Ostrava, mezi jehož vítěze patřili L. Čuchran v hodu oštěpem 
(sitting) výkonem 29,97 m, P. Vrátil ve vrhu koulí 5 kg (standing) (11,13 m), 
M. Obrová ve vrhu koulí 3 kg (sitting) (6,95 m) a E. Datinská (vrh koulí 3 kg, 
standing) (10,39 m) 

`` součástí Zlaté tretry bylo také finále Čokoládové tretry, určené 
nejmenším atletům. Okresní kola proběhla na 13 místech, z toho dvě 
na Slovensku. V jednotlivých disciplínách zvítězili: v hodu raketkou 
K. Kulíšek výkonem 46,92 m a N. Stašková (39,70 m), ve sprintu 
na 100 m D. Hudec (16,66 s) a S. Chovancová (16,94 s), v běhu na 200 m 
M. Krůza (30,89 s) a S. Špačková (31,11 s) a v běhu na 300 m F. Orbes 
(46,21 s) a O. Greenová (45,95 s)

Vystoupení Bratislavského chlapeckého sboru v Evangelickém Kristově kostele v Moravské Ostravě 
v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka (17. června)
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`` 61. ročník mezinárodního atletického mítinku Zlatá tretra opět ozdobily 
skvělé výkony. Nizozemka F. Bol překonala v běhu na 300 m s překážkami 
světový rekord časem 36,86 s, ve sprintu na 100 m zvítězil Brit R. Prescod 
v čase 9,93 s, v běhu na 3 000 m překážek mužů dosáhl L. Girma z Etiopie 
času 7:58,68 min, v běhu na 4× 100 m mužů překonala štafeta Velké Británie 
časem 38,43 rekord mítinku, A. Seyni z Nigérie překonala v běhu na 200 m 
národní rekord (22,21 s), stejně jako ve skoku o tyči Norka L. Onsrud Retzius 
výkonem 465 cm, mezi oštěpaři byl nejlepší A. Peters z Grenady hodem 
dlouhým 87,88 m, první ve skoku do výšky skončil Ital G. Tamberi (230 cm) 
a vrh koulí ovládl Američan J. Kovacs (22,25 m) 

`` odchovanec FC Baník Ostrava, sedmnáctiletý S. Grygar získal s týmem Inter 
Milán titul vítěze italské juniorské ligy, tzv. Primavery, když jeho klub porazil 
AS Řím 2:1 po prodloužení

Etiopan L. Girma v běhu na 3 000 m překážek na mítinku Zlatá tretra (31. května)
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1. června
`` na Den dětí byly pro nejmenší připraveny na Masarykově náměstí nafukovací 

atrakce, vystoupení mažoretek a roztleskávaček. V zoo probíhaly zábavný 
program, komentované prohlídky a soutěže, kterými provázeli zaměstnanci 
v pohádkových kostýmech. Pro děti byly nachystány drobné dárky 

2. června
`` v Zábřehu v ulici V Zálomu byla otevřena pátá pobočka Knihovny města 

Ostravy v obvodu Ostrava-Jih, ve městě celkově dvacátá devátá, nacházející 
se v objektu, kde původně sídlila základní škola. V rekonstruovaných 
prostorách se budou rovněž konat kulturní, vzdělávací a volnočasové akce 

3. června
`` tři autobusy Solaris Urbino 12 z vozového parku Dopravního podniku 

Ostrava a hasičské vozidlo s 52metrovým automobilovým žebříkem byly 
odeslány jako humanitární pomoc na Ukrajinu 

`` finále 20. ročníku soutěže Hledej pramen vody, organizované společností 
Ostravské vodárny a kanalizace a. s. jejímž cílem bylo zábavnou formou 
seznámit žáky 4. a 5. tříd základních škol s vlastnostmi a využitím vody, proběhlo 
na Slezskoostravském hradě. První místo získal tým Lišáci ze ZŠ Vratimov 

`` komorní muzikál A. Lloyda Webbera a textaře D. Blacka Líp se loučí v neděli 
měl premiéru v Divadle „12“. V hlavní roli se představila H. Fialová 

`` vítězem utkání starých gard FC Baník Ostrava a MFK Vítkovice se stal tým 
Baníku, který vyhrál 6:2 

3.–5. června
`` po 38 letech se uskutečnil 10. ročník legendárního festivalu Folkový kolotoč. 

Na sedmi vnitřních i venkovních scénách Domu kultury Poklad proběhly tři 
desítky koncertů, workshopů či filmových projekcí. K největším hvězdám 
patřili zpěváci J. Nohavica, V. Redl, M. Kemel a hudební uskupení AG Flek, 
Michal Prokop Trio a Hradišťan s uměleckým vedoucím J. Pavlicou 

`` 77 týmů z České republiky, Polska a Slovenska zařazených do osmi kategorií 
se utkalo ve 300 zápasech na mezinárodním florbalovém turnaji Ostrava 
Cup 2022 v Trojhalí na Karolině, v hale Sareza ve Hrušovské ulici v Přívoze, 
ČPP Aréně v Muglinově a na dalších sportovištích 

4. června
`` 49. ročník lidové slavnosti Honění krále ve Lhotce zahájil krojovaný 

průvod obcí, následoval závod, při němž se museli jezdci na koních na louce 
za tenisovou halou zmocnit šátku zavěšeného na tyči. Po dekorování krále 
a královny pokračoval program hudebními a tanečními vystoupeními 
a ukázkami středověkých soubojů v podání skupiny Keltik. Veselici zakončil 
koncert zpěvačky H. Janků 

`` výtěžek benefiční akce Zapal to! RideOut před Outlet Arenou Moravia, jejíž 
součástí byla kaskadérská show automobilových a motocyklových jezdců, byl 
určen rodině Patrika z Frýdku-Místku, který byl v roce 2021 těžce zraněn při 
automobilové nehodě 

`` I. Mládek a jeho Banjo Band byli speciálními hosty festivalu Slezskoostravský 
Rock-Fest, jehož 14. ročník se uskutečnil v areálu Slezskoostravského hradu 
a loděnici pod hradem. Mezi další vystupující patřili mj. zpěvák V. Čok, skupiny 
Bijouterrier, Tlustá Berta a Hentai Corporation
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`` v Dolní oblasti Vítkovice se konal Rainbow Run Ostrava, jehož účastníci 
byli v průběhu závodu zasypáváni barevnými prášky. V kulturním programu 
nazvaném Rainbow fest Ostrava vystoupili M. Růžičková, E. Farna, Kali, 
DJ Lowa a další 

4.–5. června
`` klub FC ODRA Petřkovice pořádal na svém domovském hřišti 12. ročník 

mezinárodního fotbalového turnaje starších přípravek U11 Landek Cup 2022 
za účasti 28 týmů. Vítězem se stalo mužstvo SK Řetězárna Česká Ves, které 
porazilo MFK Modřice 5:2 a obhájilo 1. místo z předchozího ročníku 

6. června
`` proběhly první promoce studentů Junior univerzity VŠB – TUO. 

Do výukového programu se zapojilo více než 500 nadšenců, kteří 
mj. absolvovali přednášky, workshopy, expedice či letní školy. Sedmdesáti 
dětem byly uděleny tituly Junior, Kadet nebo Expert, odznaky odbornosti 
a oborové diplomy. Promoce proběhly v aule za přítomnosti vedení  
univerzity, rodičů a dalších hostů. Ocenění si převzali rovněž lektoři 

6.–13. června
`` v rámci oslav 30 let waldorfského školství v Ostravě uspořádala Waldorfská 

základní škola a střední škola Ostrava-Poruba, p. o., AntraCistyfest, na němž 
v Domě kultury Poklad a na Dole Michal proběhly žákovská divadelní 
představení, hudební a taneční vystoupení a přehlídka ročníkových 
a maturitních prací 

7. června
`` výstava František Podešva / Připoután šťastným odevzdáním, zahájená 

v Domě umění, prezentovala tvorbu malíře F. Podešvy, inspirovaného krajem 
Soláně a okolí, kde mistr žil od konce 30. let 20. století

Vystoupení skupiny Bachtale Apsa na festivalu Folkový kolotoč (4. června)
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8. června
`` členka představenstva firmy Promet Group, a. s., D. Materová a primátor 

T. Macura podepsali smlouvu, na jejímž základě společnost Promet Group 
darovala městu Ostravě 2 mil. Kč určených na projekty města na pomoc 
ukrajinským uprchlíkům 

`` na mezinárodní konferenci v Multifunkční aule Gong Architektura 
knihoven byl mj. prezentován projekt tzv. Černé kostky – budoucího sídla 
Moravskoslezské vědecké knihovny. Součástí akce byla výstava o architektuře 
knihoven, připravená Moravskou zemskou knihovnou v Brně 

`` proběhla prezentace publikace Pamětní kniha městské čtvrti Ostrava- 
-Zábřeh: Psáno zábřežským kronikářem PhDr. Otto Srubkem v letech  
1957–1961, připravená kronikářem městského obvodu P. Lexou Přendíkem  
jako třetí díl Edice písemných památek městského obvodu Ostrava-Jih 

8.–12. června
`` 6. ročník festivalu nového cirkusu a pouličního umění Cirkulum, pořádaný 

v areálu Slezskoostravského hradu a jeho nejbližším okolí spolkem Cirkus 
trochu jinak, nabídl vystoupení špičkových souborů, jako byly belgický Cirkus 
Ronaldo, La Sbrindola z Itálie, Muruya z Argentiny nebo Hringleikur z Islandu. 
V předhradí byly také umístěny relaxační zóny, design market a prostor pro 
rodiny s dětmi 

9. června
`` v areálu společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o., v Bělském 

lese proběhlo setkání u příležitosti 30. výročí založení této firmy za účasti 
jednatele společnosti V. Blahuty, primátora T. Macury, náměstkyně primátora 
Z. Bajgarové a náměstků primátora Z. Pražáka a M. Svozila 

`` náměstkyně primátora A. Hoffmannová předala v Nové radnici ocenění 
Talent roku deseti vysokoškolským studentům, kteří dosáhli ve svých oborech 
vynikajících úspěchů. Současně byla ve foyer Nové radnice zahájena výstava 
prezentující aktivity oceněných 

`` odbor sociálních věcí a zdravotnictví MMO uspořádal závěrečnou konferenci 
k projektu Podpora rozvoje sociální práce a služeb v Ostravě – Místo prvního 
kontaktu Sociopoint, jejímž cílem bylo shrnout jeho výsledky a úroveň 
spolupráce státních i nestátních organizací a Sociopointu 

`` Národní divadlo moravskoslezské uvedlo premiéru opery B. Smetany Dvě 
vdovy. V hudebním nastudování M. Šedivého a režii slovinského režiséra 
vystupujícího pod pseudonymem Rocc vystoupili L. Bočková, V. Rovná, 
M. Šrejma a další 

9.–12. června
`` v Polance nad Odrou se konal mezinárodní turnaj v házené Polanka Cup, 

jehož vítězem se v kategorii Mladší dorost stal tým Pepino SKP Frýdek-Místek, 
který porazil KH Kopřivnice 16:15 

10. června
`` 14. ročník Noci kostelů, v jejímž rámci byly přístupné v nočních hodinách 

kostely a modlitebny, byl zahájen před katedrálou Božského Spasitele 
za účasti biskupa M. Davida, primátora T. Macury a dalších hostů. 
Na programu byly bohoslužby, komentované prohlídky svatostánků, výstavy, 
hudební a divadelní vystoupení. Zároveň s touto akcí byl zahájen křesťanský 
festival Slezská lilie
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`` v Atletické hale Vítkovice ve Starobělské ulici se konalo finále Ostravských 
sportovních her, jejichž cílem bylo přivést ke sportu děti, které si odvykly 
sportovat v době pandemie covidu-19, kdy byly možnosti pohybových aktivit 
výrazně omezeny. Zájem škol byl značný, hry absolvovalo téměř pět tisíc dětí 
z více než 25 škol. Finále se zúčastnilo 150 žáků, kteří si na osmi stanovištích 
vyzkoušeli florbal, gymnastiku, judo a další sporty 

`` v Těšínské ulici ve Slezské Ostravě bylo otevřeno Vojenské muzeum Ostrava, 
zaměřené na historii 2. světové války, jehož provozovatelem je soukromý 
sběratel P. Pokorný. Součástí expozice je německá, britská, sovětská 
a americká výstroj z pozemních, námořních i leteckých bojů v Evropě i Africe 
a v suterénu budovy je aranžován protiletecký kryt 

10.–11. června
`` hlavními hvězdami 8. ročníku multižánrového MichalFestu v areálu Dolu 

Michal byli skupiny MIG 21, Sto zvířat, Děda Mládek Illegal Band a zpěváci 
Pokáč a E. Farna. Především dětem byla určena volnočasová zóna s atrakcemi 
a nabídkou herních, sportovních a výtvarných aktivit 

10.–12. června
`` na programu 12. ročníku mezinárodního křesťanského festivalu Slezská lilie 

byly bohoslužby, vystoupení polského gospelového souboru TGD, hudebních 
skupin Rytmig, Mercedes Band, My dva tria, přednášky kněží J. Bonaventury 
Štivara nebo V. Prodance o Ukrajině 

11. června
`` Den obce u příležitosti 750. výročí první písemné zmínky o Staré Bělé 

zahájil průvod městským obvodem za účasti starosty obvodu M. Krejčíčka, 
primátora T. Macury a dalších hostů. Následovaly zdravice lašského krále 
Z. Krulikovského a kulturní program, ve kterém vystoupili např. žáci 

Děti se baví na Dni obce Staré Bělé (11. června)
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starobělských škol, skupina Calata, taneční klub Trend, bubeník J. Kupčík 
a zpěvák P. Bende s doprovodnou skupinou 

`` Army Family Day v Landek Parku nabídl ukázky vojenské techniky, bojového 
umění, výcviku služebních psů, průlet stíhacích letounů a soutěže pro děti. 
Kromě Armády České republiky se představily Policie České republiky, 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Městská policie Ostrava 
nebo Vojenská hudba Olomouc 

`` 16. ročník největší mezinárodní soutěžní výstavy papírových modelů, jejíž 
součástí bylo mistrovství ČR v kategorii Malá architektura, se uskutečnil 
v prostorách haly ZŠ B. Dvorského 1 v Bělském Lese. K vidění bylo více než 
tisíc modelů od špičkových modelářů z ČR, Polska a Slovenska 

`` soubor Komorní scény Aréna uvedl premiéru hry T. Vůjtka Švejkův návrat, 
inspirované životem J. Haška, autora knihy Osudy dobrého vojáka Švejka 
za světové války, od jejíhož prvního vydání uplynulo 100 let. V režii I. Krejčího 
se v roli J. Haška představil J. Kaluža 

12. června
`` ve věku 91 let zemřel operní režisér M. Nekvasil. Režijně se podílel na více 

než 60 operních inscenacích Státního divadla Ostrava a následně Národního 
divadla moravskoslezského 

13. června
`` u příležitosti 30. výročí založení Městské policie Ostrava proběhla v prostorách 

Integrovaného výjezdového centra Ostrava-Jih tisková konference za účasti 
primátora T. Macury, ředitele Městské policie Ostrava M. Plačka a také strážníků, 
kteří v řadách ostravské městské policie vykonávají službu od jejího zřízení 
v roce 1992 

14. června
`` Archiv města Ostravy připravil v rámci Mezinárodního dne archivů zábavný 

program pro děti mateřských, základních a středních škol, zároveň si 

Účastníci tiskové konference u příležitosti 30. výročí založení Městské policie Ostrava (13. června)
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návštěvníci z řad veřejnosti mohli prohlédnout knihařskou a fotografickou 
dílnu a depozitáře, které jsou běžně nepřístupné. V badatelně byla instalována 
výstava starých listin, pečetí a pečetidel, včetně nejstarší archiválie uložené 
v AMO – listiny Karla IV. z roku 1362 

`` jubilejní 200. výstava zahájená ve Fotografické galerii Fiducia a nazvaná 
V zahradě dům, v tom domě stůl představila snímky T. Foldynové 

16. června
`` ocenění Svazu měst a obcí ČR pro nejlepšího starostu městské části 

ve volebním období 2018–2022 převzal na slavnostním večeru v pražském 
paláci Žofín starosta Slezské Ostravy R. Vereš 

`` na 4. ročníku konference Brownfieldy 2022, věnované rozvoji lokalit, 
na nichž byl ukončen průmyslový provoz, vystoupili v BrickHousu 
ve Vítkovické ulici např. podnikatel J. Světlík, náměstkyně primátora 
Z. Bajgarová nebo architekt D. Kotek 

`` ve Slezskoostravské galerii proběhla vernisáž výstavy TWO WAYS – 
Malba&Grafika, představující díla I. Cvacha, který zde rovněž uvedl svůj 
folkový recitál 

`` v Českých Budějovicích se uskutečnily atletické České akademické 
hry. Mistrovské tituly na nich vybojovali v běhu na 5 000 m L. Chwistek 
z Ostravské univerzity časem 15:11,29 min a I. Koktavá (VŠB – TUO) v hodu 
oštěpem (600 g) výkonem 51,46 m 

17. června
`` primátor T. Macura jednal v Nové radnici s velvyslancem Korejské republiky 

v ČR Kimem Tae-jinem mj. o oživení měst a obcí po koronavirové pandemii 
a podnikání korejských společností v regionu 

`` Ostravská univerzita slavnostně otevřena v Bráfově ulici v Moravské Ostravě 
Studovnu Jacquesa Rupnika, do níž mj. vložil tento světoznámý politolog 
svůj knižní fond obsahující 1 500 publikací, a který se otevření rovněž osobně 
zúčastnil 

18. června
`` Městská policie Ostrava převzala v Dolní oblasti Vítkovice u příležitosti 

30. výročí svého založení z rukou primátora T. Macury nový prapor a čtyřicet 
dva jejích zaměstnanců obdrželo medaile za třicet let služby 

`` proběhl den otevřených dveří OZO Ostrava, s. r. o., v areálu společnosti 
v Kunčicích. Na akci byla prezentována svozová technika nebo linka 
na výrobu paliva. K novinkám patřila pojízdná Galerie OZO, která na jednom 
místě představila deset popelářských vozů vyzdobených originálními  
graffiti 

`` v areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Syllabově ulici proběhl 
v rámci oslav 20 let fungování Střediska Výzva, jež je součástí Centra pro 
rodinu a sociální péči z. s., zaměřeného na pomoc dětem a mladým lidem se 
zdravotním postižením, benefiční festival Fandíme rodině, na němž vystoupili 
zpěvák P. Helan nebo folklorní soubor Holúbek 

`` prezidentem Českého svazu ledního hokeje byl zvolen A. Hadamczik, bývalý 
trenér HC Vítkovice
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18.–19. června
`` Slavnosti Jihu, pořádané městským obvodem Ostrava-Jih, se konaly 

na hřišti ve Svazácké ulici. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program, 
včetně vystoupení skupin Olympic, Monkey Business, Divokej Bill, Buty či 
zpěvačky Lenny a aktivit pro děti 

`` na Městském stadionu v Ostravě se uskutečnilo mistrovství České 
republiky juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze, na němž bylo 
mj. překonáno pět národních rekordů. Dosáhli je v kategorii juniorů v běhu 
na 110 m překážek Š. Schubert časem 13,40 s, v kategorii dorostenců v běhu 
na 110 m překážek M. Zach (13,51 s), v běhu na 800 m J. Dudycha (1:51,89 min), 
ve skoku o tyči T. Sedláček (520 cm) a v kategorii dorostenek v běhu 
na 300 m překážek V. Dzurová (41,49 s) 

19. června
`` za účasti náměstkyně primátora A. Hoffmannové byl ve Skautské ulici 

v Porubě slavnostně otevřen Sportovní areál Poruba, jenž je součástí 
Sarezy. Nové hřiště je osazeno umělým trávníkem, byly provedeny stavební 
úpravy tribuny, vybudováno nové oplocení i související technická a dopravní 
infrastruktura 

`` Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z. s. připravilo 11. ročník TátafesTu, 
který zakončil Dny fajne rodiny. Součástí akce byl hudební program, v němž 
vystoupily ostravská kapela Every Friday, Soubor lidových písní a tanců 
Ostravica a slovenská písničkářka a skladatelka M. Miškechová 

20. června
`` zveřejněn byl text Iniciativy za zachování Televizního studia Ostrava České 

televize, jehož činnost má být vzhledem k úsporným opatřením značně 
omezena. Mezi jeho signatáře patřili umělci, vysokoškolští pedagogové, 
ředitelé významných kulturních institucí a další. Text byl odeslán předsedovi 
vlády P. Fialovi, hejtmanovi I. Vondrákovi, řediteli České televize P. Dvořákovi, 
primátorovi T. Macurovi a dalším osobnostem 

21. června
`` v Domě umění byly zahájeny výstavy Mezičas, prezentující díla sochařky 

a multimediální výtvarnice A. Matasové, dále Čarodějná laboratoř Antonína 
Procházky, na níž bylo možné zhlédnout díla tohoto výtvarníka, patřícího 
k zakladatelům českého moderního umění. Poslední výstava, Bylo, nebylo…, 
určená dětem, představila výběr jedenácti uměleckých děl ze sbírek GVUO 
a její součástí byly interaktivní zóny, v nichž si děti mohly hrát, kreslit, 
poslouchat hudbu, skládat různé objekty atd. 

22. června
`` na 35. zasedání Zastupitelstva města Ostravy byl schválen závěrečný 

účet města za rok 2021. Město, včetně městských obvodů, hospodařilo 
s přebytkem 240 593 000 Kč. Dále zastupitelé odsouhlasili Integrovanou 
územní strategii Ostravské metropolitní oblasti, smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje k projektu Koncertní sál a rekonstrukce 
DK města Ostravy v hodnotě 300 mil. Kč, poskytnutí dotace z rozpočtu města 
na projekt Černá kostka – centrum digitalizace, vědy a inovací ve výši 150 mil. Kč,  
programy na podporu rozvoje kvality školství, talentmanagementu a sportu 
na rok 2023, dotace na rok 2022 v rámci programu na zmírnění ekonomických 
dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů v oblasti sportu, kultury, 
volnočasových a prorodinných aktivit. Po obšírné debatě ZMO schválilo 
prodej dalších nemovitostí v souvislosti s projektem Ostravský mrakodrap 
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v Ostrčilově ulici. Prodány byly rovněž pozemky v Přívoze mezi ulicemi 
Macharovou a Nádražní, kde má být soukromým investorem postaven 
Palác Sitte 

`` agentura Moody’s potvrdila mezinárodní rating města na úrovni Aa3 se 
stabilním výhledem. Hodnocení odpovídá ratingu ČR, tedy nejvyššímu 
možnému, který může tuzemský subjekt dosáhnout 

`` akci Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě, zaměřenou 
na popularizaci přírodních a technických věd především mezi žáky základních 
a středních škol, finančně podpořila společnost BorsodChem MCHZ, s. r. o. 

`` v Hošťálkovicích, Komenského sadech v Moravské Ostravě a v Porubě 
se uskutečnil již tradiční T-Mobile Olympijský běh, který dokončilo 207 
závodníků 

22.–25. června
`` na mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu v chorvatském Novigradu 

získala v kategorii Baton senior solo druhé místo I. Sajková z týmu Elité 
Ostrava z. s. 

23. června
`` na akci Lidé lidem, konané v Komenského sadech, se představily organizace, 

které ve městě poskytují sociální služby a související aktivity. Na její přípravě 
se podílel odbor sociálních věcí a zdravotnictví MMO 

`` Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu a antikvariát a klub Fiducia byly 
iniciátory pamětní desky věnované vítkovické rodačce, židovské básnířce 
a skladatelce I. Weberové. Pamětní deska z dílny architekta J. Markeviče, jehož 
návrh zvítězil ve veřejné soutěži, umístěná v ulici Šalounově ve Vítkovicích, 
připomíná osud této ženy, jejíž život se tragicky uzavřel v koncentračním táboře 

`` v galerii ZaZa se uskutečnila vernisáž výstavy obrazů malíře M. Nenutila, 
absolventa ateliéru malby na Fakultě umění Ostravské univerzity 

23.–25. června
`` mezinárodní turnaj Czech Para Open 2022 – Memoriál Jiřího Daňka 

ve stolním tenise za účasti 266 hendikepovaných hráčů se uskutečnil v hale 
míčových sportů TJ Ostrava ve Varenské ulici 

24. června
`` ostravská skupina Bebechy oslavila, s dvouletým zpožděním z důvodu 

pandemie covidu-19, dvacet let existence koncertem v klubu Parník. Jako host 
vystoupil zpěvák J. Nohavica 

24.–25. června
`` na mistrovství ČR mužů a žen na dráze v Hodoníně vybojoval Z. Stromšík 

z SSK Vítkovice, z. s., mistrovský titul v běhu na 100 m časem 10,12 s. 

24.–26. června
`` v Porubě na Hlavní třídě a Alšově náměstí se konal 11. ročník Festivalu 

v ulicích Art and Life. Program nabídl kromě koncertů skupiny Nedivoč, 
australského kytarového dua Opal Ocean, zpěváků R. Matláška 
a N. Vopálecké, kanadského instrumentalisty Aysanabeeho a dalších 
vystoupení akrobatů, performerů, kouzelníků, loutkářů, tanečníků, žonglérů 
a divadelníků z 11 zemí světa, z nichž k nejexotičtějším patřili umělci 
z Argentiny, Konga, Filipín, Japonska a Austrálie
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25. června
`` vystoupení skupin Legendy se vrací, Rock&Roll Band Marcela Woodmana, 

Nebratři a atrakce pro děti i dospělé byly součástí Martinovských slavností 
v Martinově. Další lidová veselice, Svatojánské slavnosti, proběhla v Proskovicích 

`` v areálu firmy Libros Ostrava, spol. s r. o., v Přívoze se konal Oldies festival, 
zaměřený na populární hudbu 80. a 90. let 20. století. Mezi vystupující patřily 
skupiny Boney M., Brooklyn Bounce nebo Cappella 

25.–26. června
`` 3. ročník festivalu Fantastická Ostrava!, určeného milovníkům sci-fi, fantasy, 

komiksů, hororu a podobných žánrů, nabídl v Trojhalí na Karolině přednášky, 
besedy, prezentace publikací a speciální kostýmovou soutěž, tzv. cosplay 

25.–30. června
`` uskutečnilo se 6. bienále festivalu NODO / New Opera Days Ostrava. V obou 

budovách Národního divadla moravskoslezského, na krytém náměstí Trojhalí 
Karolina a lyžařské sjezdovce v Palkovicích zazněla operní díla a vokální 
performance L. Nona, S. Sciarrina, P. Kotíka, M. Hejla, M. Tótha, J. Berkson, 
J. Laytona a L. Páchové, v nichž účinkovali pěvci, dirigenti a inscenační týmy 
z ČR, USA, z Polska, Německa, Slovenska; sbor Canticum Ostrava a orchestry 
Ostravská banda a ONO / Ostrava New Orchestra

Bublinová show na Festivalu v ulicích Art and Life (25. června)
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25. června–27. srpna
`` Rozmarné slavnosti řeky Ostravice zahájily Léto v Komenského sadech, 

zorganizované Centrem kultury a vzdělávání Moravská Ostrava. Slavnosti 
proběhly na moravském i slezském břehu Ostravice. Akci moderoval 
V. Drahokoupil, který také vystoupil jako zpěvák s doprovodnou skupinou. 
Kromě něj se na pódiu představily skupiny Capitol Rock Cover, Jazz Today, 
Šajtar a členové swingové taneční školy. Součástí akce byl sjezd netradičních 
lodí. Další dva měsíce probíhaly kurzy jógy, pro Ostravany byly připraveny 
hry, hlavolamy, vystoupení klaunů, představení loutkového divadla, koncerty, 
workshopy, jízdy na historických kolech a mnoho dalšího. Každou neděli se 
konaly promenádní koncerty. V rámci happeningu První republika s vůní kávy se 
23. 7. konal průvod účastníků v dobových oděvech, atrakce pro děti i dospělé, 
umělecké produkce i hudební doprovod v duchu jazzu, swingu a dixielandu. 
Na Jiráskově náměstí promítal tradiční Kinematograf bratří Čadíků a závěr 
prázdnin (26. a 27. 8.) patřil třetímu ročníku Řezbářského sympozia, na němž 
řezbáři z celé republiky vytvářeli skulptury ze světa ptačí říše

Účastníci happeningu První republika s vůní kávy v dobových kostýmech (23. července)
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27. června
`` náměstkyně primátora A. Hoffmannová předala v Nové radnici tituly  

Ředitel školy 2022 H. Petrové, ředitelce Základní školy Ostrava-Poruba, 
Porubská 832, p. o., I. Klímové, ředitelce Gymnázia, základní školy a mateřské 
školy Hello, Čs. exilu 491/23, Ostrava-Poruba a R. Kecskésovi, řediteli Základní 
školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, p. o. 

27. června–9. července
`` mistrovství Evropy ve fotbale hráček do 19 let proběhlo na ostravském 

stadionu Bazaly, na Městském stadionu ve Vítkovicích, a také v Karviné, 
Opavě a Frýdku-Místku. České fotbalistky se v základní skupině A utkaly 
s Itálií, Španělskem a Francií. Druhou skupinu tvořily Švédsko, Norsko, Anglie 
a Německo. Ve finálovém utkání na Městském stadionu ve Vítkovicích zvítězily 
reprezentantky Španělska nad Norskem 2:1, a staly se tak mistryněmi Evropy 

28. června
`` v Ruské ulici byla otevřena za účasti primátora T. Macury, náměstka 

primátora M. Svozila a dalších hostů 1. veřejná vodíková plnicí stanice 
v České republice. Plnička, umístěná u vjezdu do výrobního areálu Cylinders 
Holding, a. s., je určena pro osobní vozidla a otevřena je několik hodin denně. 
Vysokotlaké nádoby dodala skupina Cylinders Holding, další části dodávaly 
firmy APT, spol. s r. o., a Vítkovice IT Solutions, a. s. Vodíkem stanici naplnila 
společnost Messer Technogas s. r. o. 

`` městský obvod Poruba získal od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
ocenění za 3. místo v soutěži Obec přátelská rodině a seniorům 2022 a dotaci 
270 tisíc korun. V Praze cenu z rukou ministra M. Jurečky převzala starostka 
městského obvodu Poruba L. Baránková Vilamová 

30. června
`` v areálu firmy Libros v Přívoze se konal Den nových energií, jehož cílem bylo 

přiblížit veřejnosti možnosti alternativních energií od elektromobility přes 
vodíkový pohon po solární energii atd. Kromě přednášek si mohli zájemci 
vyzkoušet řídit elektromobil, vodíkové auto, jízdu na elektrokoloběžkách nebo 
elektrokolech 

`` jako připomínku toho, že se Česká republika stala předsednickou zemí Evropské 
unie, byly od 22.00 do půlnoci nasvíceny modrým světlem, symbolizujícím barvu 
vlajky EU, vyhlídková věž Nové radnice a most Miloše Sýkory 

`` výstava Od Mařáka po Nejedlého, zahájená ve Výtvarném centru Chagall, 
prezentovala obrazy mistrů české krajinářské školy 

`` počet lidí s prokázaným onemocněním covid-19 v okrese Ostrava-město 
činil 114 488, což bylo o 2 927 více než k 31. březnu (111 561), z nemoci se 
vyléčilo 113 501 (108 902 k 31. 3.) a zemřelých bylo 1 381 (1 359) 

`` míra nezaměstnanosti v okrese Ostrava-město dosáhla 5,2 %, což 
v absolutních číslech odpovídalo 11 672 uchazečům o zaměstnání 

30. června–26. srpna
`` na Slezskoostravském hradě proběhl třetí ročník hudební přehlídky Barrák 

Music Hrad, na níž vystoupily mj. skupiny Rybičky 48, Tata Bojs, No Name, 
Škwor a také světově proslulý trumpetista L. Déczi s uskupením Celula New York
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1. července
`` v parku Československých letců v Moravské Ostravě byl za účasti hejtmana 

I. Vondráka, primátora T. Macury, zástupců Armády ČR, válečných veteránů 
a dalších hostů slavnostně odhalen Památník válečným veteránům, jehož 
autory jsou sochařka P. Sceranková a spisovatel O. Buddeus 

`` nový kulturní sál s kapacitou 120 diváků, umístěný v přístavbě Úřadu 
městského obvodu Hrabová, byl otevřen za přítomnosti náměstka primátora 
Z. Pražáka a starosty obvodu I. Trávníčka 

1.–4. července
`` hlavní hvězdou 8. ročníku festivalu elektronické taneční hudby Beats 

for Love v Dolní oblasti Vítkovice byl nizozemský hudebník A. van Buuren. 
Celkově se na 14 pódiích představilo přes 400 účinkujících. Poslední 
festivalový den vyslechlo koncerty 43 000 nadšených posluchačů 

1.–24. července
`` 23. ročník literárního festivalu Měsíc autorského čtení se konal v kulturním 

centru Provoz v Kostelní ulici v Moravské Ostravě v blízkosti řeky Ostravice. 
Tento ročník bylo jeho hlavními hosty 31 islandských autorů. Jako tradičně byl 
jeden večer věnován tvorbě spisovatelů a básníků působících v ostravském 
regionu 

6. červenec
`` hasiči zasahovali od rána v Městské nemocnici Ostrava, jejíž sklepní prostory 

zatopila voda v důsledku prasklého potrubí. Situace ohrozila i dodávky 
elektrické energie. Pacienty však nebylo nutno evakuovat 

7.–9. července
`` v rámci návštěvy Ostravy se představitelé Výboru stálých zástupců 

členských států v Radě Evropské unie seznámili s projekty financovanými 
z fondů EU a prohlédli si mj. areál Dolní oblasti Vítkovice a Vysokou školu 
báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, kam finanční prostředky Evropské 
unie rovněž směřují

Památník válečným veteránům v parku Čs. letců (1. července)
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13. července
`` součástí oslav 100. výročí založení klubu SK Slezská Ostrava, předchůdce  

FC Baník Ostrava, bylo přátelské fotbalové utkání Baníku s Celtic FC na Městském 
stadionu ve Vítkovicích, v němž skotský tým z Glasgow zvítězil 4:2 

13.–16. července
`` v Dolní oblasti Vítkovice proběhl 19. ročník festivalu Colours of Ostrava, 

na němž vystoupily mj. skupiny The Killers, Twenty One Pilots, Kings of 
Convenience, Wardruna, Meduza, Franz Ferdinand, zpěvačky a zpěváci LP, 
Y. N‘Dour, J. Culpepper, hudebníci Bakermat, M. Garrix a Hiromi. Kromě 
koncertů nabídl festival bohatý doprovodný program – mezinárodní 
diskuzní fórum Meltingpot, divadelní představení, workshopy, projekce 
filmů či výtvarné instalace. Návštěvníci festivalu mohli využít také slevy 
na vstupy do ostravských muzeí, galerií, zoologické zahrady nebo 
do Slezskoostravského hradu 

16. července
`` Trhy, co se hledají – první nekomerční trhy v Ostravě – proběhly 

na Havlíčkově nábřeží v Moravské Ostravě. Své produkty zde nabízeli 
zemědělci hospodařící na ekologických farmách, malovýrobci potravin 
a nápojů a své umění zde prezentovali kuchaři 

`` atleti SSK Vítkovice překonali na mítinku určeném hendikepovaným 
sportovcům Ostrava Cup tři české rekordy: M. Obrová v hodu oštěpem výkonem 
16,52 m a M. Doležel v hodu diskem (19,30 m) a ve vrhu koulí (8,86 m) 

17.–30. července
`` na Evropských univerzitních hrách v polské Lodži získaly stolní tenistky 

Ostravské univerzity a VŠB – TUO zlaté medaile v soutěži týmů, když ve finále 
zvítězily nad hráčkami pařížské Dauphinovy univerzity 

17. července–14. srpna
`` Divadlo loutek Ostrava připravilo již tradiční sérii akcí pod názvem Pimprléto. 

Na programu byla sobotní a nedělní představení ve venkovním amfiteátru, 
hudební vystoupení nebo týdenní workshop s japonským loutkářem N. Sawou 

18. července–11. srpna
`` 15. ročník festivalu Letní shakespearovské slavnosti na Slezskoostravském 

hradě, doposud největší v historii, byl zahájen premiérou komedie Sen noci 
svatojánské v režii A. Laštovkové Stodolové. V hlavních rolích se představili 
Z. Říčařová a T. Dastlík. Následovaly inscenace Macbeth, Bouře, Zkrocení zlé 
ženy, Hamlet a Zimní pohádka. Součástí akce byl Koncert pro Mr. Shakespeara 

21. července
`` v tento den vystoupily teploty na 36 °C. V centru města byly umístěny 

mlžné vozy, které zkrápěly chodníky a cesty 

22.–30. července
`` konal se Ostravský prajd. Po celý týden probíhaly přednášky a workshopy 

týkající se problematiky sexuálních menšin. Akce vyvrcholila pochodem 
přibližně 300 účastníků z Masarykova náměstí do Komenského sadů 

24. července
`` na motoristické show The Banger v areálu Libros v Přívoze se představily 

skupina Podmol Brothers v čele s mistrem světa ve freestyle motokrosu 
L. Podmolem a automobiloví jezdci ze skupiny Furt Bokem
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27. července
`` Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje zapůjčil techniku k hašení 

rozsáhlého požáru, který zachvátil část Českého Švýcarska u Hřenska 

28. července
`` v Galerii Dukla v Porubě byla zahájena výstava fotografií V. Koláře staršího 

Prezidenti, dělníci, umělci a další, prezentující dosud nikdy nezveřejněné 
snímky tohoto fotografa 

`` vernisáž výstavy fotografií S. Saudkové proběhla ve Výtvarném centru Chagall 

29.–30. července
`` na 8. ročníku rockového festivalu Ostrava v plamenech v Dolní oblasti 

Vítkovice vystoupily např. skupiny Destruction, Crematory nebo Forrest Jump. 
Skupina Citron připravila speciální program k 35. výročí vydání alba Radegast 

30. července
`` FC Baník Ostrava prohrál v prvním zápasu sezony 2022/2023, v níž vedl 

tým několik zápasů trenér P. Vrba, s SK Sigma Olomouc 0:3

Soubor Cirk 
La Putyka 
při zahájení 
festivalu Colours 
of Ostrava 
(13. července)

Festivaloví 
fanoušci při 
vystoupení 
dua J. Krhut 
a Š. Kozub 
(14. července)
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1. srpna
`` vernisáž výstavy obrazů opavské rodačky a absolventky OU M. Gruber 

nazvané Útočiště se konala v Galerii Dole v antikvariátu a klubu Fiducia 

6. srpna
`` na Dni městských obvodů s integrovaným záchranným systémem 

v Integrovaném výjezdovém centru Ostrava-Jih v Kaminského ulici v Nové 
Bělé prezentovali techniku hasiči, záchranáři, policisté i příslušníci Armády ČR. 
Návštěvníci mohli zhlédnout mj. ukázky výcviku policejních psů a koní nebo 
práci vrtulníku záchranné služby 

8. srpna
`` byly ukončeny stavební práce probíhající na objektu Oblouk v Porubě. 

Samotné opravy trvaly 1,5 roku. Stavebníci opravili fasády, střešní krytiny, 
hydroizolaci, 58 komínů a vytvořili 201 nových sklepních kójí. Práce prováděla 
Bystroň Group a. s., která má s opravami historických objektů bohaté 
zkušenosti 

11. srpna
`` Mezinárodní sportovní hry seniorů se uskutečnily v Porubě. Domácí tým 

se utkal se zástupci Košic a Budapešti v bowlingu, šipkách, stolním tenise, 
plavání a tenise 

11. a 19. srpna
`` v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava se narodili dva samečci 

jelena barasingy. Zoo v Ostravě je v ČR jediná, která jedny z nejvzácnějších 
indických jelenů chová 

13. srpna
`` na Kinder Festu v Dolní oblasti Vítkovice vystoupili klauni, herec a mim 

M. Nesvadba a slovenský zpěvák M. Jaroš. Pro děti byly připraveny jízdy 
na ponících, obrovská stavebnice z lega, škola bublin, kouzelnické show, 
taneční vystoupení, skákací hrady či kreativní zóna 

14. srpna
`` výstava přibližující historii i současnost Fakultní nemocnice Ostrava byla 

zahájena v prostorách Avion Shopping Parku Ostrava. Nemocnice si jí 
připomněla 110 let od otevření Epidemické nemocnice v Zábřehu nad Odrou, 
která se stala základem dnešní FNO. Na šesti velkoformátových panelech 
byly uvedeny nejen základní historická fakta, ale také portréty těch, kteří se 
o rozvoj tohoto zdravotního ústavu zasloužili 

15. srpna
`` za účasti primátora T. Macury a náměstkyně primátora K. Šebestové, 

Z. Bajgarové, náměstka primátora Z. Pražáka, ředitele zoo J. Nováka byly 
v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava otevřeny dvě nové expozice, 
Vadtha ni a Wanderu, určené především pro vzácné primáty. Do moderních 
chovatelských zařízení byli umístěni makaci lví či giboni bělolící 

15.–19. srpna
`` 24. ročník festivalu Folklor bez hranic za účasti souborů z ČR, Srbska, 

Mallorky a Slovenska zahájil průvod centrem Moravské Ostravy a pokračoval 
vystoupeními v ostravských obvodech na náměstích, v domovech seniorů, 
Čtyřlístku – centru pro osoby se zdravotním postižením a také v Sanatoriích 
Klimkovice. Závěrečný program se konal na Slezskoostravském hradě
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16.–30. srpna
`` akce Sdílko, prezentující místní malé prodejny, řemeslné výrobce, služby, 

práci designérů, výtvarníků, ale také aktivity spolků a neziskových organizací, 
se konala na Alšově náměstí v Porubě 

17.–21. srpna
`` na kurtech v Komenského sadech v Ostravě proběhl 71. ročník Mistrovství 

České republiky v tenise dospělých – Moneta Cup 2022 – s dotací 255 000 Kč. 

Rekonstruovaný objekt Oblouk v Porubě (8. srpna)

Pavilon pro primáty v ostravské zoo (15. srpna)
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Vítězem dvouhry mužů se stal M. Černý z LTK Liberec. Ve dvouhře žen 
zvítězila A. Laboutková (TK Oáza Říčany). První místo ve čtyřhře mužů získali 
A. Bolardt a A. Štěpánek a čtyřhru žen ovládly V. Kulhavá a M. Slivová 

19.–21. srpna
`` vítězem 10. a zároveň posledního ročníku soutěže motocyklových kaskadérů 

W-tec Czech Stunt Days 2022 se na polygonu firmy Libros v Přívoze stal 
M. Jensen z Dánska, na 2. místě skončil Čech P. Peschel. Součástmi akce byly 
také show kaskadérů v autech, na čtyřkolkách, kolech, letní kino nebo hudební 
vystoupení 

23. srpna
`` předseda hnutí ANO 2011 A. Babiš se setkal v rámci předvolební kampaně 

se svými příznivci na Hlavní třídě v Porubě. Mítinku se zúčastnila také skupina 
jeho odpůrců 

`` výstava historických tisků italského renesančního botanika a lékaře 
P. A. Mattioliho, vydávaných za jeho života od poloviny 16. století až 
do současnosti, včetně unikátního českého herbáře z Prahy z roku 1562, 
nazvaná Příběh Mattioliho herbáře byla zahájena v Ostravském muzeu 

25. srpna
`` ministr školství, mládeže a tělovýchovy V. Balaš předal v Praze Medaile 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR významným osobnostem 
pedagogiky. Mezi oceněnými Medailí MŠMT 1. stupně byli také zástupci 
ostravských škol H. Drahošová, J. Foltýnová, T. Führer, L. Přikrylová, L. Suchoň 
a E. Zwyrtková (in memoriam) 

`` ve Výstavní síni Sokolská 26 proběhla vernisáž výstavy obrazů malíře 
a grafického designéra J. Sýkory nazvaná Za jízdy nemluvte s řidičem 

`` obchodní centrum Koksovna, jehož součástí jsou prodejny Lidl, Banqet, 
Pepco, Planeo, lékárna, řeznictví, drogerie a mnohé další, bylo otevřeno 
v Přívoze v ulici K Lávce 

26. srpna
`` ve věku nedožitých 76 let zemřela zpěvačka H. Zagorová, rodačka 

z Petřkovic 

`` v ostravské zoologické zahradě se narodila dvě mláďata vyder malých. 
Jednalo se o první potomky samice pocházející z francouzské zoo Mulhouse 
a samce z belgických Antverp 

26. srpna–4. září
`` audiovizuální festival Luft, organizovaný ve spolupráci s Fakultou 

umění Ostravské univerzity, nabídl v kulturním centru Provoz hudebně 
experimentální projekty, projekce a videoart. Svoji tvorbu zde prezentovali 
např. K. Matušková, L. Glisníková, L. Škutová, M. Šenkypl, V. Hroš a Š. Szabo 

27. srpna
`` konalo se 24. mezinárodní setkání jízdních policií. Strážníci se v Komenského 

sadech utkali ve třech soutěžních disciplínách. Titul Přeborník městských 
policií České republiky v jízdě na koni obhájil díky dvěma prvenstvím strážník 
Městské policie Ostrava D. Orsag na koni Fagar. Městská policie Ostrava a její 
jízdní oddíl si také touto akcí připomněly 30 let svého trvání
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`` koncert zpěváka, držitele titulu Zlatý slavík 2021 M. Ztraceného se konal 
na Slezskoostravském hradě 

`` na dopravním hřišti při Základní škole Gen. Janka v Mariánských Horách se 
za účasti zpěváků a skupin z regionu uskutečnil 2. ročník festivalu Folková 
Dolina. Pro děti byly připraveny hry, soutěže, workshopy a večer byl promítnut 
film Po čem muži touží 2 

`` staniční sestra neurochirurgické jednotky intenzivní péče Městské 
nemocnice Ostrava Š. Trčková získala v konkurenci 12 finalistů stříbrnou 
medaili v soutěži Anděl mezi zdravotníky 2022. Svoji pohotovost, 
komunikativnost a empatii prokázala ve finále, jež se uskutečnilo v Náchodě 

`` v klubu Hudební bazar se konal 4. ročník Old fesťáku, na němž vystoupily 
skupiny, jež byly součástí ostravské bigbeatové scény 70. a 80. let 20. století, 
např. Sjetý Gumy, Alzheimer, KG Band, The Sekretz nebo Rockmotiva 

27.–28. srpna
`` na mistrovství České republiky mužů a žen do 22 let na dráze v Brně 

vybojovaly mistrovský titul ve vrhu koulí K. Brzyszkowská (SSK Vítkovice, z. s.) 
výkonem 15,72 m a v hodu oštěpem I. Koktavá, členka klubu Atletika Poruba z. s. 
(50,10 m)

Skupina hipologie Městské policie Ostrava na Setkání jízdních policií (27. srpna)
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28. srpna
`` na Masarykově náměstí se v rámci předvolební kampaně konal mítink strany 

Svoboda a přímá demokracie a Český jarmark za účasti předsedy strany 
T. Okamury 

29. srpna
`` Fakultní nemocnice Ostrava slavnostně otevřela nový pavilon psychiatrické 

péče. Lůžková část má tři oddělení. K terapii dětí je určen denní stacionář, 
jehož součástmi jsou také tělocvična a venkovní hřiště. FNO jako jediná 
v České republice poskytuje komplexní ambulantní péči mladším dětským 
psychiatrickým pacientům 

`` byl dokončen první ze dvou připravovaných parkovacích objektů 
umístěných za DK Poklad. K dispozici je 74 parkovacích míst. Stavba probíhala 
od července 2021 do srpna 2022 a vyžádala si náklady ve výši 45,6 milionu 
korun bez DPH 

29. srpna–3. září
`` 5. ročník literárního festivalu Inverze se konal v kulturním centru Provoz 

v Kostelní ulici na nábřeží Ostravice a dalších místech v centru města. Program 
nabídl autorská čtení, diskuze, přednášky, koncerty, divadelní představení 
nebo tzv. slam poetry exhibice. Mezi hosty byla mj. držitelka Ceny Evropské 
unie za literaturu a laureátka ocenění Magnesia Litera B. Bellová 

31. srpna–3. září
`` vítězi soutěže Česká brusle 2022 v Ostravě, druhého závodu prestižního 

sedmidílného seriálu Grand Prix juniorů, se stal pár K. a D. Mrázkovi. Do čela 
soutěže se sourozenci dostali po rytmickém tanci, kdy ziskem 70,83 bodu 
vytvořili nové světové maximum v juniorské kategorii, a šestnáct soupeřů 
porazili i ve druhé části soutěže

Pavilon psychiatrické péče ve Fakultní nemocnici Ostrava (29. srpna)
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1. září
`` primátor města T. Macura přivítal v první školní den žáky 1. třídy v Základní 

škole a Mateřské škole Ostrava-Proskovice. Za dětmi do Základní školy 
Komenského v Ostravě-Porubě zavítala také náměstkyně primátora 
A. Hoffmannová. Do této školy by mělo docházet 15 ukrajinských dětí 

`` do funkce ředitele Ostravského muzea, p. o., nastoupil F. Petlička, který 
na tomto postu vystřídal J. Kábrtovou. Své ředitelské působení zahájila 
v Knihovně města Ostravy, p. o., I. Šťastná a předsedou představenstva 
společnosti Vítkovice Aréna, a. s., se stal P. Handl 

`` byl zahájen provoz 1 626 m dlouhého úseku tramvajové trati na ulici 
Opavské v Porubě, který prošel rekonstrukcí a zatravněním, jejichž účelem je 
snížení hluku a vibrací z provozu tramvají 

`` v galerii ZaZa byla zahájena výstava obrazů absolventa Fakulty umění OU 
V. Buchtelíka Slyš ten drsný hlas své dotěrné a kruté zmije 

2.–4. září
`` na valech u Slezskoostravského hradu se konal hudební festival Festles, 

pořádaný P. Burešem, na němž vystoupili např. zpěváci V. Redl a X. Baumaxa 
a hudební skupiny Dunaj, Vltava, Ciment, Ty Syčáci, Už jsme doma, Midi lidi 
a další 

2.–28. září
`` největší tuzemská přehlídka duchovní hudby, 19. ročník Svatováclavského 

hudebního festivalu, nabídla 32 koncertů ve městech a obcích celého 
Moravskoslezského kraje. Jedním z vrcholů bylo vystoupení lotyšské 
mezzosopranistky E. Garanči, kterou v Evangelickém Kristově kostele 
v Moravské Ostravě doprovázela Janáčkova filharmonie Ostrava řízená 
K. M. Chichonem. Mezi další sólisty a soubory vystupující v Ostravě 
patřili PKF – Prague Philharmonia s dirigentem V. Luksem, Collegium 
Marianum, Hipocondria Ensemble, italská sopranistka R. Mameli a tenorista 
A. Plachetka. Na závěrečném koncertu zazněla v katedrále Božského 
Spasitele Dvořákova kantáta Svatební košile v provedení Filharmonie 
Hradec Králové, Českého filharmonického sboru Brno a sólistů řízených 
dirigentem T. Braunerem

Maďarský žesťový soubor In Medias Brass v Husově sboru ve Slezské Ostravě na Svatováclavském 
hudebním festivalu (6. září)
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3. září
`` na Václavském náměstí v Praze se konala jedna z největších protivládních 

demonstrací od listopadu 1989, které se zúčastnili rovněž protestující 
z Ostravy a vystoupil na ní s projevem P. Bohuš, bývalý redaktor České 
televize a provozovatel portálu Modrý jelen 

`` po dvouleté pauze, způsobené pandemií covidu-19 se u příležitosti zahájení 
104. sezony NDM konal v Divadle Antonína Dvořáka a Divadle Jiřího Myrona 
Galavečer Národního divadla moravskoslezského. V bohatém, více než 
tříhodinovém programu se představily především soubory baletu  
a operety/muzikálu 

`` v Galerii současné malby v Divadle Antonína Dvořáka byla zahájena výstava 
velkoformátových obrazů absolventa Fakulty umění OU J. Vrabčeka nazvaná 
Cluster 

`` na ulici Horní v městském obvodu Ostrava-Jih se konala akce Road Circus 
2022, jejíž součástí byly závody automobilů a motorek. Nadšení diváků 
vyvolala motocyklová kaskadérská show sourozenců A. a P. Peschlových 

4. září
`` na mistrovství České republiky žáků a žákyň na dráze v Jablonci nad Nisou 

získaly první místa A. Hrbáčová z Atletického klubu Hošťálkovice, z. s., ve skoku 
vysokém výkonem 162 cm a ve skoku o tyči A. Pannová (SSK Vítkovice, z. s.), 
která překonala 365 cm 

6. září
`` u příležitosti 20. výročí založení Fakulty bezpečnostního inženýrství  

VŠB – TUO, jejíž budova prošla rekonstrukcí, proběhlo slavnostní setkání 
pedagogů i studentů fakulty. V kulturním programu vystoupil rovněž  
Dechový orchestr VŠB – TUO

Posluchači recitálu E. Garanči v Evangelickém Kristově kostele v Moravské Ostravě (19. září)
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`` výstava Archivu města Ostravy, zahájená primátorem T. Macurou 
a ředitelkou AMO H. Šústkovou, ve foyer Nové radnice věnovaná historii 
biografů nabídla na devíti panelech informace o kinech, která se nacházela 
nebo nachází v obcích tvořících dnešní Ostravu 

7. září
`` statutární město Ostrava získalo počtvrté za sebou nejvyšší ocenění 

v soutěži Přívětivý úřad z obcí a měst, které se nacházejí v Moravskoslezském 
kraji. Zástupci města si ocenění v soutěži, vyhlášené Ministerstvem vnitra 
České republiky, převzali v pražském Muzeu Policie České republiky 

`` zástupci městských policií z Ostravy, Brna, Košic a Miškolce si při jednání 
v sídle Městské policie Ostrava v Nemocniční ulici v Moravské Ostravě 
vyměňovali zkušenosti z praxe v oblasti preventivních aktivit 

`` v Komenského sadech byla zahájena výstava Sochy!!! …vypraví své příběhy, 
organizovaná Centrem kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, p. o. „Mazlíci“ 
M. Trpáka představují mnohonásobně zvětšené bakterie a mikroorganizmy. 
Figurální plastiky, vytvořené převážně ze železa nebo v kombinaci se dřevem, 
byly dílem J. Flejšara 

8. září
`` tento den před 100 lety byl v hostinci U Dubu založen fotbalový klub SK 

Slezská Ostrava, předchůdce FC Baník Ostrava. Na počest tohoto výročí byly 
po setmění věž Nové radnice a most Miloše Sýkory nasvíceny v klubových 
barvách – modré a bílé 

`` cílem přehlídky Art&Science na VŠB – TUO, určené zejména 
středoškolákům, bylo představit vědu netradičním způsobem. Na programu 
byly komentované ukázky, technické dílny, soutěže, umělecké workshopy, 
výstavy nebo koncerty

Kaskadérská show A. a P. Peschlových na ulici Horní v Ostravě-Jihu (3. září)
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`` v antikvariátu a klubu Fiducia byla zahájena výstava fotografií P. Vavrouška 
Nová Sedlica. Snímky přibližují tuto nejvýchodnější vesnici bývalého 
Československa v letech 1971–1981 

`` v hudebním klubu Parník vystoupil vynikající americký jazzový a bluesový 
kytarista S. Henderson s doprovodnou skupinou 

9. září
`` konaly se Den Vítkovic!!! a oslavy 120. výročí otevření vítkovické radnice. 

Na programu byly vystoupení Mužského pěveckého sboru Vítkovice, křest 
publikace, jež mapuje historii radnice a představuje i dosud nepublikované 
archivní materiály, a lidé mohli absolvovat komentované prohlídky radnice.  
Vyhlášena byla rovněž vítězka soutěže o nejlepší báseň vztahující se 
k vítkovické radnici, jíž se stala L. Gulašiová 

9.–10. září
`` na Slezskoostravském hradě proběhl v rámci oslav 100. výročí založení 

klubu FC Baník Ostrava Baníkfest, na němž vystoupili J. Nohavica, skupina 
Kryštof a další 

10. září
`` oslavy 110 let FNO se konaly v areálu Lékařské fakulty OU v Ostravě-Zábřehu.  

Na jejich programu byla hudební vystoupení Rock&Roll Bandu Marcela 
Woodmana, zpěváka M. Hrůzy s doprovodnou skupinou, přehlídka 
historických i současných chirurgických nástrojů a výstava 110 let – příběhy 
naší fakultky 

`` v Hrabové proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky plukovníkovi 
F. Gemrotovi, letci 68. noční stíhací perutě R. A. F., který je pochován 
na místním hřbitově. Akce se zúčastnili členové rodiny F. Gemrota, zástupci 
vedení městského obvodu Hrabová, Armády ČR a další hosté. Součástí pietní 
akce byl průlet dvojice stíhacích letadel JAS-39 Gripen nad Hrabovou 

`` Den Polanky nad Odrou nabídl v areálu Dělnického domu vystoupení 
folklorních souborů, žáků místní základní a mateřské školy, zpěváků 
P. Kotvalda, Sebastiena, klaunskou show nebo výstavu prezentující aktivity 
spolků působících v tomto městském obvodu 

`` Festival dřeva / Den v lese, pořádaný Lesy České republiky, s. p., 
a Ostravskými městskými lesy a zelení, s. r. o., který se uskutečnil v Bělském 
lese, v areálu a okolí Lesní školy v ulici Antonína Brože, nabídl show 
Timbersports Original Extreme Sport, v níž se představili přední čeští 
závodníci v dřevorubeckém sportu, své umění předvedli dřevosochaři, řezbáři 
a zájem vyvolala také sokolnická show 

11. září
`` v centru Ostravy se uskutečnil Ostrava City Maraton, jejž ve všech 

kategoriích dokončilo 765 závodníků. Na nejdelší trati zvítězili O. Kokošek 
z klubu Dynafit Sachasport časem 2:41:28 hod a P. Pastorová z Maraton klubu 
Seitl Ostrava (2:54:27 hod) 

12. září
`` velvyslanec Japonska H. Suzuki jednal s náměstky primátora Z. Pražákem 

a M. Svozilem mimo jiné o možnostech spolupráce města s japonskými 
samosprávami v oblasti životního prostředí a o využití vodíku v městské 
hromadné dopravě
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`` Česká televize odvysílala předvolební debatu s kandidáty na primátora 
města Ostravy T. Macurou (ANO 2011), L. Semerákem (hnutí Ostravak), 
J. Dohnalem (koalice Spolu), P. Harvánkem (SPD), J. Jurečkem (Starostové 
pro Ostravu), L. Dvorským (hnutí Přísaha) a P. Kajnarem (koalice Česká strana 
sociálně demokratická a hnutí LEČO) 

13. a 20. září
`` několik desítek lidí se v úterý zúčastnilo pietního aktu u památníku 

u hlavního nádraží v Přívoze, pořádaného Židovskou obcí v Ostravě 
u příležitosti 80. výročí čtyř transportů ostravských Židů do Terezína. Druhý 
pietní akt na stejném místě pořádal 20. září Oblastní výbor Českého svazu 
bojovníků za svobodu gen. Mikuláše Končického 

14. září
`` konalo se 36. jednání Zastupitelstva města Ostravy, poslední ve volebním 

období 2018–2022. Za mimořádný umělecký přínos obdržel spisovatel 
a novinář I. Binar čestné občanství města Ostravy. Primátor T. Macura dále 
předal Stužky za záchranu života strážníkovi MPO T. Janáčkovi a příslušníkovi 
Policie ČR D. Kociánovi. ZMO rozhodlo o tom, že v rámci projektu Milostivé 
léto II. daruje město dva miliony korun Diecézní charitě ostravsko-opavské. 
Finanční prostředky byly využity k úhradě původního dluhu (tzv. jistiny) 
a administrativního poplatku lidí, již se rozhodli vyrovnat své dluhy. 

Spisovatel a novinář 
I. Binar s oceněním 
Čestný občan města 
Ostravy (14. září)
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Odsouhlasen byl prodej pozemků v blízkosti Slezskoostravské radnice. 
Vzniknout tam má polyfunkční dům s byty. Proti stavbě podepsalo petici 
450 obyvatel, včetně většiny těch, kteří bydlí v dotčených ulicích. Z rozpočtu 
města bylo 6,6 milionu korun určeno na volnočasové projekty a dalších 
1,51 milionu korun na aktivity v oblasti rodinné politiky. Schváleno bylo 
uzavření memoranda mezi krajem a některými městy o výstavbě tramvajové 
trati Ostrava–Orlová–Karviná, dále Komunitní plán sociálních služeb 
a souvisejících aktivit na období 2023–2026, Plán sociálního začleňování 
na roky 2022–2027 a Strategie prevence kriminality 2023–2027 

`` ve věku 85 let zemřel dlouholetý činoherní, operní i operetní režisér Státního 
divadla v Ostravě a posléze NDM B. Jansa 

`` na alternativní scéně DLO se konala premiéra inscenace dramaturgyně 
divadla loutek T. Agelové Dvě čárky, připravená ve spolupráci se spolkem 
jednou, z. s., pojednávající o ženské sexualitě, v níž vystoupili K. Hýsková 
a A. Bangoura 

`` Janáčkova filharmonie Ostrava zahájila novou koncertní sezonu 
v provizorním prostoru Multifunkční auly Gong provedením 7. symfonie 
D. Šostakoviče pod taktovkou šéfdirigenta V. Sinajského 

14.–15. září
`` v Centru PANT, klubu Atlantik, Studiu G a v Městském ateliéru prostorového 

plánování a architektury se konala konference Talent City 2022, zorganizovaná 
odborem školství a sportu MMO, zaměřená na to, jak rozeznat, podporovat 
a rozvíjet u dětí talent a výjimečné nadání, jíž se zúčastnili odborníci z řady 
oblastí a která byla určena zejména pracovníkům mateřských a základních škol 

15. září
`` Ostravu navštívil ministr dopravy M. Kupka, který se zde seznámil se třemi 

nejdůležitějšími dopravními stavbami, jimiž jsou Místecká III. etapa, dokončení 
průtahu města, nový most přes řeku Odru kolem čističky v Přívozu a Severní spoj 

`` pamětní deska věnovaná světoznámému tenistovi I. Lendlovi byla odhalena 
na domě v Bachmačské ulici v Moravské Ostravě, kde tento fenomenální 
sportovec žil se svými rodiči až do své emigrace do USA v roce 1986. Autorem 
pamětní desky, jejíž vytvoření inicioval náměstek primátora M. Svozil, 
je výtvarník V. Šipoš 

16. září
`` Ostrava se připojila k dalším městům a vyjádřila poděkování všem dárcům 

kostní dřeně. Věž Nové radnice a Sýkorův most se po setmění rozzářily 
červeným světlem, barvou krve 

16.–17. září
`` po třech letech se do Ostravy vrátil festival Pendl. Během dvou nocí mohli 

hudební fanoušci s jedinou vstupenkou navštívit kluby Barrák, Dock, Klub 
Brno a Marley a vyslechnout vystoupení hudebních skupin Trad.Attack! 
z Estonska, Malalata a Bashavel ze Slovenska a mnoha dalších 

16.–18. září
`` v Třebovickém parku se konal 18. ročník slavnosti Třebovický koláč. 

V bohatém programu vystoupili jak folklorní soubory Radhošť, Kohoutek, 
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Soláň, Slezský soubor Heleny Salichové, tak hudební skupiny a zpěváci 
Čechomor, O. Havelka s orchestrem Melody Makers, Poutníci, P. Bende a další 

`` vítězem hlavního závodu 58. ročníku Velké ceny Ostravy v parkúrovém 
skákání v Jezdeckém klubu Baník Stará Bělá se stal J. Hruška z Jezdeckého 
klubu Opava-Kateřinky, z. s., na koni Reiky 

16.–22. září
`` 21 ostravských škol se zapojilo do celostátního projektu Pěšky do školy, 

jehož cílem bylo motivovat děti ke zdravému pohybu ve městě. Akce byla 
součástí Evropského týdne mobility 

17. září
`` premiér a předseda Občanské demokratické strany P. Fiala se setkal 

s občany na předvolebním mítinku v Třebovickém parku, kde podpořil 
kandidáty koalice Spolu do zastupitelstev a Senátu 

`` Rodinné a komunitní centrum Chaloupka pořádalo v centru Moravské 
Ostravy akci Zažít Ostravu jinak. Připraveny byly prodejní stánky, dětem 
byly určeny hry a soutěže, vystoupily Dětské operní studio NDM, skupina 
Bandaband, proběhla komentovaná prohlídka Smetanova náměstí a okolí 
a MAPPA zorganizovala diskuzi o budoucnosti třídy 28. října. Program nabídly 
rovněž Knihcentrum, Národní divadlo moravskoslezské a Kampus Palace. 
Zároveň se v Porubě konala akce Zažít Porubu jinak, jejíž součástí byly mj. trh, 
prezentace místních organizací a spolků, komentované prohlídky porubské 
radnice a soutěž o nejlepší guláš 

`` v NDM proběhla premiéra hry T. Stopparda Bouřlivá plavba. V režii 
V. Štěpánka se představili mj. M. Dědoch, R. Finta a P. Kocmanová 

`` na Radvanických slavnostech 2022 vystoupili mj. T. Kerndlová, skupina 
No Name, zpěvák a hudebník V. Noid Bárta a další 

17.–18. září
`` na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově se konal 22. ročník Dnů 

NATO a Dnů Vzdušných sil Armády ČR 2022, kterého se zúčastnili zástupci 
armád 22 zemí. Mezi hosty byli také premiér P. Fiala a ministryně obrany 
J. Černochová. Během hlavního programu byla prezentována vojenská, 
policejní i záchranářská technika. Uskutečnily se dynamické ukázky výcviku 
speciálních jednotek. Návštěvníky zaujaly vrtulník NH90, tank Leopard 2A 
nebo pásové obrněné vozidlo Puma z výzbroje německé armády. Švýcarské 
letectvo předvedlo akrobatickou show skupiny Patrouille Suisse na strojích 
F-5E Tier II. Z Turecka přiletělo stíhací letadlo F-4E Phantom a slovenské 
letectvo reprezentoval mj. vrtulník UH-60M Black Hawk 

19. září
`` v antikvariátu a klubu Fiducia se konaly přednáška a křest knihy Alfabet, 

česká moderní architektura, jejímž autorem je V. Šlapeta, syn významného 
architekta L. Šlapety 

`` po 25 dnech práce vytvořil desetičlenný tým pod vedením ostravského 
výtvarníka J. Lörincze na Bazalech na zdi o ploše přesahující 1 km2 malbu, 
tzv. murál, jehož tématy jsou historie Ostravy a 100. výročí založení FC Baník 
Ostrava
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20. září
`` televize Nova odvysílala z Multifunkční auly Gong přímý přenos předvolební 

debaty s kandidáty na primátora města Ostravy, jíž se zúčastnili T. Macura 
za hnutí ANO 2011, L. Semerák, lídr kandidátky hnutí Ostravak, J. Dohnal 
(koalice Spolu), M. Juroška (Ostravská levice), A. Hoffmannová (Česká pirátská 
strana), P. Harvánek (SPD) a P. Kajnar, společný kandidát ČSSD a hnutí LEČO 

`` Benda Quartet, složený z hráčů na smyčcové nástroje, členů Janáčkovy 
filharmonie Ostrava, vystoupil ve Slezskoostravské radnici 

`` výstava s názvem Czechoslovenia, prezentující díla slovinských umělců, 
mj. M. Batisty, D. Fišera, A. Kobala, T. Plavece a S. Požun, byla otevřena 
v Galerii Gong v Multifunkční aule Gong 

`` prezentace publikace M. Vítka Hornictví a OKR – moje láska se uskutečnila 
na Dole Michal v Michálkovicích. Kniha přináší paměti důlního odborníka 
pracujícího v Ostravsko-karvinském revíru 35 let 

`` ve Slezskoostravské galerii byla představena kniha Č. Piętoně Slezská 
a Moravská Ostrava v proměnách času, jejíž obsah tvoří bohatá obrazová 
dokumentace ze soukromé autorovy sbírky, doplněná texty seznamujícími se 
zajímavostmi i objekty, které se v obou těchto městských obvodech nacházely 
nebo nacházejí 

`` vernisáž výstavy Přirození, zaměřené na umělecký vývoj výtvarné skupiny 
stejného názvu působící v letech 1989–1992, proběhla v Domě umění 

20. září–7. prosince
`` mezi nejzajímavější akce přehlídky německé a rakouské kultury Ostrau der 

Kulturpunkt, konané v klubech Atlantik, Parník a prostorách Filozofické fakulty 
Ostravské univerzity, patřily divadelní představení Radio Lotar ztvárňující 
pohnutý osud švýcarského herce a dramatika českého původu P. Lotara, 
přednáška muzikologa V. Velka o operním pěvci R. Kublovi, ostravském 
rodákovi, který se proslavil ve Vídni, a komponovaný večer, na němž rakouský 
skladatel s českými kořeny P. Koutník prezentoval své skladby 

21. září
`` po rekonstrukci byly otevřeny rekonstruované městské jatky, v nichž 

je umístěna galerie současného umění PLATO. První výstava nesla název 
Optimalizované bajky o dobrém životě a prezentovala Ostrava díla E. Adnan, 
O. Dawického, A. Ingarden, S. Jefforda, P. Malinové, Z. Seydla, J. Želibské 
a dalších 

`` v soutěži Zlatý lajk roku 2022, hodnotící internetové stránky a facebookové 
a instagramové účty, které obce a města provozují, získal městský obvod 
Vítkovice třetí místa v rámci celé ČR v kategoriích Facebook a Radniční web 
municipalit od 2 000 do 10 000 obyvatel. Organizátorem soutěže je spolek 
Kvalikom, z. s. 

`` výstavou objektů Č. Sušky Věci venku. Udržitelné umění pro budoucnost 
byl v Dolní oblasti Vítkovice zahájen provoz revitalizovaného výklopníku uhlí, 
který nese název Futureum 

22. září
`` proběhlo vyhlášení 16. ročníku ankety Stavba Moravskoslezského kraje 

2021. V kategorii Stavby občanské vybavenosti – Novostavby zvítězila budova 
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mateřské školy v Hrabové a v kategorii Stavby občanské vybavenosti – 
Rekonstrukce získal nejvyšší ocenění opravený Dům kultury Poklad 

23. září
`` v Divadle Mír ve Vítkovicích proběhlo setkání občanů s kandidáty hnutí 

Ostravak do Zastupitelstva města Ostravy 

`` českou premiérou inscenace hry americké současné dramatičky A. Ziegler 
Poslední zápas (v originále Last Match) zahájila novou sezonu Divadelní 
společnost Petra Bezruče 

`` operní pěvkyně E. Dřízgová-Jirušová oslavila 60. narozeniny galakoncertem, 
na němž vystoupili také sbor opery NDM a operní pěvci P. Janečková, 
M. Gurbaľ, L. Mastro a další 

`` na náměstí Sv. Čecha v Přívoze proběhl 4. ročník akce Vzájemné 
porozumění, zorganizovaný společností Společně-Jekhetane, o. p. s., na níž 
vystoupily romské děti navštěvující nízkoprahová zařízení v Ostravě a v jiných 
městech Moravskoslezského kraje. Jako hosté se představili skupina Imperio 
z Přerova, zpěváci a zpěvačky Majk Real, V. Bandry a M. Balážová 

`` u pomníku obětí 1. světové války v Michálkovicích se za účasti místostarosty 
městského obvodu V. Kozla, zástupců Čs. obce legionářské, žáků a studentů 
blízkých škol a dalších hostů konal pietní akt u příležitosti 100. výročí odhalení 
tohoto památníku, nacházejícího se ve Sládečkově ulici u kostela Nanebevzetí 
Panny Marie

O. Brett a T. Čapek v inscenaci Poslední zápas (23. září)
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23.–24. září
`` vítězem voleb do Zastupitelstva města Ostravy se stalo opět hnutí ANO 

2011, které získalo 33,96 % hlasů a v ZMO bude mít 21 zastupitelů, na druhém 
místě skončila koalice Spolu s 14,32 % (9 zastupitelů) a na dalších místech se 
umístily hnutí Ostravak (12,64 %, 8 zastupitelů), Svoboda a přímá demokracie 
(11,62 %, 7), Starostové pro Ostravu (6,78 %, 4), Česká pirátská strana 
(5,80 %, 3) a uskupení Ostravská levice (5,43 %, 3). Zároveň se konalo 1. kolo 
voleb do Senátu, v Ostravě ve volebním obvodu č. 70, v němž postoupili 
do 2. kola Z. Nytra, kandidát koalice KDU-ČSL – ODS – TOP09 (25,42 %), 
a M. Antl z ANO 2011 (22,53 %). Volební účast dosáhla v komunálních volbách 
35,46 a v senátních volbách 36,51 % 

`` v rámci 26. setkání hornických a hutnických měst a obcí České republiky, 
uskutečněného v Kutné Hoře, udělilo Sdružení hornických a hutnických spolků 
České republiky ocenění Český permon za celoživotní dílo v oblasti hornictví 
profesorovi I. Černému, emeritnímu pedagogovi VŠB – TUO 

24.–30. září
`` 2. ročník International Para Hockey Cup 2022, určeného postiženým 

hokejistům, jehož se zúčastnily reprezentace ČR, Kanady, paralympijští 
vítězové a mistři světa z USA, nejlepší parahokejisté Slovenska, Norska 
a Německa tvořící spojený tým IPH, proběhl v porubské RT Torax Areně.  
Vítězi se stali Američané, kteří ve finále porazili Kanadu 4:0 

25. září
`` více než 2 000 zaměstnanců firmy Liberty Ostrava a. s. a jejich rodin se 

zúčastnili prvního ročníku akce Liberty Family Day, konané před areálem 
podniku v Ostravě-Kunčicích. Mezi hosty akce byli také parahokejisté 
a ukrajinští uprchlíci, kteří našli azyl v hotelovém domě Kovák, patřícím huti. 
Na programu byly mj. exkurze v huti, koncerty hudebních skupin Mňága 
a Žďorp, Doga, Maxim Turbulenc a Rock&Roll Band Marcela Woodmana 

26. září
`` v Nové radnici proběhlo 28. setkání podnikatelů České, Polské a Slovenské 

republiky, jehož tématy byly především energetická bezpečnost ve střední 
Evropě a dopravní infrastruktura. Odpoledne se konalo společenské setkání 
v prostorách Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě 

`` Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině bylo vzhledem k menší 
vytíženosti přemístěno z výstaviště Černá louka do objektu v ulici Dr. Malého, 
kde je Ukrajincům nadále poskytnuta veškerá administrativní pomoc a také 
zde bylo možno nouzově přenocovat 

`` po rekonstrukci byly otevřeny Univerzitní obchod a knihkupectví OU 
v Mlýnské ulici v Moravské Ostravě. Vznikly transformací z původní prodejny 
skript. Cílem prodejny je přilákat kromě studentů a pedagogů vysoké školy 
zájemce o odbornou i krásnou literaturu z řad široké veřejnosti 

27.–28. září
`` na zámku v Ostravě-Zábřehu proběhl 15. ročník Svatováclavských pivních 

slavností. Kromě možnosti degustovat piva 28 pivovarů byl pro návštěvníky 
připraven kulturní program, v jehož průběhu se uskutečnil inscenovaný příjezd 
družiny knížete Václava, své umění prezentovala skupina historického šermu 
Duelanti a vystoupily hudební skupiny, např. Mňága a Žďorp a Horkýže Slíže
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27.–29. září
`` 15. ročník mezinárodního festivalu Malamut se odehrával v galeriích Jáma 10  

a GAFU a v ulicích města. Přehlídka prezentovala performance více než 
třiceti umělců z oblasti konceptuálního a akčního umění, mj. L. Klodové, 
A. Kashtalian, Z. Piotrowského, A. Grabowského nebo skupiny performerů 
František Lozinski o. p. s. 

28. září
`` na Masarykově náměstí se konala protivládní demonstrace, na níž vystoupili 

předseda hnutí SPD T. Okamura, poslanec J. Bašta, spisovatelka a aktivistka 
L. Procházková a další 

`` Svatováclavský jarmark na náměstí Sv. Čecha v Přívoze nabídl trh, ukázky 
umění řemeslníků, pro děti byly připraveny historický kolotoč a jízda 
na ponících. Se skladbami období středověku vystoupila skupina Rabussa 
z Přerova. Ve 14 hodin proběhl inscenovaný příjezd knížete Václava se svou 
družinou a na pódiu jej uvítali zástupci vedení městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz. Poté se Václav s doprovodem vydal na mši do kostela 
Neposkvrněného početí Panny Marie 

28. září–2. října
`` konal se 14. ročník festivalu Ostrava Kamera Oko s podtitulem Pod dlažbou 

je pláž! Festivalový program nabídl v kině Etáž v Dolní oblasti Vítkovice, 
Minikině, galerii PLATO a zahradě Hogo Fogo bistra na Sokolské třídě kromě 
tradičních soutěžních sekcí Oficiálního výběru a Krátkometrážní soutěže 
i site-specific audiovizuální program. Promítnuty byly více než tři desítky 
celovečerních i krátkých filmů. Cenu za nejlepší film získal španělský filmař 
J. Trueba za snímek Kdo tomu brání. Zvláštní cenu poroty obdržel kameraman 
V. Viana za film Národ statečných 

29. září
`` v prostorách bývalého tanečního klubu Ta Magika v Musorgského ulici 

v Moravské Ostravě byla výstavou fotografa O. Matuška otevřena Fotografická 
galerie Díra, která doposud působila v Domě kultury města Ostravy, odkud se 
musela vzhledem k rekonstrukci DK přestěhovat 

30. září
`` na programu ostravské části Noci vědců, jejímiž národními koordinátory 

byly Ostravská univerzita a Vysoká škola báňská – Technická univerzita 
Ostrava, byly přednášky, komentované ukázky, workshopy, hry, soutěže 
a filmové projekce ve VŠB – TUO, OU, pobočce Národního zemědělského 
muzea, Planetáriu Ostrava, Moravskoslezské vědecké knihovně a Velkém světě 
techniky v Dolní oblasti Vítkovice 

`` Úřad práce Ostrava registroval v okrese Ostrava-město 12 011 uchazečů 
o zaměstnání. Míra nezaměstnanosti dosáhla 5,6 % 

30. září–1. říjen
`` uskutečnilo se 2. kolo voleb do Senátu. Jejich vítězem se v obvodu č. 70 stal 

dosavadní senátor Z. Nytra, nominovaný za koalici ODS – KDU-ČSL – TOP09, 
který získal 51,53 % hlasů a porazil M. Antla, kandidujícího za ANO 2011. Druhé 
kolo voleb symbolizovala tradičně nízká volební účast, dosahující 14,45 % 
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1. října
`` na mistrovství České republiky družstev starších žáků a starších žákyň  

v atletice na dráze v Třinci vybojovalo družstvo žákyň z klubu Atletika Poruba z. s.  
mistrovský titul 

1.–2. října
`` Janáčkova filharmonie Ostrava vystoupila v německém městě Bad 

Wörishofen na Festivalu národů. Na dvou koncertech se jako sólisté představili 
legendární violoncellista M. Maisky a mezzosopranistka E. Garanča, oba 
pocházející z Lotyšska 

3.–9. října
`` vítězkou 3. ročníku tenisového turnaje žen WTA AGEL Open se v Ostravar 

Aréně stala po skvělém výkonu B. Krejčíková, která porazila ve finále 
světovou jedničku I. Świątekovou 2:1 na sety. Ve čtyřhře zvítězil americký 
pár C. McNally, A. Parks nad polsko-novozélandskou dvojicí A. Rosolska, 
E. Routliffe 2:0 

4. října
`` třetí místo v soutěži Sport Alive Awards 2022, pořádané spolkem Sport 

Alive, z. s., získal v kategorii Nejlepší sportovní projekt města či kraje městský 
projekt marketingové podpory Sport22!!! Cenu převzali zástupci Ostravy 
v Kongresovém a multifunkčním centru O2 universum v Praze 

`` v Domě umění se konala vernisáž výstavy Post-objektiv, prezentující 
fotografie, které GVUO nakoupila během několika předchozích let. 
K vidění byly snímky J. Davida, M. Dopitové, M. Kalhouse, A. Kotzmannové, 
A. Matasové, J. Šiguta a dalších 

`` na programu 6. ročníku Festivalu ostravských knihoven, jehož se zúčastnilo 
deset institucí, byly mj. výstavy a komentované prohlídky. V Moravskoslezské 
vědecké knihovně, která byla hlavním organizátorem akce, se uskutečnila 
beseda se zpěvákem M. Chodúrem. Pro návštěvníky byl v každé z knihoven 
připraven kvíz. Po splnění všech úkolů bylo z úspěšných luštitelů vylosováno 
50 výherců, kteří obdrželi knihy, poukázky na registraci v knihovnách, 
propagační předměty atd. 

`` výstava Literární paměť regionu 1918–2018 (texty, osobnosti, místa), 
zahájená v Multifunkční aule Gong, jež byla součástí projektu Filozofické 
fakulty OU, prezentovala regionální literaturu prostřednictvím beletristických 
i básnických textů současných i již nežijících autorů, např. P. Bezruče, M. Stony, 
V. Martínka, V. Závady, O. Filipa, J. Balabána, M. Stoniše, P. Hrušky, E. Tvrdé, 
P. Čichoně a dalších. K výstavě byl vydán obsáhlý katalog 

4.–6. října
`` v rámci 30. ročníku Evropských dní hendikepu v Ostravě se konaly 

mezinárodní multioborová konference Vzdělávání a sociální politika 21. století 
a odborná diskuze nazvaná Dostupné bydlení a práce, která se vyplatí? 
Na slavnostním večeru byly předány jednotlivcům i organizacím za aktivity 
podporující osoby s hendikepem již pošestnácté prestižní ceny Křišťálový 
kamínek, udělované Asociací Trigon 

`` na 14. mezinárodním veletrhu komerčních nemovitostí Expo Real v Mnichově 
se Praha, Ostrava a Moravskoslezský kraj představily ve společné expozici 
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s názvem Czech Cities&Regions. Ostrava nabídla prostory pro bydlení, 
administrativu, služby a pozemky ve Strategické průmyslové zóně Mošnov 

5. října
`` v Knihovně města Ostravy proběhla prezentace čtvrtého dílu almanachu 

vzpomínek Ostravanů Paměť Ostravy 2020–2022. Publikace je součástí 
projektu KMO iniciovaného knihovnicí J. Burešovou 

`` u památníků 1. a 2. světové války v Krmelínské ulici v Nové Bělé se konal pietní 
akt k uctění památky umučených sokolů, organizovaný TJ Sokol Nová Bělá 

`` výstava fotografií L. Horkého Vnitřní periferie, prezentující scenerie 
Frýdku-Místku a jeho okolí, byla zahájena v Galerii Opera v Divadle Jiřího Myrona 

6. října
`` konference Násilí v rodině... aneb co nás k násilí vede a kam nás dovede? se 

v Nové radnici zúčastnili odborníci z celé republiky z oblasti prevence a řešení 
krizových situací v rodinách 

`` vítězkou 6. ročníku soutěže Miss Babča se stala A. Řepová z Jakartovic. 
Ve 2. ročníku soutěže Štramák roku pak triumfoval D. Kališ z Frýdku-Místku. 
Obě finále se uskutečnila v DK Akord. Do soutěží se mohli přihlásit senioři 
a seniorky starší 65 let s trvalým bydlištěm v Moravskoslezském kraji 

6. října–4. prosince
`` 48. ročník přehlídky Hudební současnost, pořádané Tvůrčím centrem 

Ostrava, z. s., nabídl ukázky z tvorby autorů působících v regionu, a také 
hudebních skladatelů a interpretů soudobé vážné hudby z Plzně a Polska. 
Na koncertech zazněla mj. díla E. Schiffauera, J. Matěje, J. Grossmanna, 
M. Báchorka, I. Hurníka, D. Skály, E. Dřízgy, Z. Přecechtěla, M. Klegy, 
M. Dvořákové, M. Janošíka, V. Studničky, K. Pexidra, V. B. Špírala, M. Ryczeka, 
P. Schellera a dalších 

7. října
`` přibližně tři stovky lidí demonstrovaly za důstojné bydlení a dostupné 

energie. Protestující prošli centrem města a pochod ukončili v parku 
Československých letců před pobočkou společnosti Heimstaden Czech s. r. o.  
jejíž přístup k nájemníkům účastníci kritizovali. Především rozhodnutí firmy 
prodat několik rodinných domů v jejím vlastnictví stávajícím nájemcům, kteří 
si však odkup nemohou dovolit 

8. října
`` 29. ročník Cen Thálie se stal pro Národní divadlo moravskoslezské jedním 

z největších triumfů v historii jejich udělování. Herečka V. Forejtová získala 
cenu za celoživotní mistrovství a nejvyšší ocenění převzaly v kategorii Opera 
J. Sibera, v kategorii Muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry 
H. Fialová a za nejlepší výkon v kategorii Balet, tanec a pohybové divadlo 
N. Adamska. Ceny umělkyně převzaly na slavnostním galavečeru v Národním 
divadle v Praze. 21. října oceněné v Nové radnici přijali primátor T. Macura, 
náměstkyně A. Hoffmannová a náměstek primátora Z. Pražák 

`` do areálu koksovny Svoboda v Přívoze vnikla skupina aktivistů z iniciativy 
Limity jsme my, z. s. Část z nich vylezla na plynojem a další aktivisté obsadili 
dvě střešní patra budovy překladiště. Protestující chtěli upozornit na to, že 
koksovna podle nich dlouhodobě znečišťuje ovzduší a firma OKK Koksovny, a. s.,  
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která přívozskou koksovnu vlastní, ekologická rizika bagatelizuje, což zástupci 
společnosti odmítli 

`` na Slezskoostravském hradě se konal hodokvas, jehož součástí byly kromě 
jarmarku, na němž byly nabízeny potraviny, víno, nápoje a řemeslné výrobky, 
také pekařská, fakírská a ohňová show, jízdy na historických kolech, divadelní 
představení pro děti a hudební vystoupení 

`` u příležitosti oslav 70. výročí zahájení provozu trolejbusů v Ostravě se 
konaly jízdy historickými vozidly DPO. Z trolejbusové smyčky Náměstí 
Republiky vyjížděly na okruh po Fifejdách nejen historické trolejbusy, ale také 
autobusy. Součástí akce byla tematická výstava a prezentována byla další 
historická vozidla 

9. října
`` baseballisté Arrows Ostrava získali Český baseballový pohár, když ve finále 

na domácím hřišti porazili Hrochy Brno 13:9 a 8:5 

10. října
`` po slabých výkonech týmu a remíze FC Baník Ostrava 0:0 v Liberci 

s FC Slovan Liberec ukončil P. Vrba své působení na pozici trenéra Baníku 

11. října
`` za účasti ministra zdravotnictví V. Válka, primátora T. Macury, děkana 

Lékařské fakulty Ostravské univerzity R. Maďara byla otevřena cvičná 
nemocnice Lékařské fakulty OU ve fakultním areálu v Syllabově ulici 
ve Vítkovicích, v níž bude probíhat praktická výuka budoucích lékařů 
a terapeutů 

``  prezentace monografie knihy Karel Kotas 1894–1973, jejímž editory byli 
P. Pelčák, M. Strakoš a I. Wahla, a která se věnuje tvorbě architekta K. Kotase, 

Držitelky Cen Thálie H. Fialová, V. Forejtová, N. Adamska a J. Sibera (8. října)
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jenž projektoval mj. několik budov v Ostravě, proběhla v brněnské vile 
Tugendhat 

`` ve Slezskoostravské radnici se konal koncert vynikajícího Smetanova tria, 
které uvedlo díla S. Rachmaninova, B. Martinů a B. Smetany 

11.–30. října
`` u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby se v Ostravě konal 

17. ročník Dnů proti chudobě. Pro veřejnost byla připravena v hypermarketu 
Globus výstava fotografií studentů Střední umělecké školy Ostrava s názvem 
Odraz chudoby v dnešní společnosti. Dále se konala ekumenická setkání 
v Domově Přístav v ulici Holvekově v Kunčicích a setkání u ohně v Charitním 
domě sv. Benedikta Labre v Lidické ulici ve Vítkovicích. Akci pořádaly Charita 
Ostrava a Armáda spásy ČR 

12. října
`` za účasti výkonného ředitele společnosti Contera Management s. r. o. 

D. Kastla, primátora T. Macury a dalších hostů proběhlo slavnostní otevření 
logistického areálu Contera Park Ostrava D1 v Hrušově, v němž se nacházejí 
zejména průmyslové haly určené pro skladování nebo lehkou výrobu 

`` v klubu Parník vystoupil vynikající flétnista J. Stivín v doprovodu skupiny 
Boris Band Combination 

13. října
`` Janáčkova filharmonie Ostrava se poprvé představila v kině Vesmír, ve svém 

dočasném působišti, které je náhradou za rekonstruovaný Dům kultury města 
Ostravy. Na večeru zazněl Koncert pro klavír a orchestr č. 5  L. van Beethovena 
a Mendelssohnova symfonie č. 5 zvaná Reformační 

`` ve Velkém světě techniky byla zahájena výstava ZooM. Zaměř, Objev, Odhal, 
Mysli, jejímž cílem bylo rozvíjet kritické myšlení a na jednoduchých příkladech 
ukázat, jak mohou vznikat fake news. Výstava byla zorganizována za podpory 
Velvyslanectví USA v ČR ve spolupráci s pražským vzdělávacím centrem TEREZA 

`` vernisáž výstavy plastik a obrazů členů rodiny Kitzbergerových – Igora, 
Ingrid, Kristiána, Sebastiána a Václava – proběhla ve Výtvarném centru Chagall 

14.–16. října
`` na Japonských dnech se v DK Akord představili japonští umělci – klavírista 

N. Tempei, zpěvačka T. Noriko, bubeník T. Taniguchi, kouzelník K. Iwasaki 
nebo operní zpěvák N. Dei. Zahájení festivalu byli přítomni velvyslanec 
Japonska v ČR H. Suzuki a primátor T. Macura. Hlavním pořadatelem akce byl 
předseda Česko-japonského kulturního centra v Ostravě J. Kudla 

15. října
`` Gymnázium Olgy Havlové v Porubě oslavilo 50. výročí svého vzniku dnem 

otevřených dveří, akademií a společenským večerem v aule VŠB – TUO.  
U této příležitosti byl vydán sborník 50 let, Gymnázium Olgy Havlové 
v Ostravě-Porubě 1972–2022 

`` v klubu Garage v Martinově proběhl koncert skupiny Chinaski, na němž bylo 
představeno její nové CD Frihet 

15.–16. října
`` 10. ročníku výtvarné a hudební soutěže Múzy Ilji Hurníka se v Základní 

umělecké škole Ostrava-Zábřeh zúčastnili žáci 15 základních uměleckých škol 
z celého Moravskoslezského kraje
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16. října
`` slavnostní předpremiéra filmu o proslulém českém hudebním skladateli 

18. století J. Myslivečkovi Il Boemo se konala v Cinema City v obchodním 
a zábavním centru Forum Nová Karolina za účasti režiséra a scenáristy P. Václava, 
dirigenta V. Lukse, producenta J. Macoly a koproducentky K. Ondřejkové 

17. října
`` vernisáž výstavy Obrazy na cestách, prezentující tvorbu výtvarníků 

spojených s žilinským regionem, proběhla ve Slezskoostravské galerii. 
Představena byla díla mj. A. Mazúra, A. Barčíka, D. Krajčové a O. Bleyové 

17. října–15. listopadu
`` Polské dny v Ostravě nabídly mj. přednášky o polském romantismu, 

prezentace tvorby básníka K. Siwczyka, koncerty skupin Pytki Doś, Pokuta 
a Box Anima, komentovanou vycházku Polské stopy v ostravské historii, 
prohlídku s besedou Polsko jako útočiště uprchlíků z Československa 
po zřízení Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939, den otevřených dveří 
na Generálním konzulátu Polské republiky v Ostravě, debatu s polským 
historikem a politologem P. Ukielským, jedním z autorů první komparativní 
monografie věnované událostem roku 1989 v celé střední Evropě nazvané 
Rok 1989: podzim národů 

18. října
`` proběhlo slavnostní zahájení provozu dopravního terminálu Mošnov, 

v současné době největšího svého druhu v republice, zajišťujícího přesun 
ekologicky náročné silniční dopravy na dopravu železniční. Zároveň uzavřeli 
primátor T. Macura, hejtman I. Vondrák a zástupci developera OAMP 
Holding s. r. o. memorandum o spolupráci při získání strategického investora 
do Průmyslové zóny Mošnov 

`` výsledky výzkumu určeného pro automobilový průmysl začala uvádět 
do praxe nová spin-off společnost autinno s. r. o., založená na VŠB – TUO. 
Jako první produkt nabízí systém Drive-by-Wire Car Interface 2, určený 
pro vývoj asistenčních systémů a automatizovaného řízení v osobních 
automobilech 

`` Sbírky potravinové pomoci 2022, konané v rámci akcí k Mezinárodnímu dni 
za vymýcení chudoby, organizované odborem sociálních věcí a zdravotnictví 
MMO, se kromě zaměstnanců magistrátu zúčastnili rovněž pracovníci úřadů 
městských obvodů a příspěvkových organizací města, kteří shromáždili 
1 515 kg potravin a drogistických výrobků určených potřebným 

`` v kabinetu grafiky Domu umění byla zahájena komorní výstava Max 
Švabinský a Ostrava 

19. října
`` proběhlo ustavující jednání Zastupitelstva města Ostravy ve volebním 

období 2022–2026. Na jeho programu byla volba primátora, jímž byl 
potřetí zvolen T. Macura. Náměstkyněmi a náměstky primátora se stali 
Z. Bajgarová, která bude mít v gesci investice a stavební řád, K. Šebestová 
(životní prostředí), A. Hoffmannová (školství a kultura), K. Malík (majetek 
města a veřejné zakázky), M. Svozil (finance), Z. Pražák (sociální oblast 
a zdravotnictví) a J. Dohnal (doprava a sport). Neuvolněnými členy Rady 
města Ostravy byli zvoleni M. Otisk, O. Němeček a V. Cigánek
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`` ministr vnitra ČR V. Rakušan udělil v Národním archivu v Praze bývalému 
řediteli Archivu OKD, a. s., O. Klepkovi a vedoucímu oddělení pro metodiku, 
výběr archiválií a kontrolní činnost Zemského archivu v Opavě M. Seidlerovi 
medaili Za zásluhy o české archivnictví 

`` zakladatelka karvinského pěveckého sboru Permoník E. Šeinerová a jeden 
z nejuznávanějších českých fotografů, V. Kolář mladší, odhalili hvězdy se 
svými jmény na Jantarovém schodišti slávy v Dolní oblasti Vítkovice 

`` v Ostravar Aréně se konalo tradiční univerzitní hokejové derby mezi 
Ostravskou univerzitou a VŠB – TUO, které tým OU vyhrál 7:5 

`` ve věku nedožitých 96 let zemřel slovenský občan J. Chudík, účastník 
Slovenského národního povstání, příslušník Rudé armády a veterán boje 
o Ostravu v dubnu 1945 

19. října–18. listopadu
`` na programu 30. ročníku přehlídky Francouzský podzim v Ostravě byly Noc 

francouzských filmů, koncert písní G. Faurého a C. Debussyho, degustace 
belgických piv nebo vystoupení skupiny Les Gars d‘en Bas 

19. října–10. prosince
`` 20. ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů byl zahájen 

v DK Poklad. Do soutěže bylo vybráno z 1 179 filmů z různých zemí světa 
33 snímků. Mezi nejzajímavější filmy patřily Nebeská past režiséra T. Galáska, 
zachycující dramatický prvovýstup M. Holečka a R. Groha na horu Baruntse 
v Himálaji, a Mára jde do nebe, sledující pět Holečkových pokusů o prvovýstup 
na himálajský Gašerbrum I

Členové Rady města Ostravy zvolení na prvním zasedání Zastupitelstva města Ostravy ve volebním 
období 2022–2026 (19. října)



ŘÍJEN

80

20. října
`` ve Výstavní síni Sokolská 26 byla zahájena výstava obrazů P. Veselého 

z Brna a jeho přítele S. Otiska, který pobýval a tvořil až do své předčasné 
smrti v Dolní Lutyni ve Slezsku. Úvodní slovo přednesli D. Balabán a P. Veselý 

`` česká filmová komedie Za vším hledej ženu režiséra M. Šmídmajera, 
v hlavních rolích s H. Vagnerovou a M. Vašutem, která se natáčela také 
v Ostravě, měla svoji premiéru. Moravskoslezský kraj podpořil filmaře částkou 
700 000 Kč 

`` ostravská zoologická zahrada zahájila chov nového živočišného druhu – 
lamy vikuni, jednoho ze dvou divokých druhů lamy. Zoo získala dvě samice ze 
zoo v německém Hannoveru 

`` v brněnském nakladatelství Větrné mlýny vyšla básnická prvotina 
ostravského rodáka F. Klegy Andrstán 

20.–22. října
`` festival národnostních menšin žijících v Ostravě BO Ostrava!!!, v roce 2022 

věnovaného Asii, se konal v klubech Atlantik, Parník a v Minikině. Na programu 
byly např. workshop ve skládání origami, ochutnávky vietnamské kuchyně, 
vystoupení zahraničních členů baletu NDM, hudebníků zaměřených 
na tradiční asijskou hudbu nebo promítání japonských filmů 

`` mezi účastníky 16. ročníku mezinárodní literární přehlídky ProtimluvFest, 
zaměřené zejména na literaturu zemí Visegrádu a jejich současných autorů, 
byli například organizátorka nejstaršího evropského festivalu lesbických filmů 
S. Tratnik ze Slovinska anebo polská básnířka a editorka queer antologie 
P. Sikora. V Divadle „12“ byla na autorském večeru pořádaném v rámci 
festivalu prezentována kniha ostravského autora P. Hrušky Spatřil jsem 
svou tvář 

21. října
`` premiéru pohádky T. Agelové a P. Gejguše Ani ryba, ani krab uvedl soubor 

Divadla loutek Ostrava na své alternativní scéně 

`` hokejista HC Vítkovice Ridera R. Polák, který odehrál přibližně 900 zápasů 
rovněž v kanadsko-americké NHL, se před extraligovým utkáním vítkovického 
týmu s Bílými Tygry Liberec rozloučil v Ostravar Aréně s kariérou. Diváci 
i hráči mu poděkovali za jeho výkony aplausem 

22. října
`` premiéra inscenace Tohle není Višňový sad, v níž dramaturg T. Vůjtek volně 

spojil do jednoho dramatického celku tři aktovky A. P. Čechova – Labutí píseň, 
Medvěd a Námluvy–, proběhla v režii R. Poláka v Komorní scéně Aréna 

`` součástí akce Fashion Storm na Slezskoostravském hradě, moderované 
herečkou Ch. Poullain, byly módní přehlídky prezentující ukázky módy tvůrců 
ze zdejšího regionu a workshopy 

22. a 30. října
`` členové tanečního klubu MG Dance, sídlícího ve Vítkovicích, zaznamenali 

výjimečné úspěchy. Na mistrovství světa v latinskoamerických a karibských 
tancích konaném 22. října v Ostravě získaly zlato L. Horváthová v dětské 
kategorii a M. Siváková v kategorii juniorů. Dne 30. října se na mistrovství ČR 
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v latinskoamerických tancích v Praze stala L. Horváthová mistryní republiky 
v dětské kategorii a družstvo děvčat získalo první místo v kategorii mládeže 
za nejlepší provedení karibských tanců 

23. října
`` za kurátorskou a manažerskou činnost v oblasti současného umění 

a za iniciativu při vzniku a rozvíjení progresivních kulturních institucí 
a platforem získal Cenu Ministerstva kultury ČR za přínos v oblasti výtvarného 
umění M. Pokorný, ředitel galerie PLATO Ostrava, p. o. Cenu mu předal v Praze 
ministr kultury M. Baxa 

24. října
`` v antikvariátu a klubu Fiducia se konaly vernisáže dvou výstav. První z nich, 

nazvaná Pospolitosti, prezentovala fotografie R. France a na druhé – s názvem 
Rozlomený čas – představil své obrazy malíř T. Kotrba 

25. října
`` Rada města Ostravy rozhodla od tohoto data o změnách názvů dvou 

odborů, a to odboru školství a sportu MMO na odbor školství a vzdělávání 
a odboru kultury a volnočasových aktivit na odbor kultury, a o příslušných 
organizačních opatřeních. RMO také schválila darování sedmi autobusů 
Solaris Urbino ukrajinskému městu Konotop 

26. října
`` v Ostravském muzeu proběhla prezentace druhé pamětní medaile ze série 

800 let dějin Ostravy a zároveň byly zahájeny výstavy zlatých a stříbrných 
medailí z cyklu Dějiny Ostravy – osm staletí města a Jdeme nakupovat, 
představující historii obchodu v Ostravě 

26.–27. října
`` Janáčkova filharmonie Ostrava zahájila prvním koncertem Cyklus G, 

propojující symfonickou hudbu s jinými uměleckými žánry. V Multifunkční aule 
Gong vystoupil společně s JFO soubor nového cirkusu Cirk La Putyka 

27. října
`` v premiéře muzikálu M. Brookse a T. Meehana Producenti uvedené v Divadle 

Jiřího Myrona vystoupili v hudebním nastudování J. Žídka a režii G. Petrákové 
v hlavních rolích T. Savka, R. Melša a M. Horká 

27.–30. října
`` strážnice Městské policie Ostrava N. Vítečková a A. Schaffartziková se staly 

mistryněmi světa v pole dance (tanec na tyči) na šampionátu ve švýcarském 
Lausanne. Tomuto sportu se obě závodnice věnují ve svém volném čase 

28. října
`` vzpomínkový akt k 104. výročí vzniku Československa za účasti vedení 

města Ostravy, Moravskoslezského kraje, městských obvodů, zástupců 
bezpečnostních složek a organizací sdružujících válečné veterány v Husově 
sadu se konal u památníku bitvy u Zborova 

`` u příležitosti státního svátku proběhl den otevřených dveří v Nové radnici. 
Veřejnost mohla s průvodci v dobových kostýmech nahlédnout do běžně 
nepřístupných prostor. Program na Prokešově náměstí zahrnoval módní 
přehlídku v duchu první republiky. Tvořivé dílny nabídla střediska volného 
času, svou činnost představili skauti. Své bicykly prezentovali členové spolku 
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Elegant. Atmosféru akce dotvořili hudební skupiny, zpěváci a hudebníci 
Swingalia, DJ Zeppelin, P. Kee a další. Perličkou bylo vystoupení kabaretní 
tanečnice Fallky La Coquine 

`` premiéra inscenace L. Baffieho Tik Tik proběhla v Divadle Mír. V režii 
A. Čuby vystoupili Š. Kozub, V. Polák, R. Ferro, L. Bělašková, B. Hrnčiříková, 
M. A. Kupcová a další. Již před prvním uvedením hry bylo dalších 
24 představení beznadějně vyprodáno 

28. a 30. října
`` na Václavském náměstí v Praze se uskutečnily v těchto dnech dvě masové 

demonstrace, jichž se rovněž zúčastnili Ostravané. První z nich, konaná 
28. října, byla protivládní. Řečníci na ní kritizovali opatření vlády mj. v sociální 
a energetické oblasti. Druhá, o dva dny později, organizovaná spolkem Milion 
Chvilek, byla zaměřena na podporu Ukrajiny a proti populismu 

29. října
`` v Multifunkční aule Gong vystoupil Národní balet Gruzie „Sukhishvili“. 

V atraktivním programu se představilo 100 tanečníků doprovázených 
gruzínským orchestrem 

29.–30. října
`` veletrh Ovagames za účasti 1 500 hráčů elektronických her proběhl v Avion 

Shopping Parku 

30. října
`` divadelní soubor Staré Arény uvedl premiéru inscenace M. Ravenhilla, 

H. Fannin, S. Greenhorna a A. Morgana Věrně nevěrní (Sleeping Around). 
V režii N. Gregor se představili N. Janyšková a J. Krupica

Jedna z průvodkyň v dobových šatech na dni otevřených dveří v Nové radnici (28. října)



LISTOPAD

83

1. listopadu
`` po rekonstrukci bylo otevřeno zákaznické centrum a dopravní infocentrum 

Dopravního podniku Ostrava a. s. v Poděbradově ulici v Moravské Ostravě, 
nejmodernější v ČR, jehož součástí je rovněž samoobslužná zákaznická zóna 

2.–4. listopadu
`` za účasti 520 závodníků z 11 zemí se konalo v Multifunkční aule Gong 

mistrovství světa ve sportovním aerobiku a fitness týmech. V prestižní 
kategorii žen vybojovala zlatou medaili česká reprezentantka V. Prokopová. 
Závodníci České republiky získali na šampionátu celkem 22 zlatých, 
17 stříbrných a 21 bronzových medailí 

3. listopadu
`` v galerii ZaZa se konala vernisáž výstavy obrazů a soch malíře T. Červeňáka 

Černá Perla. Prezentována byla jeho díla z let 2020 až 2022. T. Červeňák žije 
v současné době ve Velké Británii 

`` výstava dokumentárních fotografií L. Jarcovjákové Vietnamská komunita 
v Československu v 80. letech 20. století byla zahájena ve Fotografické galerii Díra 

4. listopadu
`` do prodeje byla uvedena kniha P. Jiříčka Divadlo Mír: Pět let. Publikace 

mapuje pětiletou historii tohoto divadla ve Vítkovicích. Její součástí jsou 
mj. rozhovory s herci a historky ze zákulisí. Text doprovází fotografie 

4. listopadu–20. prosince
`` konal se cestovatelský a hudební festival Ozvěny, jehož hlavní část ve dnech 

25.–27. listopadu nabídla v DK Poklad přednášky a besedy s cestovateli, 
výstavy a hudební vystoupení

Interiér rekonstruovaného zákaznického centra Dopravního podniku Ostrava, a. s. (1. listopadu)
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5. listopadu
`` primátor T. Macura, primátor města Konotop A. Semenichin a další hosté se 

zúčastnili v areálu DPO na Hranečníku slavnostního předání sedmi autobusů, 
které byly darem Dopravního podniku Ostrava a. s. válkou postiženému 
ukrajinskému městu Konotop. Autobusy převezly na Ukrajinu rovněž dodávky 
humanitární pomoci 

`` v Trojhalí na Karolině se konaly Mintmarket a přehlídka světové kuchyně 
Extrem Food Festival, na němž J. Němec překonal světový rekord v pojídání 
kuřecích pařátů, když spořádal 121 gramů této potraviny za 36 sekund. 
Předchozí rekord držela Američanka, která stejnou porci snědla za minutu 

8. listopadu
`` ve výstavní síni Dvorana v budově Úřadu městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz na náměstí Dr. E. Beneše byl zahájen 6. ročník projektu OKO, 
jehož součástí byla výstava uměleckých prací, které originálním způsobem 
zachycují podobu a atmosféru Ostravy, Katovic a Opavy. Moravskoslezskou 
metropoli ztvárnila malba M. Fialy, Katovice představily fotografie B. Mendrek 
a Opavu zachytila na obrazech J. Škarohlídová 

`` na protest proti ruské invazi na Ukrajinu uvedl soubor Staré Arény scénické 
čtení hry Syn pluku, zinscenované v roce 1969 členy divadélka Waterloo, 
kteří tak reagovali na okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy 
zahájenou 21. srpna 1968. Po představení následovala beseda se spisovatelem 
a novinářem I. Binarem a hudebním skladatelem E. Schiffauerem, kteří patřili 
mezi autory původní inscenace 

`` fotograf Moravskoslezského deníku L. Kaboň získal Cenu UNHCR, 
udělovanou Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, který je 
partnerem soutěže Czech Press Photo 2022, za soubor fotografií Humanitární 
vlak naděje, zachycující cestu vlaku s humanitární pomocí z České republiky 
na Ukrajinu 

9. listopadu
`` v objektu areálu bývalého dolu Trojice ve Slezské Ostravě zahájilo provoz 

designérské studio Artdome, prezentující díla designérů a výtvarníků 
především z Ostravska. V showroomu mohli návštěvníci zhlédnout obrazy, 
fotografie, ale také umyvadla z betonu, stoly z cizokrajných dřevin, mozaiky, 
fólie na renovaci nábytku či hasicí přístroje ve tvaru štítu 

10. listopadu
`` baletní soubor NDM uvedl premiéru inscenace Louskáček – Vánoční koleda 

na hudbu P. I. Čajkovského. Choreograf Y. Vámos propojil náměty klasické 
pohádky E. T. A. Hoffmanna Louskáček a myší král s povídkou Ch. Dickense 
Vánoční koleda 

10.–12. listopadu
`` Den válečných veteránů, připadající na 11. listopad, připomnělo nasvícení 

věže Nové radnice a mostu Miloše Sýkory červeným světlem 

11. listopadu
`` poprvé se pietní akt u příležitosti Dne válečných veteránů uskutečnil 

v parku Čs. letců u Památníku válečným veteránům. Projevy přednesli 
náměstek hejtmana J. Unucka, primátor T. Macura, ředitel Krajského 
vojenského velitelství Ostrava J. Medek a historik M. Lokaj z Československé 
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Scéna z baletu Louskáček – Vánoční koleda (10. listopadu)

Biskup M. David na pietním aktu u příležitosti Dne válečných veteránů (11. listopadu)
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obce legionářské. Na závěr byla předána vojákům vyznamenání za výkony 
ve službě Armády České republiky 

`` byla ukončena první etapa rekonstrukce pavilonu E2 v Městské nemocnici 
Ostrava. Do nových prostor se přestěhovala oddělení anesteziologicko- 
-resuscitační a chirurgické. Rekonstrukce probíhala od jara roku 2021 a cena 
prací dosáhla více než 152 mil. Kč bez DPH 

`` v Univerzitním obchodu a knihkupectví OU v Mlýnské ulici se konala 
prezentace výstupů projektu Filozofické fakulty OU Literární obraz regionu 
1918–2018 (severovýchodní Morava a české Slezsko) osobnosti, události, 
instituce, místa, texty, jehož hlavní řešitelkou byla literární historička 
I. Málková. Součástí projektu byly výstava v Památníku Petra Bezruče 
v Opavě, Knihovně města Ostravy a Multifunkční aule Gong, dále katalog 
k výstavě, Literární slovník severovýchodní Moravy a českého Slezska  
1918–2018 a Literární mapa Ostravy 1918–2018 

`` na Masarykově náměstí proběhly oslavy svátku sv. Martina. Ve stáncích byly 
nabízeny svatomartinská husa, mladé svatomartinské víno a sladké pečivo – 
martinské podkovy či koláče. Na náměstí byla umístěna replika vojenského 
ležení, včetně kuchyně, na pódiu vystoupila skupina Lucrezia Borgia a své 
umění předvedly skupiny historického šermu Viator a Divadlo bez střechy. 

Jedno z lůžek v rekonstruovaném anesteziologicko-resuscitačním oddělení MNO (11. listopadu)
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Oslavy vyvrcholily v 16 hodin inscenovaným příjezdem svatého Martina 
na bílém koni 

`` herec, zpěvák, ostravský rodák V. Javorský vydal své debutové CD Ještě 
je, které natočil ve spolupráci s multiinstrumentalistou M. Friedlem a dalšími 
hudebníky působícími především v Moravskoslezském kraji 

`` slovenská hudební skupina Korben Dallas vystoupila v klubu Parník 

12. listopadu
`` na Městském stadionu se po zápase FC Baník Ostrava – Bohemians Praha 

1905, který ostravský tým vyhrál 4:1, konala prezentace knihy M. Kajzara 
Legendy za účasti autora a majitele fotbalového klubu FC Baník Ostrava 
V. Brabce. Akce se dále zúčastnili mj. bývalý trenér Baníku Z. Kosňovský 
a hráči L. Radimec, L. Mikloško, V.  Daněk, V. Lička a Z. Rygel 

13. listopadu
`` Janáčkova filharmonie Ostrava zahájila prvním koncertem, nazvaným 

Nepochopitelný problém, cyklus D, určený celé rodině. Cyklem provázely 
postavy Vládi a Oty, představované herci M. Sedláčkem a J. Burýškem. 
Na pódiu se hudební ukázky prolínaly s hereckými vystoupeními 

14. listopadu
`` v Nové radnici proběhlo slavnostní ocenění nejlepších policistů 

a zaměstnanců Městského ředitelství Policie ČR v Ostravě 

15. listopadu
`` u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii se konalo tradiční setkání 

u pamětní desky obětem zla v Nové radnici, pořádané Konfederací politických 
vězňů České republiky, gymnáziem Olgy Havlové, antikvariátem a klubem 
Fiducia, Okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu. V kulturním programu 
vystoupil pěvecký sbor Chorus Ostrava

16. listopadu
`` v úvodu 2. zasedání Zastupitelstva města Ostravy složil slib zastupitel 

R. Starý z SPD. Zastupitelstvo dále souhlasilo s uzavřením Memoranda 
o vzájemné spolupráci a koordinaci při přípravě a realizaci strategických 
projektů Propojení území Černé louky a Dolní oblasti Vítkovice a Transformace 
území Pod Žofinkou, schválilo program na zmírnění ekonomických dopadů 
rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, 
kultury, volnočasových a prorodinných aktivit na území statutárního 
města Ostravy v roce 2023, Strategický plán rozvoje vzdělávání pro obce 
s rozšířenou působností do roku 2023 a poskytnutí mimořádných dotací 
na realizaci významných akcí města v oblasti sportu v roce 2023 

17. listopadu
`` hudební skupiny Prouza z Frýdku-Místku a Masomlejn z Havířova vystoupily 

v klubu Barrák 

18. listopadu
`` koncert Hudební výlety Svatováclavského hudebního festivalu – Duše 

baroka nabídl v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě díla J. S. Bacha, 
G. F. Händela, J. K. Vaňhala, A. Michny z Otradovic a dalších v provedení 
operní pěvkyně E. Dřízgové-Jirušové, klarinetisty I. Františáka a varhaníka 
M. Kozáka
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`` Divadelní společnost Petra Bezruče uvedla premiéru hry W. Shakespeara 
Sen čarovné noci. V režii M. Háby se představili L. Melník, A. Palatínusová, 
T. Čapek a další 

19. listopadu
`` do 10. ročníku Noci divadel se zapojilo NDM, jehož herci, členové baletního 

souboru a další umělci se stali hudebníky, zpěváky, barmany a průvodci 
zákulisím divadla, dále Divadelní společnost Petra Bezruče, která poděkovala 
zdravotníkům FNO poskytujícím ambulantní péči uprchlíkům z Ukrajiny mj.  
uvedením hry V. Havla Audience a hudebním vystoupením skupiny Retro B.  
V Divadle loutek Ostrava proběhly workshopy, výstava loutek na střeše 
divadla a program před budovou a v okolí divadla loutek nazvaný Hrdinové 
ožívají 

`` ostravská herečka a zpěvačka Z. Truplová představila v klubu Dock své 
první hudební album Ještě žiju, a to taky není málo, na němž spolupracovali 
producent R. Rukono, A. Sodomka, P. Gábor a další 

`` ve věku 71 let zemřel V. Štvrtňa, dramaturg ostravského studia České 
televize. Mezi ty nejznámější dokumenty, na nichž se V. Štvrtňa podílel, patřily 
pořady z cyklů Nevyjasněná úmrtí, Předčasná úmrtí a Příběhy slavných 

21. listopadu
`` v 10. ročníku odborné ankety organizované firmou Datlab s. r. o. a spolkem 

Oživení, z. s., hodnotící hospodárné a transparentní veřejné zadávání 
zakázek získalo město Ostrava nejvyšší ocenění v kategorii velkých měst. 
Na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR v Praze cenu převzal náměstek primátora 
K. Malík 

21. a 22. listopadu
`` soubor Divadla loutek Ostrava prezentoval na festivalu TX Bilboko 

Nazioarteko Txontxongilo Jaialdia ve španělskému Bilbau inscenaci V. Peřiny 
Fuj je to! 

21. listopadu–30. listopadu
`` Dopravní podnik Ostrava a. s. a Nadační fond Křídlení byly organizátory 

Tyrkysové sbírky, v jejímž rámci mohli lidé zakoupením speciální jízdenky 
nebo dobrovolným finančním darem přispět na šest dobročinných projektů 

22. listopadu
`` primátor T. Macura a náměstkyně primátora A. Hoffmannová jednali 

s velvyslancem Norského království V. C. Rønnebergem mj. o využití 
tzv. Norských fondů, začleňování ukrajinských dětí do výuky v ostravských 
školách, ekologických a kulturních projektech. Velvyslanec také navštívil sídlo 
obecně prospěšné společnosti Vzájemné soužití, jež se nachází ve Slezské 
Ostravě v lokalitě Liščina, jehož činnost je spolufinancována z Norských 
fondů 

23. listopadu
`` ve Střední škole společného stravování Ostrava-Hrabůvka se konalo v rámci 

městského projektu Fajne školní bistro finále soutěže školních jídelen Fajny 
školní oběd. Pětice kuchařek a kuchařů se utkala o cenu za nejlepší obědové 
menu pro školou povinné strávníky. Vítězkou se stala R. Čechová ze Základní 
školy Volgogradská 6b v Ostravě-Zábřehu
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`` filmová pohádka Největší dar měla slavnostní předpremiéru ve Velkém světě 
techniky v Dolní oblasti Vítkovice. V režii D. Hrubé a M. Santovjákové Gerlíkové 
se v hlavních rolích představili B. Polívka, Ch. Poullain, S. Rojková a R. Melša. 
Autorem hudby byl D. Stypka 

23. listopadu–8. prosince
`` před budovou radnice městského obvodu Radvanice a Bartovice proběhlo 

23. listopadu rozsvícení vánočního stromu. V doprovodném programu 
vystoupila zpěvačka Š. Vaňková a v Michálkovicích se u stejné příležitosti 
8. prosince představila zpěvačka Kaczi. Vánoční stromy byly rozsvíceny také 
v Ostravě-Jihu, Mariánských Horách a Hulvákách, Vítkovicích, Petřkovicích, 
Třebovicích, Michálkovicích a v dalších obvodech 

24. listopadu
`` ostravská část 8. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Musica Pura 

nabídla v Domě kultury Poklad vystoupení folklorního souboru Holúbek, 
cimbálových muzik Lipka, Tolar, Fogáš a dalších a workshop slovenských 
lidových tanců vedený choreografem S. Marišlerem 

`` v Archivu města Ostravy se konala prezentace sborníku Ostrava 36. 
Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, obsahujícího osm 
studií týkajících se mj. městských rozpočtů v období tzv. normalizace, 
historie zimního stadionu Josefa Kotase, haldy v Hrabůvce, dějin plynárenství 
ve Vítkovických železárnách či osobnosti dlouholeté ředitelky Ostravského 
muzea J. Noušové 

25. listopadu
`` americký perkusista M. Sanchez, který spolupracoval mj. se světoznámými 

zpěváky E. Johnem a S. Wonderem, vystoupil v klubu Parník. M. Sancheze 
doprovázela skupina B. Urbánka 

`` kampaň Organizace spojených národů Orange the World – 16 dní aktivismu 
proti genderovému násilí připomnělo nasvícení vyhlídkové věže Nové radnice 
a mostu Miloše Sýkory oranžovým světlem 

``  provoz zahájila Ostravská vánoční tramvaj 2022 DPO s vánočním designem 
exteriéru i interiéru a se svátečním LED–osvětlením, která jezdila na různých 
linkách v jednotlivých městských obvodech tak, aby potěšila co nejvíce 
cestujících. Na první jízdě vybírali v tramvaji dobrovolníci od pasažérů finanční 
příspěvky určené na Tyrkysovou sbírku 

26. listopadu
`` činoherní soubor NDM uvedl premiéru dramatizace slavného filmu 

M. Formana Hoří, má panenko. V režii T. Svobody vystoupili J. Sedláček, 
I. Vydrová, J. Fišar a další 

26. listopadu–1. ledna 2023
`` program Ostravských Vánoc se uskutečnil na pěti scénách. Hlavní scéna 

byla tradičně umístěna na Masarykově náměstí. Tam probíhala převážná část 
kulturního programu, nacházely se zde prodejní stánky a vyhlídkové kolo, 
které mělo poprvé k dispozici bezbariérovou kabinu pro návštěvníky trhů 
s omezenou mobilitou. Vánoční kluziště bylo umístěno na náměstí Dr. Edvarda 
Beneše. Program pro rodiny na Dětské scéně byl připraven na Jiráskově 
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náměstí a na Prokešově náměstí, kdy bylo po roce instalováno umělecké dílo 
Velký dar – úhel pohledu, vznikla Umělecká scéna. Novinkou byla Řemeslná 
scéna v Husově sadu. Vzhledem k vysokým cenám energií bylo osvětlení 
stánků a vánočního stromu na noc vypnuto 

30. listopadu–1. prosince
`` ostravské organizace působící v oblasti prevence onemocnění AIDS 

uspořádaly 1. prosince u příležitosti World AIDS Day sérii akcí. V mobilní 
poradně před obchodním a zábavním centrem Forum Nová Karolina 
probíhalo bezplatné anonymní testování na přítomnost viru HIV. DPO vypravil 
speciální tramvaj, kde se mohli cestující seznámit s problematikou vztahující 
se k této nemoci a zakoupením červené stužky přispět na prevenci jejího 
šíření. Večer byly věž Nové radnice a most Miloše Sýkory nasvíceny červeným 
světlem a doprovodný program nabídl již 30. listopadu v galerii PLATO 
interaktivní workshopy 

30. listopadu–4. prosince
`` 24. ročník festivalu ostravských činoherních divadelních souborů  

Ost-ra-var, určeného divadelním kritikům, pedagogům a studentům vysokých 
škol uměleckého zaměření, nabídl 11 představení v pěti divadelních sálech. 
Mezi nejoceňovanější inscenace patřily Bratři Karamazovi v podání souboru 
Divadelní společnosti Petra Bezruče, Dvě čárky v produkci spolku jednou, z. s., 
a Zakázanou krajinou uvedená Studiem G

Ostravská vánoční tramvaj se svátečním designem a osvětlením v Hrabůvce (3. prosince)
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Do inscenace Divadla loutek Ostrava Bato! Lato! Kde je světlo? byly zapojeny také nejmenší děti 
s rodiči (2. prosince)

1. prosince
`` program statutárního města Ostravy Tvoříme prostor získal cenu za přínos 

při zapojování občanů do realizace projektů ve veřejném prostoru v 6. ročníku 
soutěže Chytrá města 2022, pořádané neziskovou organizací Smart City 
Innovations Institut, z. ú. 

2. prosince 
`` v galerii PLATO Ostrava se uskutečnil 12. ročník charitativní akce Křídlení, 

jejíž součástí byl jarmark, na němž mohli lidé zakoupením rukodělných 
výrobků nebo účastí na elektronické dražbě podpořit 40 neziskových 
organizací 

`` do inscenace H. a T. Volkmerových Bato! Lato! Kde je světlo? se mohli 
v Divadle loutek Ostrava zapojit rodiče a děti od šesti měsíců do dvou let věku 

3.–4. prosince
`` na koncertě Ostrava zpívá gospel! vystoupil v Evangelickém Kristově kostele 

v Moravské Ostravě 110členný amatérský sbor složený z příznivců gospelu 
řízený Angličanem T. Englishem 

3.–18. prosince
`` pracovníci Národního památkového ústavu, územního odborného 

pracoviště v Ostravě, připravili speciální vánoční prohlídky Národní kulturní 
památky Důl Michal v Michálkovicích 

4. prosince
`` 26 pěstounů dětí ocenilo město Ostrava na slavnostním setkání v zámku 

Raduň
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`` v turnaji Oktagon ve smíšeném bojovém umění v kategorii Welterová váha 
v Ostravar Aréně podlehl D. Kozma Brazilci K. Britovi 

`` ve věku 45 let zemřel lyžař, horolezec, ostravský rodák J. Lukáš, který 
mj. sjel himálajskou horu K2 z výšky 6 200 metrů na lyžích 

5. prosince
`` ve věku 89 let zemřel E. Ovčáček, grafik, sochař, malíř, fotograf, typograf, 

kurátor, vysokoškolský učitel, spoluzakladatel Fakulty umění Ostravské 
univerzity a signatář Charty 77. V roce 2008 obdržel Cenu města Ostravy 

6. prosince
`` v Ostravském muzeu proběhla vernisáž výstavy Slezská města včera 

i dnes. Česko–polský projekt představil dílo slezského kreslíře, grafika, 
rytce a kartografa z přelomu 17. a 18. století F. B. Wernera. Na výstavě 
bylo mj. možno srovnat vyobrazení měst na Wernerových rytinách s jejich 
současnou podobou 

`` výstava Svatoslav Böhm / Půdorysy paměti, prezentující díla tohoto umělce 
poškozená povodní v roce 1997 a následně restaurovaná, byla zahájena 
v Domě umění 

7. prosince
`` hlavním bodem 3. jednání Zastupitelstva města Ostravy bylo schválení 

rozpočtu města Ostravy na rok 2023. Město bude hospodařit s 14,318 miliardy Kč, 
34,3 % finančních prostředků z rozpočtu je určeno na investice. Kapitálový 
rozpočet města je nejvyšší v historii, a to v hodnotě 4,908 miliardy korun. 
Zastupitelé dále mj. odsouhlasili Program na obnovu nevyužitých budov 
za účelem rozvoje bytového fondu v Ostravě. Cíli dotace jsou obnova 
a rekonstrukce bytů i výstavba bytů nových. Zájemci mohou získat až 
350 000 Kč na jednu vytvořenou bytovou jednotku 

`` v ostravské části mezinárodního festivalu adventních a vánočních zvyků, 
koled a řemesel Souznění vystoupil ve Studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava 
slovenský hudební soubor Cigánski Diabli 

`` na Masarykově náměstí se konala celostátní akce Česko zpívá koledy, 
pořádaná novinami Deník. Na největším moravskoostravském náměstí zpívali 
lidé vánoční písně se zpěvačkou Kaczi a v Dolní oblasti Vítkovice vystoupil 
mj. J. Krhut 

`` v rámci celoročního projektu Move Ostrava vystoupila v klubu BrickHouse 
v Dolní oblasti Vítkovice sólistka baletu B. Kaufmannová v představení 
Invisible II., jež je inspirováno životem této umělkyně. Autorkou inscenace byla 
M. Čechová 

8. prosince
`` na hřbitově v Mariánských Horách byl odhalen pomník J. Suderovi, 

rodákovi z Mariánských Hor popravenému za protifašistickou ilegální činnost 
v roce 1943. Pietnímu aktu byli přítomni členové rodiny J. Sudera, starosta 
městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky P. Hujdus a další hosté. Autorem 
pomníku je sochař J. Gajda 

9. prosince
`` koncert a prezentace multižánrového alba ProbuZENí zpěvačky Mikaely 

proběhly v BarBar Music Clubu ve Škroupově ulici v Moravské Ostravě
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10.–11. prosince
`` součástmi akce Vánoce na hradě 2022 na Slezskoostravském hradě byly 

jarmark rukodělných a řemeslných výrobků, hudební a divadelní představení, 
soutěže či výstava betlémů. Návštěvníci si mohli vyzkoušet tradiční vánoční 
zvyky, jako odlévání olova, nebo výrobu svíček 

11. prosince
`` do provozu byl uveden zmodernizovaný úsek tramvajové trati mezi 

zastávkami Josefa Kotase a Václava Jiřikovského, vedoucí na pomezí sídlišť 
Dubina a Bělský Les. Jde o čtvrtý úsek v síti Dopravního podniku Ostrava a. s., 
kde mohou tramvaje jako jediné v ČR jezdit rychlostí až 80 km/h 

12. prosince
`` jedenáct dobrovolníků převzalo ocenění Dobrovolník roku 2022. Město 

Ostrava poděkovalo lidem, kteří pomáhali v hospici, handicapovaným, 

Památník odbojáři J. Suderovi na hřbitově v Mariánských Horách (8. prosince)

Držitelé ocenění Dobrovolník roku 2022 s náměstkem primátora Z. Pražákem (12. prosince)
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onkologickým i jiným pacientům, rodinám s dětmi, seniorům a dalším 
potřebným 

`` u památníku před budovou Fakultní nemocnice Ostrava připomínajícího 
útok střelce, který 10. prosince 2019 ve FNO usmrtil sedm osob, se konala 
pietní akce za přítomnosti zástupců nemocnice, policie, hasičů a vedení 
města 

13. prosince
`` za účasti starosty městského obvodu Slezská Ostrava R. Vereše, 

náměstkyně primátora Z. Bajgarové a dalších hostů byl otevřen 
zmodernizovaný Kulturní dům v Heřmanicích. Rekonstrukcí prošly velký 
sál kulturního domu i technické zázemí, stejně jako prostory pro účinkující. 
V opravených prostorách opět sídlí pobočka Knihovny města Ostravy. 
Náklady na rekonstrukci činily 37 milionů korun, z toho 4 miliony korun 
pocházely ze Státního fondu životního prostředí ČR 

`` ve Slezskoostravské radnici vystoupily Koncertní sbor Permoník, Mužský 
komorní sbor Permoník a Vokální sexteto 

13. a 14. prosince
`` v Janáčkově konzervatoři v Ostravě se konaly vánoční koncerty, na nichž 

zazněly čtyři houslové koncerty A. Vivaldiho Čtvero ročních dob a premiéra 
Mše V. Borákové v podání studentů JKO 

15. prosince 
`` nejslavnější operu B. Smetany Prodaná nevěsta uvedl v Národním divadle 

moravskoslezském v režii J. Nekvasila a v hudebním nastudování M. Šedivého 
operní soubor NDM. V hlavních rolích vystoupili V. Rovná a M. Šrejma

Scéna z opery B. Smetany Prodaná nevěsta (15. prosince)
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17.–18. prosince
`` v areálu Dolní oblasti Vítkovice proběhly závody UEC Evropského poháru 

v cyklokrosu. Vítězem v hlavní kategorii mužů do 23 let se stal P. Jindřich 
z ČEZ Cyklo Teamu Tábor 

18. prosince
`` Národní divadlo moravskoslezské představilo v Divadle „12“ premiéru 

inscenace legendární hry Divadla Semafor Jonáš a tingl-tangl. V režii 
J. Nekvasila se představili v rolích J. Suchého a J. Šlitra T. Savka a J. Žídek 

`` ve věku 60 let zemřel dlouholetý dramaturg klubu Atlantik a ostravský 
literát M. Vlček 

19. prosince
`` prezentace fotografické publikace O. Durczaka a J. Siostrzonka Zrození 

metropole. Ostrava ve fotografiích padesátých a šedesátých let 20. století 
proběhla v antikvariátu klubu Fiducia 

`` titul ostravský Senior roku 2022 převzali v Nové radnici z rukou náměstka 
primátora Z. Pražáka hudební skladatel a dirigent P. Staněk a J. Mayer, 
který svůj život zasvětil environmentální výchově dětí i dospělých. Vítězem 
v kategorii organizací se stal Svaz postižených civilizačními chorobami  
v ČR, z. s., základní organizace Ostrava-Poruba 

20. prosince
`` dokončena byla instalace lávky přes Ostravici v rámci projektu města 

s názvem Cyklopropojení centra s Dolní oblastí Vítkovice. Cyklostezka o délce 
550 metrů a šířce čtyři metry je tvořena pomocí dvou na lanech společně 
zavěšených lávek přes železniční vlečku a řeku Ostravici 

21. prosince
`` v Multifunkční aule Gong vystoupili v programu Bílé Vánoce Lucie Bílé II.  

zpěvačka L. Bílá v doprovodu Filharmonie Bohuslava Martinů, dále Bílý 
pěvecký sbor, skupina P. Maláska a zpěvák J. Bendig 

22. prosince
`` do Ostravy bylo skauty dopraveno Betlémské světlo. V Nové radnici si 

jej převzal primátor T. Macura. Lidé jej měli k dispozici jak ve vrátnici Nové 
radnice, tak ve vybraných ostravských svatostáncích 

`` Vánoční koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava řízené Ł. Borowiczem 
nabídl díla P. I. Čajkovského a N. A. Rimského-Korsakova. Sólistou večera byl 
britský violoncellista R. Wallfisch 

24. prosince
`` tradiční mši pro rodiče s dětmi v 15 hodin a půlnoční mši celebroval 

v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě biskup M. David 

24.–26. prosince
`` v tyto dny měly děti do 15 let vstup do Zoologické zahrady a botanického 

parku Ostrava zdarma. Na Štědrý den byly u vybraných výběhů zvířat 
připraveny speciální komentované prohlídky
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26. prosince
`` přes 80 běžců se zúčastnilo tradičního Štěpánského běhu Porubou. Trať, 

dlouhá 16 km, vedla podél řeky Opavy přes Třebovice k Děhylovu a zpět 

30. prosince
`` po dvouleté přestávce se na hřišti vedle Městského stadionu ve Vítkovicích 

utkaly v tradičním silvestrovském derby týmy fotbalových legend FC Baník 
Ostrava a MFK Vítkovice. V zápase zvítězil Baník 5:1 

31. prosince
`` Ostravané i návštěvníci Ostravy oslavili příchod roku 2023 na Stodolní ulici, 

v jejím okolí a také např. u radnic v Krásném Poli, v Radvanicích, ve Slezské 
Ostravě, v parku u restaurace U Boříka v Nové Vsi, kde připravily městské 
obvody silvestrovské ohňostroje
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Jmenný rejstřík

A
Adamčík Martin, koulař  19

Adamska Natalia, polská sólistka baletu  

34, 75, 76

Adnan Etel, americká výtvarnice  70

Agelová Tereza, dramaturgyně Divadla 

loutek Ostrava  68, 80

Aksinina Maria, ruská výtvarnice  13

Altrichter Petr, dirigent  41

Anderson Andrew, australský skladatel  8

Aniol Svatopluk, ředitel Čtyřlístku – centra 

pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava, p. o.  18, 23

Antl Miroslav, kandidát do Senátu 

Parlamentu ČR  72, 73

Antunez Talita, brazilská 

beachvolejbalistka  38

Aysanabee, kanadský hudebník  51

B
Babinec Radim, náměstek primátora 

statutárního města Ostravy  38

Babiš Andrej, předseda hnutí ANO 2011  

60

Babka Josef, člen Zastupitelstva města 

Ostravy  31

Baeva Alena, ruská houslistka  12

Bach Johann Sebastian, německý 

hudební skladatel  41, 87

Báchorek Milan, hudební skladatel  75

Bajgar Zdeněk, amatérský historik  22

Bajgarová Zuzana, náměstkyně primátora 

statutárního města Ostravy  23, 27, 30, 

34, 46, 49, 58, 78, 94

Bakermat, nizozemský hudebník  56

Balabán Daniel, výtvarník, vysokoškolský 

pedagog  17, 31, 40, 80

Balabán Jan, spisovatel  74

Balaš Vladimír, ministr školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR  60

Balážová Marta, zpěvačka  71

Bandry Vojtěch, zpěvák  71

Banev Nikola, strážník Městské policie 
Ostrava  38

Bangoura Anna, herečka  68

Baránek Jan, asistent fotbalového trenéra  
25

Barčík Andrej, slovenský výtvarník  78

Barová Dorota, violoncellistka, zpěvačka  28

Bárta Václav Noid, hudebník  69

Bartoš Ivan, ministr pro místní rozvoj ČR  
27

Bartošek Ondřej, běžec  19

Bartošová Iveta, zpěvačka  34

Bařinka Jaroslav, režisér  16

Bašta Jaroslav, člen Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR  73

Batista Marko, slovinský výtvarník  70

Baumaxa Xavier, zpěvák  63

Baxa Martin, ministr kultury ČR  81

Beethoven Ludwig van, německý hudební 
skladatel  21, 77

Baffie Laurent, francouzský režisér 
a herec  82

Bellová Bianca, spisovatelka  62

Bende Petr, zpěvák  18, 48, 69

Bendig Jan, zpěvák  95

Benek Zdeněk, atlet  22

Beránková Vilamová Lucie, starostka 
městského obvodu Poruba  54

Berkson Judith, americká hudební 
skladatelka  52

Bezruč Petr, básník 74

Bělašková Lada, herečka  82

Bílá Lucie, zpěvačka  95
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Binar Ivan, spisovatel, novinář  67, 84

Bizet Georges, francouzský hudební 

skladatel  34

Bjolek Jonáš, hráč na bicí nástroje  20

Black Don, britský textař  44

Blahuta Vladimír, jednatel společnosti 

Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o.  46

Blažević Ana, chorvatská plavkyně  30

Bleyová Oľga, slovenská výtvarnice  78

Bočková Lada, operní pěvkyně  46

Böhm Svatoslav, výtvarník  92

Böhmová Markéta, operní pěvkyně  28

Bohuš Petr, provozovatel portálu Modrý 

jelen  64

Bóková Nikol, zpěvačka  37

Bol Femke, nizozemská běžkyně  43

Bolardt Antonín, tenista  60

Boráková Veronika, hudební skladatelka  

94

Borová Hana, běžkyně  14

Borowicz Łukasz, polský dirigent  95

Bosák Jiří, zpěvák  28

Brabec Václav, majitel fotbalového klubu 

FC Baník Ostrava  87

Brauner Tomáš, dirigent  63

Brett Ondřej, herec  71

Brezinová Ema, herečka  34

Bringuier Lionel, francouzský dirigent  12

Brito Kaik, brazilský zápasník  92

Brooks Mel, americký režisér a herec  81

Brzyszkowská Katrin, koulařka  14, 17, 61

Buddeus Ondřej, spisovatel  55

Buchtelík Václav, malíř  63

Burda Vlastimil, herec  32

Bureš Přemysl, organizátor přehlídky 

Festles  63

Burešová Jarmila, knihovnice  75

Burýšek Jakub, herec  87

Burnet Taymir, nizozemský běžec  12

Buuren Armin van, nizozemský hudebník  55

C
Cagašová Anna, běžkyně  14

Cavalcanti Barbosa Silva Rebecca, 

brazilská beachvolejbalistka  38

Cigánek Vladimír, člen Rady města 

Ostravy  78

Cimerák Milan, herec  25

Cisovský Marek, herec  25, 32, 33

Culpepper Joel, anglický zpěvák  56

Cvach Igor, výtvarník  49

Č
Čabalová Eliška, výtvarnice  28, 40

Čajkovskij Petr Iljič, ruský hudební 
skladatel  12, 84, 95

Čapek Josef, výtvarník  8

Čapek Tomáš, herec  71, 88

Čechov Anton Pavlovič, ruský dramatik  
22, 80

Čechová Miřenka, režisérka  92

Čechová Radka, kuchařka  88

Černocká Petra, zpěvačka  30

Černochová Jana, ministryně obrany ČR  
69

Černý Ivo, emeritní pedagog VŠB – TUO  
72

Černý Lukáš, malíř  34

Černý Matyáš, tenista  60

Červeňák Tibor, výtvarník  83

Čiernik Juraj, slovenský režisér, herec  8

Čichoň Petr, básník a spisovatel  74

Čok Vilém, zpěvák, kytarista  44

Čuba Albert, herec  10, 40, 82

Čuchran Ladislav, oštěpař  42

D
Daněk Jiří, stolní tenista  51

Daněk Michal, hráč na bicí  13

Daněk Václav, fotbalista  87

Dastlík Tomáš, herec  56

Datinská Eva, koulařka  42

David Jiří, výtvarník  74

David Martin, biskup ostravsko-opavské 
diecéze  30, 46, 85, 95
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Dawicki Oskar, polský výtvarník  70

Debussy Claude, francouzský hudební 

skladatel  79

Déczi Laco, jazzový trumpetista  54

Dědoch Martin, herec  69

Dei Noritaro, japonský operní zpěvák  77

Dickens Charles, britský spisovatel 

a publicista  84

DJ Lowa, hudebník  45

DJ Zeppelin, hudebník  82

Dobeš Milan, slovenský malíř  18

Dohnal Jan, náměstek primátora 

statutárního města Ostravy  67, 70, 78

Doležel Matěj, diskař  56

Dopitová Milena, výtvarnice  74

Dragoun Roman, zpěvák, hudebník  26

Drahokoupil Vojtěch, herec, moderátor  

53

Drahošová Helena, vedoucí vychovatelka 

školní družiny  60

Dřízga Eduard, hudební skladatel  75

Dřízgová-Jirušová Eva, operní pěvkyně  

71, 87

Duda Pavel, hráč na klávesové nástroje  

20

Dudycha Jakub, běžec  50

Durczak Ondřej, fotograf  95

Dürer Albrecht, německý výtvarník  17

Dutilleux Henri, francouzský hudební 

skladatel  12

Dvorský Lukáš, člen politického hnutí 

Přísaha  67

Dvořák Antonín, hudební skladatel  8, 37, 

63

Dvořák Petr, ředitel České televize  50

Dvořáková Markéta, hudební skladatelka  

75

Dzurová Valerie, běžkyně  50

E
English Terry, anglický sbormistr  91

Erler Alexander, rakouský tenista  28

F
Fallka La Coquine, kabaretní tanečnice  

82

Fannin Hilary, irská spisovatelka, 

dramatička  82

Fargač Martin, šachista  30

Farna Ewa, zpěvačka  28, 45, 47

Fauré Gabriel, francouzský hudební 

skladatel  79

Ferrandis Bruno, francouzský dirigent  29

Ferro Robin, herec  10, 40, 82

Fiala Milan, malíř  84

Fiala Petr, předseda vlády ČR  50, 69

Fialová Hana, sólistka operetního souboru 

NDM  28, 44, 75, 76

Filip Ota, spisovatel  10, 74

Filla Emil, malíř  8

Finta Robert, herec  10, 34, 69

Fišar Jan, herec  89

Fišer Dušan, slovinský výtvarník  70

Flejšar Jakub, sochař  65

Foldynová Terezie, fotografka  49

Foltýnová Jana, ředitelka Střední 

zdravotnické školy a Vyšší odborné 

školy zdravotnické, Ostrava, p. o.  60

Folwarczny Libor, člen Zastupitelstva 

města Ostravy  12

Forejtová Veronika, herečka  75, 76

Forman Miloš, režisér  89

Franc Roman, fotograf  81

Františák Igor, klarinetista  87

Friedl Marian, hudebník  87

Führer Tomáš, ředitel Střední školy 

elektrotechnické, Ostrava, Na Jízdárně 30,  

p. o.  60

Furness Evan, francouzský tenista  28

G
Gábor Peter, slovenský režisér  88

Gajda Jakub, akademický sochař  92

Galásek Tomáš, asistent fotbalového 

trenéra  25
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Galásek Tomáš, režisér  79

Garanča Elīna, lotyšská operní pěvkyně  

63, 64, 74

Garrix Martin, nizozemský hudebník  56

Gatto Nicolas, kytarista  20

Gatto Paolo, italský dirigent  8

Gavlas Antonín, výtvarník  12

Gejguš Pavel, režisér  80

Gemrot Fridolín, letech R. A. F. v době 

2. světové války  66

Giles Elliot, britský běžec  12

Girga Bertík, zpěvák  24

Girma Lamecha, etiopský běžec  43

Gitana, slovenská zpěvačka  24

Glisníková Lenka, fotografka  60

Gombarček Roman, slovenský dramatik  

34

Gonda Samuel, herec  38

Grabowski Arti, polský performer  73

Greenhorn Stephen, skotský dramatik 

a scenárista  82

Greenová Olivia, běžkyně  42

Gregor Natálie, režisérka  82

Grmela Jan, obecní tajemník Mariánských 

Hor  27

Groh Radoslav, horolezec  79

Grómanová Romana, kladivářka  19

Grossmann Jan, hudební skladatel  75

Gruber Marta, malířka  58

Grygar Samuel, fotbalista  43

Gulašiová Lenka, vítězka soutěže 

o nejlepší báseň vztahující se 

k vítkovické radnici  66

Gurbaľ Martin, operní pěvec  71

H
Hába Michal, režisér  88

Hadamczik Alois, prezident Českého 

svazu ledního hokeje  49

Haleš Tomáš, malíř  12

Hališka Jan, violoncellista, vysokoškolský 

pedagog  18

Hampel Martin, hráč na bicí  7

Händel Georg Friedrich, německý 
hudební skladatel  34, 87

Handl Petr, předseda představenstva 
Vítkovice Aréna, a. s.  63

Haroková Markéta, herečka  14

Harvánek Peter, člen Zastupitelstva města 
Ostravy  67, 70

Hašek Jaroslav, spisovatel  48

Havel Václav, prezident ČR, dramatik  88

Havelka Ondřej, zpěvák, herec  69

Hejl Matouš, hudební skladatel  52

Hejmovský Michal, scénograf  16

Helan Pavel, zpěvák  49

Henderson Scott, americký kytarista  66

Hercík Karol, výtvarník  12

Hinrichsen Hans-Peter, zástupce 
velvyslance SRN v ČR  37

Hiromi, japonská klavíristka  56

Hirschvogel Augustin, německý výtvarník  

17

Hlavenková Beata, klavíristka, skladatelka  

28

Hoffmann Ernst Theodor Amadeus, 

německý spisovatel  84

Hoffmannová Andrea, náměstkyně 

primátora statutárního města Ostravy  

8, 10, 19, 22, 25–27, 30, 38, 46, 50, 54, 

63, 70, 75, 78, 88

Holec Jan, umělecký šéf Divadelní 

společnosti Petra Bezruče  34

Holeček Marek, horolezec  79

Horká Michaela, zpěvačka  81

Horký Lukáš, fotograf  75

Horníčková Jana, herečka  17

Horváthová Laura, členka tanečního klubu 

MG Dance  80, 81

Hradecký Viktor, fotograf  28

Hrbáčová Anna, skokanka do výšky  16, 64

Hrnčiříková Beáta, herečka  82

Hroš Vlado, slovenský výtvarník  60

Hrubá Daria, režisérka  89

Hrudová Magdaléna, klavíristka  8
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Hruška Jiří, člen Jezdeckého klubu 

Opava-Kateřinky, z. s.  69

Hruška Petr, básník  74, 80

Hrůza Michal, zpěvák  66

Hudec Daniel, běžec  42

Hudeček Aleš, výtvarník  8

Hujdus Patrik, starosta městského obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky  92

Hurník Ilja, hudební skladatel  75, 77

Hýsková Karolína, herečka  68

Ch
Chichon Karel Mark, britský dirigent  63

Chodúr Martin, zpěvák  8, 74

Cholevová Charlotte, házenkářka  29

Chovancová Sára, běžkyně  42

Chudík Ján, slovenský válečný veterán  79

Chudý Jan, herec  25

Chwistek Libor, běžec  49

I
Infante Marta, španělská operní pěvkyně  14

Ingarden Agata, polská výtvarnice  70

Ivan Martin, kytarista  13

Ives David, americký dramatik  14

Iwasaki Keiichi, japonský kouzelník  77

J
Jan Pavel II., papež  13

Janáček Leoš, hudební skladatel  41

Janáček Tomáš, strážník Městské policie 

Ostrava  67

Janál Roman, operní pěvec  30

Janečková Patricia, operní pěvkyně  71

Janků Heidi, zpěvačka  44

Janošík Michal, hudební skladatel  75

Jansa Bedřich, režisér  68

Janyšková Natálie, herečka  17, 82

Jarcovjáková Libuše, fotografka  83

Jaroš Miro, slovenský zpěvák  58

Jasiok Vladislav, fotograf  9

Javorský Vladimír, herec, zpěvák  87

Jefford Sebastian, britský výtvarník  70

Jensen Mike, dánský motocyklový 

kaskadér  60

Jindřich Pavel, cyklokrosař  95

Jiroušek Martin, publicista  9

Jiříček Petr, redaktor  83

John Elton, britský zpěvák  89

Jureček Jiří, starosta městského obvodu 

Hošťálkovice  67

Jurečka Marian, ministr práce a sociálních 

věcí ČR  27, 54

Juroška Martin, starosta městského 

obvodu Michálkovice  31, 70

Juřeník Josef, držitel titulu Senior roku 

2021  10

Juřinová Hedvika, držitelka titulu Senior 

roku 2021  10

Just Jiří, scenárista, dramaturg  17

K
Kaboň Lukáš, fotograf  84

Kábrtová Jiřina, ředitelka Ostravského 

muzea  32, 33, 63

Kaczi, zpěvačka  37, 89, 92

Kahánek Ivo, klavírista  21

Kajnar Petr, člen České strany sociálně 

demokratické  67, 70

Kajzar Martin, publicista  87

Kalhous Michal, výtvarník, vysokoškolský 

pedagog  8, 17, 74

Kali, slovenský zpěvák  45

Kališ Dalibor, držitel titulu Štramák roku  

75

Kaluža Josef, herec  48

Kanyzová Barbara, zpěvačka  7, 10, 18

Karadaglić Miloš, kytarista  41

Karásek ze Lvovic Jiří, básník  9

Karel IV., císař a český král  49

Kashtalian Anastasia, ukrajinská 

výtvarnice  73

Kastl Dušan, výkonný ředitel společnosti 

Contera Management, s. r. o.  77

Kaufmannová Barbora, sólistka baletu  92

Kavalinski Andrei, běloruský trumpetista  8
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Kawulok Libor, malíř  26

Kecskés Robert, ředitel Základní školy 
Ostrava-Výškovice, Srbská 2, p. o.  54

Kee Patrik, zpěvák  82

Kemel Mirek, zpěvák, hudebník  44

Kerndlová Tereza, zpěvačka  69

Khmeleva Anna, ruská výtvarnice  13

Kiełbasińska Anna, polská běžkyně  12

Kim Tae-jin, velvyslanec Korejské 
republiky v ČR  49

Kitzberger Igor, výtvarník  77

Kitzberger Kristián, výtvarník  77

Kitzberger Sebastián, výtvarník  77

Kitzberger Václav, výtvarník  77

Kitzbergerová Ingrid, výtvarnice  77

Klega Filip, básník  80

Klega Miroslav, hudební skladatel  75

Klemensová Renáta, herečka  22

Klementová Petra, personální manažerka 
společnosti Ferrit, s. r. o.  38

Klepek Oldřich, bývalý ředitel Archivu 
OKD, a. s.  79

Klímová Ivona, ředitelka školy  54

Klimsza Janusz, režisér  10

Klodová Lenka, výtvarnice  73

Knězů Karolína, herečka  38

Kněžíková Kateřina, operní pěvkyně  29, 
37

Kníže Petr, zápasník  25

Kobal Aleksij, slovinský výtvarník  70

Kocián Daniel, příslušník Policie ČR  67

Kocmanová Petra, herečka  69

Kočko Tomáš, hudebník, režisér  16

Kokošek Oldřich, běžec  66

Koktavá Ivana, oštěpařka  49, 61

Kolář Viktor mladší, fotograf  79

Kolář Viktor starší, fotograf  28, 57

Koléšek Jaroslav, sochař  23

Konieczny Robert, polský architekt  35

Konvičková Markéta, zpěvačka  38

Korngold Erich Wolfgang, rakouský 
skladatel  21

Kosňovský Zdeněk, fotbalový trenér  87

Kotas Karel, architekt  76

Kotek David, architekt  49

Kotík Petr, skladatel, dirigent  10, 28, 52

Kotková Hana, houslistka  28

Kotrba Marius, sochař  21

Kotrba Tadeáš, malíř  81

Kotvald Petr, zpěvák  66

Kotzmannová Alena, výtvarnice  74

Koutník Pavel, skladatel  70

Koutný Dominik, nejaktivnější uživatel 

bikesharingu v Ostravě v roce 2021  12

Kovacs Joe, americký koulař  43

Kozák Marek, klavírista a varhaník  41, 87

Kozel Vladimír, místostarosta městského 

obvodu Michálkovice  71

Kozma David, zápasník  25, 92

Kozub Štěpán, herec a zpěvák  10, 40, 57, 

82

Krajčová Daniela, slovenská výtvarnice  78

Krajňák Martin, choreograf  16

Král Zdeněk, člen Hasičského 
záchranného sboru Pardubického kraje  
31

Krása Hans, hudební skladatel  14

Krejčí Ivan, režisér  25, 32, 48

Krejčí Ondřej, herec  17

Krejčíček Mojmír, starosta městského 
obvodu Stará Bělá  47

Krejčíková Barbora, tenistka  74

Krhut Jiří, zpěvák  12, 57, 92

Krulikovský Zdeněk, lašský král  47

Krupica Jiří, herec  82

Krůza Martin, běžec  42

Křupková Barbora, herečka  27

Kubala Petr, herec  17

Kubáň Pavol, slovenský operní pěvec  14

Kubla Richard, operní pěvec  70

Kučerová Tereza, závodnice 
v latinskoamerických tancích  23

Kudla Jan, předseda Česko-japonského 
kulturního centra v Ostravě  77
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Kulhavá Veronika, tenistka  60

Kulíšek Kryštof, atlet  42

Kupcová Marie Anna, herečka  82

Kupčík Jakub, hráč na bicí  48

Kupka Martin, ministr dopravy ČR  32, 68

Kwiek Ricardo, zpěvák  24

L
Laboutková Aneta, tenistka  60

Langer Adam, herec  25

Langerová Aneta, zpěvačka  21, 37

Laštovková Stodolová Adéla, režisérka  

56

Layton James, britský hudební skladatel  

52

Lednická Karin, spisovatelka  27

Leikep Jan, sportovní gymnasta  40

Lendl Ivan, tenista  68

Lenny, zpěvačka  50

Lexa Přendík Petr, kronikář městského 

obvodu Ostrava-Jih  34, 46

Lička Verner, fotbalista  87

Lichý Norbert, herec  27, 28

Lipa Peter, slovenský zpěvák  19

Lloyd Webber Andrew, britský hudební 

skladatel  44

Lobkowicz František Václav, biskup 

ostravsko-opavské diecéze  13

Lokaj Martin, historik  84

Lörincz Jan, výtvarník  69

Lotar Petr, dramatik, herec  70

LP, americká zpěvačka  56

Lukáš Josef, horolezec, lyžař  92

Lukáš Lukáš, kytarista  7

Luks Václav, dirigent  63, 78

Lustig Arnošt, spisovatel  41

M
Macola Jan, producent  78

Macura Stanislav, dirigent  40

Macura Tomáš, primátor statutárního 

města Ostravy  7, 14, 19, 22, 23, 25, 27, 

30–32, 36, 38, 46–50, 54, 55, 58, 63, 65, 

67, 70, 75–78, 84, 88, 95

Maďar Rastislav, děkan Lékařské fakulty 

OU  76

Mahrová Lucie, specialistka vzdělávání 

ve společnosti Ferrit, s. r. o.  38

Mácha Viktor, fotograf  34

Machallová Julie, malířka  31

Maisky Mischa, lotyšský violoncellista  74

Majk Real, zpěvák  71

Malásek Petr, klavírista  95

Majliš Tomáš, historik  34

Malík Karel, náměstek primátora města 

Ostravy  78, 88

Malinová Pavla, výtvarnice  70

Málková Iva, literární historička, 

vysokoškolská pedagožka  86

Mameli Roberta, italská operní pěvkyně  63

Marhula Eduard, hudební skladatel, 

varhaník  27

Marišler Stanislav, slovenský choreograf  

89

Markevič Jiří, architekt  51

Martínek Vojtěch, spisovatel, literární 

kritik a publicista  74

Martinů Bohuslav, hudební skladatel  21, 

77

Mártonová Veronika, strážnice Městské 

policie Ostrava  38

Mařák Julius, malíř  54

Masaryk Tomáš Garrigue, prezident 

Československé republiky  18

Massenet Jules, francouzský hudební 

skladatel  29

Mastro Luciano, italský operní pěvec  28, 

71

Matasová Adéla, výtvarnice  50, 74

Matěj Jožka, hudební skladatel  75

Matera Emil, malíř  26

Materová Denisa, členka představenstva 

firmy Promet Group, a. s.  46

Matlášek René, zpěvák, kytarista  40, 51

Mattioli Pietro Andrea, italský botanik, 

lékař  60

Matulová Markéta, herečka  27, 28, 34
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Matuška Otakar, fotograf  73

Matušková Karolina, výtvarnice  60

May Jan, starosta Mariánských Hor  27

Mayer Jan, ekolog  95

Mazúr Andrej, slovenský výtvarník  78

McNally Caty, americká tenistka  74

Medek Jaroslav, ředitel Krajského 

vojenského velitelství Ostrava  84

Meehan Thomas, americký dramatik  81

Melník Lukáš, herec  14, 88

Melša Radek, herec a zpěvák  81, 89

Mendelssohn Bartholdy Felix, německý 

hudební skladatel  77

Mendrek Beata, polská fotografka  84

Miedler Lucas, rakouský tenista  28

Michna z Otradovic Adam, hudební 

skladatel  87

Mikaela, zpěvačka  92

Mikala David, běžec  25

Mikloško Luděk, fotbalový brankář  87

Minster Daniel, kulturista  32

Miškechová Mirka, slovenská zpěvačka  50

Mládek Ivan, zpěvák a hudebník  44

Mol Anders, norský beachvolejbalista  38

Montler Thobias, švédský skokan do dálky  

12

Moonlight Benjamin, haitská zpěvačka  37

Morgan Abi, velšská dramatička 

a scenáristka  82

Mrázek Daniel, krasobruslař  62

Mrázková Kateřina, krasobruslařka  62

Müller Svenja, německá 

beachvolejbalistka  38

Mysliveček Josef, hudební skladatel  78

N
NDour Youssou, senegalský zpěvák  56

Načeradský Jiří, malíř  8

Neborová Anna, malířka  22

Nejedlý Karel, malíř  54

Nejtek Michal, hráč na klávesové nástroje  

13

Nekula Zdeněk, ministr zemědělství ČR  23

Nekvasil Jiří, režisér, ředitel Národního 

divadla moravskoslezského, p. o.  14, 29, 

94, 95

Nekvasil Miloslav, operní režisér  48

Němec Jaroslav, rekordman v pojídání 

pokrmů  84

Němeček Ondřej, člen Rady města 

Ostravy  78

Nenutil Marek, výtvarník  12, 51

Nesvadba Michal, mim, herec  58

Niedermayer Luděk, poslanec 

Evropského parlamentu  24

Nika, zpěvačka  20

Nohavica Jaromír, zpěvák  21, 32, 44, 51, 66

Nono Luigi, italský hudební skladatel  52

Noriko Tujiko, japonská zpěvačka  77

Norusaite Liucija, litevská závodnice 

v latinskoamerických tancích  23

Noušová Jitka, ředitelka Ostravského 

muzea  89

Novák Jiří, ředitel Zoologické zahrady 

a botanického parku Ostrava, p. o.  37, 

58

Novák Richard, operní pěvec  8

Nytra Zdeněk, senátor  72, 73

O
Obrová Miroslava, oštěpařka  29, 40, 42, 56

Ogrodníková Nikola, oštěpařka  29

Okamura Tomio, předseda strany 

Svoboda a přímá demokracie  62, 73

Ondřejková Kateřina, producentka  78

Onsrud Retzius Lene, norská skokanka 

o tyči  43

Opavská Veronika, výtvarnice  9

Opočenský Bedřich, generál, veterán 

2. světové války  28

Orbes Filip, běžec  42

Orsag Daniel, strážník Městské policie 

Ostrava  60

Otisk Miroslav, člen Rady města Ostravy  78

Otisk Svatopluk, výtvarník  80

Ovčáček Eduard, výtvarník, vysokoškolský 

pedagog  92
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P
Páchová Lucie, hudební skladatelka  52

Pála Vojtěch, fotograf  28

Palatínusová Alexandra, herečka  88

Pannová Adéla, skokanka o tyči  16, 64

Parks Alycia, americká tenistka  74

Pastorová Petra, běžkyně  66

Pavlica Jiří, umělecký vedoucí cimbálové 

muziky Hradišťan  22, 44

Pavlicová Kateřina, výtvarnice  12

Pavlíček Michal, kytarista  13

Pelčák Petr, architekt a vysokoškolský 

pedagog  76

Peniston Ryan, britský tenista  28

Perušič Ondřej, beachvolejbalista  38

Peřina Vít, dramaturg  88

Peschel Adam, motocyklový kaskadér  

64, 65

Peschel Patrick, motocyklový kaskadér  

60, 64, 65

Peters Anderson, grenadský oštěpař  43

Petlička Filip, ředitel Ostravského muzea, 

p. o.  63

Petráková Gabriela, režisérka  81

Petrová Hana, ředitelka ZŠ Ostrava- 

-Poruba, Porubská 832, p. o.  54

Pexidr Karel, hudební skladatel  75

Piętoň Česlav, amatérský historik  70

Pikous Jan, fotograf  17

Pinkava Ivan, výtvarník  17

Piotrowski Zygmund, polský výtvarník  73

Plaček Miroslav, ředitel Městské policie 

Ostrava  48

Plachetka Adam, operní pěvec  63

Plavec Tomaž, slovinský výtvarník  70

Pleskot Josef, architekt  23, 24

Podešva František, malíř  45

Podmol Emil, příslušník čs. legií  12

Podmol Libor, závodník v motokrosu  56

Pokáč, zpěvák  34, 47

Pokorný Jiří, choreograf  34

Pokorný Jiří, režisér  14

Pokorný Marek, ředitel galerie PLATO 

Ostrava, p. o.  35, 81

Pokorný Pavel, provozovatel Vojenského 

muzea Ostrava  47

Polách Roman, básník  28

Polák Roman, hokejista  80

Polák Roman, režisér  80

Polák Vladimír, herec  10, 40, 82

Polívka Boleslav, herec  89

Popelka Petr, dirigent  8, 21

Poštulková Petra, běžkyně  16

Poullain Chantal, francouzská herečka  

80, 89

Požun Sandra, slovinská výtvarnice  70

Pražák Zbyněk, náměstek primátora 

statutárního města Ostravy  9, 10, 19, 

23, 31, 37, 46, 55, 58, 66, 75, 78, 93, 95

Prescod Reece, britský běžec  43

Prodanec Volodymyr, ukrajinský kněz  47

Procházka Antonín, malíř  50

Procházková Iva, spisovatelka  34

Procházková Lenka, spisovatelka 

a aktivistka  73

Prokopová Viktorie, závodnice v aerobiku  

83

Průdková Barbora, cyklistka  40

Přecechtěl Zbyněk, hudební skladatel  75

Přikrylová Libuše, ředitelka základní školy  

60

R
Radimec Libor, fotbalista  87

Rachmaninov Sergej, ruský hudební 

skladatel  77

Rak Štěpán, kytarista  18

Rakušan Vít, ministr vnitra ČR  79

Ravel Maurice, francouzský skladatel  8

Ravenhill Mark, britský herec a dramatik  82

Redl Vlasta, zpěvák, hudebník  44, 63

Reiser Isidor, člen Židovské obce  32

Renner Boris, fotograf  28

Respighi Ottorino, italský hudební 

skladatel  8
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Reiserová Emilie, dcera Isidora Reisera  32

Riley Bridget, anglická malířka  18

Rimskij-Korsakov Nikolaj Andrejevič, 

ruský hudební skladatel  95

Rocc, slovinský režisér  46

Rodek Václav, výtvarník, vysokoškolský 

pedagog  40

Rojková Sabina, herečka  89

Rønneberg Victor Conrad, velvyslanec 

Norského království v ČR  88

Rosolska Alicja, polská tenistka  74

Rosová Romana, historička umění  35

Rottrová Marie, zpěvačka  19

Routliffe Erin, novozélandská tenistka  74

Rovná Veronika, operní pěvkyně  14, 46, 

94

Rukono Raklo, hudební producent, 

hudebník  88

Rupnik Jacques, politolog  24, 49

Růžička Karel, režisér  34

Růžičková Míša, zpěvačka, hudebnice  45

Ryczek Mateusz, polský hudební skladatel  

75

Rygel Zdeněk, fotbalista  87

Ryšánek Schmiedtová Janka, režisérka  27

Ř
Řepová Alžběta, držitelka titulu Miss 

Babča  75

Říčařová Zuzana, herečka  56

S
Saavedra Anna, dramaturgyně  27

Sajková Isabel, závodnice 

v mažoretkovém sportu  51

Salomonovič Radan, vedoucí odštěpného 

závodu PFEIFFER Vacuum Austria 

GmbH  32, 33

Sanchez Michito, americký hráč 

na perkuse  89

Santovjáková Gerlíková Marta, režisérka  89

Sáňková Zuzana, zahradní architektka  34

Saudek Jan, fotograf  31

Saudková Sára, fotografka  57

Savka Tomáš, zpěvák  28, 81, 95

Sawa Nori, japonský loutkář  56

Sceranková Pavla, sochařka  55

Sciarrino Salvatore, italský hudební 

skladatel  52

Sebastian, zpěvák  66, 77

Sedláček Jiří, herec  89

Sedláček Michal, herec  87

Sedláček Tomáš, skokan o tyči  50

Sedláčková Lenka, režisérka  34

Sedlický Adam, dirigent  14

Seidler Martin, archivář  79

Seikauskas Simonas, litevský závodník 

v latinskoamerických tancích  23

Semenichin Artem, primátor ukrajinského 

města Konotop  84

Semerák Lukáš, člen Zastupitelstva města 

Ostravy  67, 70

Seydl Zdenek, výtvarník  70

Seyni Aminatou, nigerijská běžkyně  43

Shakespeare William, anglický dramatik  

56, 88

Schaffartziková Alena, strážnice Městské 

policie Ostrava  81

Schäufelein Hans, německý výtvarník  17

Scheller Przemysław, polský hudební 

skladatel  75

Schiffauer Edvard, hudební skladatel  75, 

84

Schikaneder Jakub, malíř  8

Schubert Štěpán, běžec  50

Schweiner David, beachvolejbalista  38

Sibelius Jean, finský hudební skladatel  12

Sibera Jana, operní pěvkyně  29, 75, 76

Sikora Patrycja, polská básnířka  80

Sinajskij Vasilij, šéfdirigent Janáčkovy 

filharmonie Ostrava  68

Siostrzonek Jiří, sociolog, fotograf  95

Sitte Camillo, rakouský architekt  38

Siváková Marie, členka tanečního klubu 

MG Dance  80

Siwczyk Krzysztof, polský básník  78
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Skála Daniel, hudební skladatel  75

Skórková Karolína, ředitelka festivalu 

MeatDesign Ostrava  34

Slivová Markéta, tenistka  60

Smetana Bedřich, hudební skladatel  46, 

77, 94

Smetana Ondřej, fotbalový trenér  25

Sodomka Adam, hudebník  88

Sokol-Tůma František, spisovatel  27

Sørum Christian, norský hráč 

beachvolejbalu  38

Srubek Otto, kronikář Zábřehu nad Odrou  

46

Staněk Pavel, dirigent a hudební skladatel  

95

Staňková Hana, děkanka Hornicko- 

-geologické fakulty VŠB – TUO  12

Stanovský Michal, neslyšící atlet  35

Starý Robert, člen Zastupitelstva města 

Ostravy  87

Stašková Nela, atletka  42

Stivín Jiří, flétnista  77

Stona Maria, spisovatelka a básnířka  74

Stoniš Miroslav, spisovatel  74

Stoppard Tom, britský dramatik  69

Strakoš Martin, historik umění  35, 76

Strauss Richard, německý hudební 

skladatel  8, 41

Stromšík Zdeněk, běžec  17, 51

Studnička Vladimír, hudební skladatel  75

Stuchlý Marek, basketbalista  40

Stypka David, zpěvák  28, 89

Suder Josef, příslušník protinacistického 

odboje  92, 93

Suchoň Libor, ředitel školy  60

Suchý Jiří, herec, zpěvák, režisér, básník  

95

Surůvka Jiří, výtvarník, vysokoškolský 

pedagog  40

Suška Čestmír, sochař  70

Sutu George Eduard, závodník 

v latinskoamerických tancích  23

Suzuki Hideo, velvyslanec Japonska v ČR   

66, 77

Světlík Jan, vlastník firmy Cylinders 

Holding, a. s.  49

Svoboda Jan, malíř  19

Svoboda Tomáš, režisér  89

Svozil Miroslav, náměstek primátora 

statutárního města Ostravy  19, 22, 31, 

37, 46, 54, 66, 68, 78

Świąteková Iga, polská tenistka  74

Sýkora Jakub, výtvarník, designér  60

Szabó Szebasztian, maďarský plavec  30

Szabo Šimon, slovenský výtvarník  60

Szanyi Katarína, výtvarnice  40

Š
Ščedrin Rodion Konstantinovič, ruský 

hudební skladatel  34

Šebestová Kateřina, náměstkyně 

primátora statutárního města Ostravy  

27, 58, 78

Šeděnková Kateřina, běžkyně  41

Šedivý Marek, dirigent  14, 46, 94

Šeinerová Eva, sbormistryně  28, 79

Šejna Jan, generál Československé lidové 

armády  32

Šenderovič Viktor, ruský spisovatel 

a scenárista  25

Šenkypl Martin, spisovatel  60

Šigut Jiří, výtvarník  74

Šinkovský Roman, běžec  27

Šipoš Václav, výtvarník  68

Škarohlídová Jitka, malířka  84

Škutová Lívie, výtvarnice  60

Šlapeta Lubomír, architekt  69

Šlapeta Vladimír, historik architektury  69

Šlitr Jiří, herec, zpěvák, hudební skladatel  

95

Šmíd Martin, režisér  17

Šmídmajer Miloslav, režisér  80

Šostakovič Dmitrij, ruský hudební 

skladatel  8, 68

Špaček Radim, režisér  7
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Špačková Sára, běžkyně  42

Špalková Petra, herečka  7

Špicar Radek, viceprezident Svazu 

průmyslu a dopravy ČR  38

Špíral Václav Benjamin, hudební skladatel  

75

Šrejma Martin, operní pěvec  46, 94

Šťastná Irena, ředitelka Knihovny města 

Ostravy, p. o.  63

Štěpánek Antonín, tenista  60

Štěpánek Vojtěch, režisér  22, 69

Štivar Jiří Bonaventura, kněz  47

Štvrtňa Vladimír, televizní dramaturg  88

Šumník Petr, dirigent  8

Šústková Hana, ředitelka Archivu města 

Ostravy  65

Švabinský Max, výtvarník  78

Švach Karel, výtvarník  12

T
Tamberi Gianmarco, italský skokan 

do výšky  43

Taniguchi Takuya, japonský bubeník  77

Tempei Nakamura, japonský klavírista  77

Tillmann Cinja, německá 

beachvolejbalistka  38

Tóth Miroslav, slovenský hudební 

skladatel  52

Tratnik Suzana, slovinská socioložka  80

Trávníček Igor, starosta městského 

obvodu Hrabová  55

Trčková Šárka, zdravotní sestra  61

Trpák Michal, sochař  65

Trpčeski Simon, makedonský klavírista  8

Trueba Jonás, španělský filmař  73

Truplová Zuzana, herečka a zpěvačka  88

Tulej Svatopluk, zpěvák  12

Tvrdá Eva, spisovatelka  74

Tyleček Jiří, malíř  26

Tylečková Zdenka, malířka  26

U
Ukielski Paweł, polský historik a politolog  

78

Unucka Jakub, náměstek hejtmana 

Moravskoslezského kraje  84

Urban Dušan, herec  28

Urbánek Boris, hudebník a skladatel  89

Uzel Radim, sexuolog  31

V
Václav Petr, scenárista  78

Vagnerová Hana, herečka  80

Válek Vlastimil, ministr zdravotnictví  76

Valíček David, kuchař  32

Vámos Youri, maďarský choreograf  84

Vaňhal Jan Křtitel, hudební skladatel  87

Vaňková Šárka, zpěvačka  89

Vašut Marek, herec  80

Vavroušek Pavel, fotograf  66

Vavřínek Stanislav, dirigent  8

Velek Viktor, muzikolog  70

Vereš Richard, starosta městského 

obvodu Slezská Ostrava  18, 41, 49, 94

Veselý Petr, výtvarník  80

Veverka Vilém, hobojista  41

Viana Vasco, portugalský kameraman  73

Vidlička Ondřej, strážník Městské policie 

Ostrava  22

Vítečková Nikol, strážnice Městské policie 

Ostrava  22, 81

Vítek Miloslav, bývalý pracovník OKD  70

Vivaldi Antonio, italský hudební skladatel  

94

Vjačka Matyáš, novorozenec  7

Vladivojna La Chia, zpěvačka  37

Vlček Miroslav, dramaturg klubu Atlantik, 

literát  95

Vlček Vladimír, generální ředitel 

Hasičského záchranného sboru ČR  32

Volkmer Tomáš, režisér a scénograf  91

Volkmerová Hana, lektorka v Divadle 

loutek Ostrava  91

Vondrák Ivo, hejtman Moravskoslezského 

kraje  23, 50, 55, 78

Vopálecká Niké, zpěvačka  37, 51
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Voříšek Jan Václav Hugo, hudební 

skladatel  21

Vrabček Jan, malíř  64

Vrátil Petr, koulař  42

Vrba Pavel, fotbalový trenér  57, 76

Vrchovský Ladislav, publicista, spisovatel  

10

Vůjtek Tomáš, dramaturg  10, 32, 48, 80

Výborná Lucie, redaktorka  10

Vydrová Izabela, herečka  89

Vyorálek Jiří, herec  7

Vysloužil Ondřej, ředitel Městského 

ateliéru prostorového plánování 

a architektury, p. o.  34

Výtisk Tomáš, starosta městského obvodu 

Krásné Pole  19

W
Wahla Ivan, architekt a vysokoškolský 

pedagog  76

Wallfisch Raphael, britský violoncellista  

95

Weberová Ilse, básnířka, skladatelka  51

Werner Friedrich Bernard, německý 

kreslíř, grafik, rytec a kartograf  92

Wołłejko-Chwastowicz Izabella Lucyna, 
generální konzulka Polské republiky 
v Ostravě  31

Wonder Stevie, americký zpěvák  89

Wykrent Jaroslav, zpěvák, textař, hudební 
skladatel  19

X
Xindl X, zpěvák  40

Z
Zagorová Hana, zpěvačka  60

Zach Matyáš, běžec  14, 50

Závada Vilém, básník  74

Zehnder Kaspar, švýcarský dirigent  21

Zeman Miloš, prezident ČR  32

Zemlinsky Alexander, rakouský skladatel  21

Zhuk Iryna, bulharská skokanka o tyči  12

Ziegler Anna, americká dramatička  71

Zrzavý Jan, malíř  8

Ztracený Marek, zpěvák  61

Zvardoň František, fotograf  24

Zwyrtková Eva, učitelka  60

Ž
Želibská Jana, výtvarnice  70

Žídek Jakub, dirigent  81, 95
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Rejstřík institucí

A
ACEMA Sparta Praha, florbalový klub  8

Acoustica, hudební skupina  40

AG Flek, hudební skupina  44

AKORD&POKLAD, s. r. o.

– Dům kultury Akord  28, 75, 77

– Dům kultury Poklad  21, 29, 32, 37, 40, 

44, 45, 62, 71, 79, 83, 89

Alstom, strojírenská firma  37

Alzheimer, hudební skupina  61

ANO 2011, politické hnutí  60, 67, 70, 72, 

73

ANSemble Duettino, hudební soubor  8

APT, spol. s r. o.  54

Archiv města Ostravy viz Magistrát města 

Ostravy

Archiv OKD, a. s.  79

Armáda ČR  48, 55, 58, 66, 86

– Krajské vojenské velitelství Ostrava  84

– Vzdušné síly Armády ČR  21, 69

– Vojenská hudba Olomouc  48

Armáda spásy v ČR  77

Arrows Ostrava, baseballový klub  29, 76

Artdome, designové studio  84

AS Řím, italský fotbalový klub  43

Asociace romských podnikatelů a spolků  

24

Asociace Trigon, organizace zaměřující se 

na pomoc duševně nemocným  74

Atlantik, klub viz Centrum kultury 

a vzdělávání Moravská Ostrava, p. o.

Atletická hala viz Vítkovice Aréna, a. s.

Atletický klub Hošťálkovice, z. s.  16, 64

Atletika Poruba z. s.  14, 16, 61, 74

Autinno s. r. o., spin-off společnost  78

AWT Rekultivace a. s.  16

B
Bachtale Apsa, hudební skupina  45

Bandaband, hudební skupina  18, 69

Bandjeez, hudební skupina  28

Banjo Band Ivana Mládka, hudební 

skupina  44

BarBar Music Club  92

Barrák, hudební klub  68, 87

Bashavel, slovenská hudební skupina  68

Bebechy, hudební skupina  51

Benda Quartet, komorní soubor  70

Bijouterrier, hudební skupina  44

Bílí Tygři Liberec, hokejový klub  80

Bílý pěvecký sbor  95

Blue Volley Ostrava, volejbalový klub  37

BOD.Y, slovenský taneční soubor  32

Bohemians Praha 1905, fotbalový klub  87

Boney M., německá hudební skupina  52

Boris Band Combination, hudební skupina  

77

BorsodChem MCHZ, s. r. o.  51

Box Anima, polská hudební skupina  78

Bratislavský chlapecký sbor  41, 42

BrickHouse, klub viz Dolní oblast 

Vítkovice, z. s.

Brooklyn Bounce, německá hudební 

skupina  52

Buty, hudební skupina  18, 50

Bystroň Group a. s., stavební firma  58

C
Calata, hudební skupina  48

Canticum Ostrava, pěvecký sbor  17, 52

Cappella, italská hudební skupina  52

Capitol Rock Cover, hudební skupina  53

Celtic FC, skotský fotbalový klub  56
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Celula New York, americká jazzová 

skupina  54

Centrum energetických 

a environmentálních technologií – 

explorer viz Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita Ostrava

Centrum kultury a vzdělávání Moravská 

Ostrava, p. o.  18, 53, 65

– Atlantik, klub  21, 40, 68, 70, 80, 95

– Minikino  21, 73, 80

– Parník, hudební klub  13, 19, 22, 26, 51, 

66, 70, 77, 80, 87, 89

– Výstavní síň Sokolská 26  12, 22, 40, 60, 

80

Centrum PANT  10, 17, 21, 37, 68

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.  

49

Cigánski Diabli, slovenský hudební soubor  

92

Ciment, hudební skupina  63

Cirk La Putyka, soubor nového cirkusu  

57, 81

Cirkus Ronaldo, belgický soubor nového 

cirkusu  46

Cirkus trochu jinak, soubor nového 

cirkusu  46

Citron, hudební skupina  57

Citron Revival Ostrava, hudební skupina  

30

Collegium Marianum, hudební soubor  

63

Communa s. r. o., agentura pro oblast 

public relations  38

Contera Management s. r. o.  77

Crematory, německá hudební skupina  57

Cylinders Holding a. s.  54

Č
Čechomor, hudební skupina  69

Černá louka s. r. o.  16, 17, 26, 87

– Slezskoostravský hrad  34, 37, 40, 44, 

46, 51, 54, 56, 58, 61, 63, 66, 76, 80, 93

– výstaviště Černá louka  16, 19, 23, 27, 72, 

87 

Česká pirátská strana  70, 72

Česká strana sociálně demokratická 

(ČSSD)  67, 70

Česká televize  7, 35, 64, 67

– Televizní studio Ostrava  50, 88

Česko-japonské centrum  77

Československá obec legionářská  71, 84, 

86

Český červený kříž  16, 18

– Oblastní spolek Českého červeného 

kříže Ostrava  16, 18

Český filharmonický sbor Brno  63

Český rozhlas  10, 41

– Český rozhlas Ostrava  92

– Nadační fond Českého rozhlasu  24

Český svaz ledního hokeje  49

ČEZ cyklo team Tábor  95

Člověk v tísni, o. p. s.  18

Čtyřlístek – centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava, p. o.  

18, 23, 58

D
Dareband, hudební skupina  30

Datlab s. r. o.  88

Dauphinova univerzita, francouzská 

univerzita  56

Deaf Heart, hudební skupina  37

Debris Company, slovenský taneční 

soubor  32

Děda Mládek Illegal Band, hudební 

skupina  47

Dechový orchestr VŠB – TUO viz Vysoká 

škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava

Dejvické divadlo  38

Destruction, německá hudební skupina  

57

Dětské operní studio viz Národní divadlo 

moravskoslezské, p. o.

Dětský rehabilitační stacionář viz Městská 

nemocnice Ostrava, p. o.
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Diecézní charita ostravsko-opavská  67

Divadelní fakulta Akademie múzických 

umění v Praze (DAMU)  38

Divadelní společnost Petra Bezruče s. r. o.  

14, 27, 28, 34, 40, 71, 88, 90

Divadlo „12“ viz Národní divadlo 

moravskoslezské, p. o. 

Divadlo Andreje Bagara Nitra  38

Divadlo Antonína Dvořáka viz Národní 

divadlo moravskoslezské, p. o.

Divadlo bez střechy, divadelní soubor  86

Divadlo Devítka, amatérský divadelní 

soubor  22

Divadlo Jiřího Myrona viz Národní divadlo 

moravskoslezské, p. o.

Divadlo loutek Ostrava, p. o. (DLO)  16, 

34, 35, 56, 68, 80, 88, 91

Divadlo Mír  10, 71, 82, 83

Divadlo Na zábradlí  38

Divadlo Semafor  95

Divadlo v Dlouhé  38

Divadlo Vřesinských ochotníků, z. s.  22

Divokej Bill, hudební skupina  50

Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava  26

Dock, hudební klub  68, 88

Doga, hudební skupina  72

Dolní oblast Vítkovice, z. s.  9, 18, 19, 21, 32, 

34, 38, 40, 45, 49, 55–58, 70, 79, 87, 92, 95

– BrickHouse, klub  19, 34, 49, 92

– Futureum  70

– Galerie Gong  18, 70

– Kino Etáž  21, 73

– Landek Park  38, 48

– Milan Dobeš Museum  18

– Multifunkční aula Gong  21, 28, 32, 46, 

68, 70, 74, 81–83, 86, 95

– Velký svět techniky  8, 9, 29, 73, 77, 89

Domov pro seniory v Antošovicích  38

Dopravní podnik Ostrava a. s. (DPO)  14, 

32, 44, 76, 83, 84, 88–90, 93

Duelanti, skupina historického šermu  72

Důl Michal viz Národní památkový ústav, 

územní odborné pracoviště Ostravy

Dům kultury Akord viz AKORD&POKLAD, 

s. r. o.

Dům kultury města Ostravy, a. s.  7, 9, 30, 

32, 37, 41, 50, 73, 77

Dům kultury Poklad viz 

AKORD&POKLAD, s. r. o.

Dům seniorů v Krásném Poli s. r. o.  19

Dům umění viz Galerie výtvarného umění 

v Ostravě, p. o.

Dunaj, hudební skupina  63

Dvorana, výstavní síň  84

Dynafit Sachasport, sportovní klub  66

E
Elegant, cyklistický spolek  82

Elité Ostrava z. s., sportovní klub  51

Epidemická nemocnice v Zábřehu nad 

Odrou  58

Every Friday, hudební skupina  50

Evropská unie (EU)  54, 55, 62

Evropský parlament  24

F
Fabric, hudební klub  18

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

viz Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava

Fakulta stavební viz Vysoká škola báňská 

– Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní viz Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita Ostrava

Fakulta umění viz Ostravská univerzita

Fakultní nemocnice Ostrava (FNO)  7, 58, 

62, 66, 88, 94

– Pavilon psychiatrické péče  62

Fast Food Orchestra, hudební skupina  34

FBC ČPP Bystroň Group Ostrava, 

florbalový klub  25

FC Baník Ostrava, fotbalový klub  25, 29, 

43, 44, 56, 57, 65, 66, 69, 76, 87, 96

FC ODRA Petřkovice, fotbalový klub  45
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FC Slovan Liberec, fotbalový klub  76

Ferrit s. r. o., strojírenská firma  38

Fiducia, antikvariát a klub  8, 18, 23, 51, 66, 
69, 81, 87, 95

– Fotografická galerie Fiducia  17, 49

– Galerie Dole  8, 58

Filharmonie Bohuslava Martinů  95

Filharmonie Hradec Králové  63

Filozofická fakulta viz Ostravská 
univerzita

Fleret, hudební skupina  30

Florbal Chodov, florbalový klub  8, 25

Fogáš, cimbálová muzika  89

Forrest Jump, hudební skupina  57

Forum Nová Karolina, obchodní a zábavní 
centrum  26, 41, 78, 90

Fotografická galerie Díra  9, 73, 83

Fotografická galerie Fiducia viz Fiducia, 
antikvariát a klub

František Lozinski o. p. s., skupina 
performerů  73

Franz Ferdinand, skotská hudební 
skupina  56

Furt Bokem, skupina automobilových 
kaskadérů  56

Futureum viz Dolní oblast Vítkovice, z. s.

Futurum, hudební skupina  26

G
GAFU, Galerie Fakulty umění viz 

Ostravská univerzita

Galerie Dole viz Fiducia, antikvariát a klub

Galerie Dukla  13, 57

Galerie Gong viz Dolní oblast Vítkovice, 
z. s.

Galerie Opera viz Národní divadlo 
moravskoslezské, p. o.

Galerie současné malby viz Národní 
divadlo moravskoslezské, p. o.

Galerie u foťáka  26

Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o. 
(GVUO)  8, 40, 50, 74

– Dům umění  8, 17, 21, 34, 45, 50, 70, 74, 

78, 92

Garage, hudební klub  40, 77

Generální konzulát Polské republiky 

v Ostravě  31, 72, 78

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava- 

-Poruba, p. o.  77, 87

Gymnázium, základní škola a mateřská 

škola Hello, Čs. exilu 491/23,  

Ostrava-Poruba  54

H
Hasičské muzeum města Ostravy  35, 40

Hasičský záchranný sbor ČR  32

– Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje  32, 48, 57

– Hasičský záchranný sbor Pardubického 

kraje  31

Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje viz Hasičský 

záchranný sbor ČR

Hasičský záchranný sbor Pardubického 

kraje viz Hasičský záchranný sbor ČR

HC Vítkovice Ridera, hokejový klub  80

HC Vítkovice, hokejový klub  49

Heblo, hudební skupina  37

Heimstaden Czech s. r. o.  75

Hentai Corporation, hudební skupina  44

Hipocondria Ensemble, hudební soubor  

63

Hlubina, dětský folklorní soubor  40

Hlubinka, folklorní soubor  30, 40

Hnutí romských studentů  24

Holúbek, folklorní soubor  49, 89

Honorární konzulát Ruské federace 

v Ostravě  15

Horkýže Slíže, slovenská hudební skupina  

72

Hornicko-geologická fakulta viz Vysoká 

škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava

Hradišťan, cimbálová muzika  22, 44

Hringleikur, islandský soubor nového 

cirkusu  46

Hroši Brno, baseballový klub  76
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Hudební bazar, hudební klub  61

Hunger, slovenské pohybové divadlo  32

Ch
Charita ČR  7

Charita Ostrava  77

Charta 77  92

Chinaski, hudební skupina  77

Chorus Ostrava, pěvecký sbor  87

I
Imperio, hudební skupina  71

In Medias Brass, maďarský žesťový 

soubor  63

In Signum, spolek výtvarníků  12

Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih 

48

Inter Milán, italský fotbalový klub  43

J
Jáma 10, galerie  73

Janáčkova akademie múzických umění  

38

Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o. 

(JFO)  8, 12, 18, 21, 29, 30, 37, 40, 63, 68, 

70, 74, 77, 81, 87, 95

Janáčkova konzervatoř v Ostravě, p. o. 

(JKO)  8, 31, 40, 94

Javorník Brno, folklorní soubor  30

Jazz Today, hudební skupina  53

Jeden svět Ostrava, nezisková organizace  

17, 21

Jednotní, politický klub ZMO  36

jednou, z. s., divadelní spolek  90

Jezdecký klub Baník Stará Bělá  69

Jezdecký klub Opava-Kateřinky, z. s.  69

Jihočeské divadlo České Budějovice  38

Jo Strømgren Kompani, norský taneční 

soubor  32

K
kancelář primátora viz Magistrát města 

Ostravy

Kampus Palace  69

Kapitán Demo, hudební skupina  32

Keltik, skupina historického šermu  44

KG Band, hudební skupina  61

KH Kopřivnice, klub házené  46

Kinematograf bratří Čadíků  53

Kings of Convenience, norská hudební 

skupina  56

kino Etáž viz Dolní oblast Vítkovice, z. s.

Klauni na volné noze, skupina klaunů  38

Klub Brno, hudební klub  68

Klub českých turistů při SSK Vítkovice, z. s.  

7

Klub plaveckých sportů Ostrava, z. s.  20

Knihcentrum, prodejna knih a kulturní 

centrum  69

Knihovna města Ostravy, p. o. (KMO)  18, 

34, 35, 44, 63, 86, 75, 94

Kohoutek, folklorní soubor  68

Komorní scéna Aréna, p. o.  25, 32, 48, 80

Komunistická strana Čech a Moravy 

(KSČM)  30 

– Krajský výbor KSČM Moravskoslezského 

kraje  31

– Městský výbor KSČM Ostrava  31

Komunitní centrum Všichni spolu  26

Konfederace politických vězňů ČR  87

Korben Dallas, slovenská hudební skupina  

87

Krajské asistenční centrum pomoci 

Ukrajině – MSK  16, 17, 72

Krajské vojenské velitelství Ostrava viz 

Armáda ČR

Krajský soud v Ostravě  39

Krajský výbor KSČM Moravskoslezského 

kraje viz Komunistická strana Čech 

a Moravy

Kryštof, hudební skupina  66

krytý bazén v Porubě viz Sportovní 

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

Křesťanská a demokratická unie – 

Československá strana lidová (KDU-ČSL)  

27, 72, 73

Kulturní dům v Heřmanicích  94
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Kulturní dům v Michálkovicích  22

Kulturní dům v Petřkovicích  19

Kvalikom, z. s.  70

L
La Sbrindola, italský soubor nového 

cirkusu  46

Landek Park viz Dolní oblast Vítkovice, 

z. s.

LEČO, politické hnutí  67, 70

Legendy se vrací, hudební skupina  52

Lékařská fakulta viz Ostravská univerzita 

(OU)

Les Gars Den Bas, francouzsko-česká 

hudební skupina  79

Lesy České republiky, s. p.  66

Letiště Leoše Janáčka Ostrava  22, 69

Liberty Ostravy a. s.  72

Libros Ostrava, spol. s r. o.  52, 54, 56, 60

Light&Love, hudební skupina  37

Limity jsme my, z. s., skupina 

ekologických aktivistů  75

Linkcity Czech Republic a. s., 

developerská společnost  26

Lipka, cimbálová muzika  89

Lobkowicz Trio, komorní hudební soubor  

21

Los Amigos, hudební skupina  23

LTK Liberec, tenisový klub  60

Lucrezia Borgia, hudební skupina  86

Lvi Praha, volejbalový klub  37

M
Magistrát města Ostravy (MMO)  15, 19, 

22, 27, 31, 40, 42, 46, 51, 68, 78, 81

– Archiv města Ostravy (AMO)  48, 49, 

65, 89

– kancelář primátora  15

– odbor kultury  81

– odbor kultury a volnočasových aktivit  

81

– odbor ochrany životního prostředí  27, 

31

– odbor platový a personální  42

– odbor sociálních věcí a zdravotnictví  15, 

46, 51, 78

– odbor strategického rozvoje  19

– odbor školství a sportu  22, 40, 68, 81

– odbor školství a vzdělávání  81

Malá Ondřejnica, folklorní soubor  30

Malalata, slovenská hudební skupina  68

Maraton klub Seitl Ostrava z. s.  66

Marley, hudební klub  68

Masomlejn, hudební skupina  87

Mateřská škola Klubíčko, Ostrava- 

-Hrabová, Bažanova 6, p. o.  71

Maxim Turbulenc, hudební skupina  72

Meduza, italská hudební skupina  56

Melody Makers, jazzový orchestr  69

Mentallica, hudební skupina  37

Mercedes Band, hudební skupina  47

Messer Technogas s. r. o.  54

Městská nemocnice Ostrava, p. o. 10, 15, 

55, 61, 86

– Dětský rehabilitační stacionář  10

Městská policie Ostrava  22, 26, 38, 48, 

49, 60, 61, 65, 81

Městské ředitelství Policie ČR viz Policie 

ČR 

Městský ateliér prostorového plánování 

a architektury, p. o. (MAPPA)  34, 68, 

69

Městský stadion viz Vítkovice Aréna, a. s.

Městský výbor KSČM viz Komunistická 

strana Čech a Moravy

MFK Modřice, fotbalový klub  45

MFK Vítkovice, fotbalový klub  44, 96

MG Dance, taneční klub  80

Midi lidi, hudební skupina  63

MIG 21, hudební skupina  47

Michal Prokop Trio, hudební skupina  44

Milan Dobeš Museum viz Dolní oblast 

Vítkovice, z. s.

Milko Brothers, hudební skupina  24
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Milion Chvilek, z. s.  82

Minikino viz Centrum kultury a vzdělávání 

Moravská Ostrava, p. o.

Ministerstvo kultury ČR  81

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  

27

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  88

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR  41

Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR  60

Ministerstvo vnitra ČR  65

Mirai, hudební skupina  34

Mňága a Žďorp, hudební skupina  72

Modrý jelen, portál  64

Moment Česká republika, o. p. s.  26

Monkey Business, hudební skupina  50

Moody’s, ratingová agentura  51

Morava, folklorní soubor  30

Moravská filharmonie Olomouc  40

Moravská zemská knihovna v Brně  46

Moravské divadlo Olomouc  40

Moravskoslezská vědecká knihovna 

v Ostravě, p. o.  46, 73, 74

Moravskoslezský kraj  19, 50, 80, 81

Multifunkční aula Gong viz Dolní oblast 

Vítkovice, z. s.

Muruya, argentinský soubor nového 

cirkusu  46

Muzeum Policie ČR  65

Mužský pěvecký sbor Vítkovice  66

My dva trio, hudební skupina  28, 47

My Project, hudební skupina  37

N
Nadační fond Českého rozhlasu viz Český 

rozhlas

Nadační fond Křídlení  88

Národní archiv  79

Národní balet Gruzie „Sukhishvili“  82

Národní divadlo moravskoslezské, p. o. 

(NDM)  8, 10, 14, 17, 22, 29, 34, 40, 46, 

48, 52, 64, 68, 69, 71, 75, 80, 84, 88, 89, 

94, 95

– Divadlo Antonína Dvořáka  64

– Divadlo Jiřího Myrona  8, 64, 75, 81

– Divadlo „12“  8, 44, 80, 95

– Dětské operní studio  69

– Galerie Opera  75

– Galerie současné malby  64

Národní divadlo v Praze  75

Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště Ostrava  38, 91

– Důl Michal  40, 45, 47, 70, 91

Národní zemědělské muzeum, pobočka 
Ostrava  23, 40, 70, 73

Národopisný soubor Postřekov  30

NATO  21, 69

Nebe, hudební skupina  38

Nebratři, hudební skupina  52

Nedivoč, hudební skupina  12, 18, 51

nextbike Czech Republic, s. r. o., 
provozovatel bikesharingu  12

Nezařazení, politický klub ZMO  36

No Name, slovenská hudební skupina  54, 69

Nova, televize  70

O
O5 a Radeček, hudební skupina  40

OAMP Holding s. r. o., developerská firma  
78

Občanská demokratická strana (ODS)  
69, 72, 73

Oblastní spolek Českého červeného kříže 
Ostrava viz Český červený kříž

Oblastní výbor Svazu bojovníků 
za svobodu gen. Mikuláše Končického 
Ostrava  10, 12, 18, 67

odbor kultury a volnočasových aktivit viz 
Magistrát města Ostravy

odbor kultury viz Magistrát města 
Ostravy

odbor ochrany životního prostředí viz 
Magistrát města Ostravy

odbor platový a personální viz Magistrát 
města Ostravy 

odbor sociálních věcí a zdravotnictví viz 

Magistrát města Ostravy 
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odbor strategického rozvoje viz Magistrát 

města Ostravy

odbor školství a sportu viz Magistrát 

města Ostravy

odbor školství a vzdělávání viz Magistrát 

města Ostravy

OKK Koksovny, a. s.  75

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu  

18, 35, 51, 87

Olympic, hudební skupina  50

ONO / Ostrava New Orchestra, hudební 

soubor  52

Opal Ocean, australské kytarové duo   51

Operní akademie Ostrava  8

Organizace pro pomoc uprchlíkům  18

Organizace spojených národů  89

Ostra Group a. s., skupina firem zaměřená 

na oblast dopravy  40

Ostrava Expat Centre  26

Ostravak, politické hnutí  67, 70, 71, 72

Ostravar Aréna viz Vítkovice Aréna, a. s.

Ostravounakole, spolek  27

Ostravská banda, orchestr  28, 52

Ostravská levice, volební uskupení  70, 72

Ostravská univerzita (OU)  13, 18, 49, 56, 

58, 73, 79

– Fakulta umění  13, 18, 31, 51, 60, 63, 64, 

92

– Filozofická fakulta  18, 70, 74, 86 

– Lékařská fakulta  21, 49, 66, 76

– Přírodovědecká fakulta  24

– Univerzitní obchod a knihkupectví  72, 

86

– GAFU, Galerie Fakulty umění  73

Ostravské centrum nové hudby, z. s.  10, 

28

Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o.  46, 

66

Ostravské muzeum, p. o.  9, 12, 29, 32, 40, 

60, 63, 81, 89, 92

Ostravské vodárny a kanalizace a. s.  44

OZO Ostrava s. r. o.  49

Oživení, z. s.  88

P
Památník Petra Bezruče, pracoviště 

Slezského zemského muzea  86

Parník, hudební klub viz Centrum kultury 

a vzdělávání Moravská Ostrava, p. o.

Patrouille Suisse, letecká akrobatická 

skupina švýcarské armády  69

Pavilon psychiatrické péče viz Fakultní 

nemocnice Ostrava

Pepino SKP Frýdek-Místek, klub házené  46

Permoník, pěvecký sbor  28, 79, 94

5PAK, pěvecké uskupení  38

PKF – Prague Philharmonia  63

Planetárium Ostrava viz Vysoká škola 

báňská – Technická univerzita Ostrava

PLATO Ostrava, p. o., galerie  28, 35, 36, 

40, 70, 73, 81, 90, 91

Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z. s.  20

Podmol Brothers, skupina motokrosových 

závodníků  56

Point of Few, hudební skupina  28

Pokuta, polská hudební skupina  78

Policie ČR  48, 67

– Městské ředitelství Policie ČR  26, 87

Porubští trubači  28

Potravinová banka, nezisková organizace  

18

Poutníci, hudební skupina  69

Pražský výběr, hudební skupina  13

Progres 2, hudební skupina  26

Promet Group a. s.  46

Proskovjáček, pěvecký sbor  30

Proskovjanka, dechová hudba  30

Prouza, hudební skupina  87

Provoz, kulturní centrum  55, 60, 62

1. československá samostatná tanková 

brigáda v SSSR  30

1. Judo club Baník Ostrava, z. s.  20

1. SC TEMPISH Vítkovice, florbalový klub  

8, 25, 29, 40
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Přírodovědecká fakulta viz Ostravská 

univerzita

Přirození, skupina výtvarníků  70

Přísaha, politické hnutí  67

Pytki Doś, polská hudební skupina  78

R
R. A. F., Britské královské letectvo  66

R. U. M. BAND, hudební skupina  30

Rabussa, hudební skupina  73

Rada města Ostravy (RMO)  42, 78, 79, 81

Radhošť, folklorní soubor  68

Rádio Ostravan  40

RC Racing Team Hubálkov, modelářský 

klub  23

RDC studio, taneční a pohybové studio  23

Retro B, hudební skupina  88

Robert Balzar Trio, hudební skupina  41

Rock&Roll Band Marcela Woodmana  38, 

52, 66, 72

Rockmotiva, hudební skupina  61

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka 

z. s.  35, 50, 69

RT Torax Arena viz Sportovní a rekreační 

zařízení města Ostravy, s. r. o.

RT Torax, s. r. o.  26

Rubicon Classics, hudební vydavatelství  

21

Rybičky 48, hudební skupina  54

Rytmig, hudební skupina  47

S
Saves help, dobročinná organizace  10

SC Ostrava, sportovní centrum  28

Sdružení hornických a hutnických spolků 

České republiky  72

Sdružení seniorů OSŽ Ostrava hlavní 

nádraží  10

Self Made, hudební skupina  34

Siemens, strojírenská firma  32, 69, 72, 73

Sjetý Gumy, hudební skupina  61

SK Řetězárna Česká Ves, fotbalový klub  

45

SK Sigma Olomouc, fotbalový klub  57

SK Slezská Ostrava, fotbalový klub  56, 65

Slezské divadlo Opava  28

Slezskoostravská galerie  12, 26, 49, 70, 78

Slezskoostravský hrad viz Černá louka s. r. o.

Slezský soubor Heleny Salichové  38, 69

Slovak Band, hudební skupina  24

Slza, hudební skupina  40

Smart City Innovations Institut z. ú. 

nezisková organizace  91

Smetanovo trio, komorní hudební soubor  77

Sokol, tělovýchovná jednota  13

Soláň, folklorní soubor  69

Soubor lidových písní a tanců Ostravica  

50

Společně-Jekhetane, o. p. s.  71

Spolu, koalice politických stran  67, 69, 

70, 72

Sport Alive, z. s.  74

Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s. r. o. (Sareza)  18

– krytý bazén v Porubě  30

– RT Torax Arena  72

– Sportovní hala Ostrava-Přívoz  44

– Sportovní areál Poruba  50

Sportovní areál Poruba viz Sportovní 

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

Sportovní klub orientačního běhu Ostrava  

10

SSK Vítkovice, z. s., sportovní klub  7, 14, 

16, 17, 19, 29, 35, 51, 56, 61, 64

Stará Aréna, kulturní centrum  10, 17, 82, 

84

Starostové pro Ostravu, volební uskupení  

67, 72

Státní divadlo Ostrava  48, 68

Státní fond životního prostředí ČR  94

Sto zvířat, hudební skupina  47

Stromboli, hudební skupina  40

Středisko volného času Korunka,  

Ostrava – Mariánské Hory, p. o.  28
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Středisko Výzva, součást Centra pro 

rodinu a sociální péči z. s.  49

Střední škola společného stravování 

Ostrava-Hrabůvka, p. o.  88

Střední umělecká škola, Ostrava, p. o.  77

Studio G, divadelní soubor  28, 34, 68, 90

Svaz měst a obcí ČR  49

Svaz postižených civilizačními chorobami 

v ČR, z. s., základní organizace Ostrava- 

-Poruba  95

Svaz průmyslu a dopravy ČR  38

Svoboda a přímá demokracie, politická 

strana (SPD)  62, 67, 70–73, 87

Swingalia, hudební skupina  82

Symfonický orchestr Českého rozhlasu  41

Š
Šajtar, hudební skupina  53

Škwor, hudební skupina  54

T
T4, hudební skupina  26

Ta Magika, taneční klub  73

Taneční škola ŠTEFI Ostrava  23

Tata Bojs, hudební skupina  54

Televize Noe  8

Televizní studio Ostrava viz Česká televize

TEREZA, vzdělávací centrum  77

TGD, gospelový soubor  47

The Killers, americká hudební skupina  56

The Sekretz, hudební skupina  61

The Silver Spoons, hudební skupina  37

The Tap Tap, hudební skupina  32

TJ Ostrava, tělovýchovná jednota  51

TJ Sokol Nová Bělá  75

TJ Sokol Poruba  26

TJ Třinecké železárny  30

TJ ZP Halma Plzeň, tělovýchovná jednota  

19

TK Oáza Říčany, tenisový klub  60

Tlustá Berta, hudební skupina  44

Toccata Classics, hudební vydavatelství  8

Tolar, cimbálová muzika  89

TOP09, politická strana  72, 73

Trad.Attack!, estonská hudební skupina  68

Trend, taneční klub  48

TroubleGang, hudební skupina  34

Tři tygři, herecká skupina  40

Tři Vykřičníky, hudební soubor  37, 40

Turbo, hudební skupina   30

Tvůrčí centrum Ostrava, z. s.  75

Twenty One Pilots, americká hudební 

skupina  56

Ty Syčáci, hudební skupina  63

U
Umělecká beseda, spolek výtvarníků  19

Univerzitní obchod a knihkupectví viz 

Ostravská univerzita

UNNI Development gama s. r. o., 

developerská společnost  9

Úřad městského obvodu Hrabová  55

Úřad městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz  84

Úřad práce Ostrava  10, 73

Úřad vysokého komisaře OSN pro 

uprchlíky  84

Úsměv, cimbálová muzika  40

Úspěch, hudební skupina  37

Už jsme doma, hudební skupina  63

V
Varšavská smlouva, vojenský pakt  84

Velký svět techniky viz Dolní oblast 

Vítkovice, z. s.

Velvyslanectví USA v ČR  77

Větrné mlýny, nakladatelství  80

Viator, skupina historického šermu  86

Vítkovice Aréna, a. s.  12, 63

– Atletická hala  12, 20, 47

– Městský stadion  50, 54, 56, 87, 96

– Ostravar Aréna  25, 74, 79, 80, 92

Vítkovice IT Solutions, a. s.  54

Vítkovické železárny  89



123

vláda České republiky  17

Vltava, hudební skupina  63

Vojenská hudba Olomouc viz Armáda ČR

Vojenské muzeum Ostrava  47

Vokální sexteto  94

Výbor stálých zástupců členských států 

v Radě Evropské unie  55

Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava (VŠB – TUO)  9, 12, 

14, 23, 45, 49, 55, 56, 65, 72, 73, 77, 78, 

79

– Fakulta bezpečnostního inženýrství  64

– Fakulta stavební  9

– Fakulta strojní  9

– Hornicko-geologická fakulta  12

– Centrum energetických 

a environmentálních technologií – 

explorer  14

– Dechový orchestr VŠB – TUO  64

– Planetárium Ostrava  73

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

Výstavní síň Sokolská 26 viz Centrum 

kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, 

p. o.

Výtvarné centrum Chagall  31, 54, 57, 77

Vzájemné soužití o. p. s.  88

Vzdušné síly Armády ČR viz Armáda ČR

W
Waldorfská základní škola a střední škola 

Ostrava-Poruba, p. o.  45

Wardruna, norská hudební skupina  56

Waterloo, divadlo  84

Z
Záhřebská filharmonie  41

Základní škola a mateřská škola 

Ostrava – Bělský Les, B. Dvorského 1, 

p. o.  37, 48

Základní škola a mateřská škola Ostrava- 

-Proskovice, Staroveská 62, p. o.  63

Základní škola a mateřská škola Ostrava- 

-Zábřeh, Volgogradská 6B, p. o.  88

Základní škola a mateřská škola, Ostrava- 

-Hrabůvka, Mitušova 16, p. o. 30

Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, 

p. o.  10

Základní škola Ostrava – Mariánské Hory, 

Gen. Janka 1208, p. o.  15, 61

Základní škola Ostrava-Poruba, 

Komenského 668, p. o.  63

Základní škola Ostrava-Poruba,  

Porubská 832, p. o.  54

Základní škola Ostrava-Výškovice,  

Srbská 2, p. o.  54

Základní škola Vratimov, Datyňská 690, 

p. o.  44

Základní umělecká škola Heleny Salichové, 

Ostrava – Polanka nad Odrou  22

Základní umělecká škola, Ostrava-Zábřeh, 

Sologubova 9A, p. o.  77

Zastupitelstvo města Ostravy (ZMO)  8, 

12, 13, 18, 21, 26, 36, 50, 67, 71, 72, 78, 

79, 92

ZaZa, galerie  9, 19, 31, 51, 63, 83

Zemský archiv v Opavě  79

Zoo Hannover  80

Zoo Chorzów  26

Zoo Lodž  26

Zoo Mulhouse, francouzská zoologická 

zahrada  60

Zoologická zahrada a botanický park 

Ostrava, p. o.  15, 20, 21, 26, 27, 30, 37, 

44, 56, 58, 59, 60, 80, 95

Zrní, hudební skupina  37

Ž

Židovská obec v Ostravě  67
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Rejstřík akcí k výročím

5. ročník festivalu Konopex  27

5. ročník udílení moravskoslezských uměleckých Cen Jantar  28

5. ročník literárního festivalu Inverze  62

10. ročník přehlídky amatérských divadel Ostravské buchary  22

10. výročí otevření Multifunkční auly Gong  32

10. ročník Českého běhu žen  41

10. ročník festivalu Folkový kolotoč  44

10. ročník soutěže motocyklových kaskadérů W-tec Czech Stunt Days  60

10. ročník soutěže Múzy Ilji Hurníka  77

10. ročník Noci divadel  88

15. ročník ankety ostravský Senior roku  9

15. ročník akce Den Slezské  40

15. ročník festivalu Letní shakespearovské slavnosti  56

15. ročník Svatováclavských pivních slavností  72

15. ročník mezinárodního akčního festivalu Malamut  73

15. ročník veletrhu pracovních příležitostí Kariéra+  23

20. ročník oslav Dne Země  28

20. ročník ankety Sportovec Moravskoslezského kraje  29

20. ročník mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia  31

20. ročník soutěže Hledej pramen vody  44

20. výročí otevření Střediska Výzva  49

20. výročí založení Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB – TUO  64

20. ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů  79

25. výročí založení Fakulty stavební VŠB – TUO  9

30 let waldorfského školství v Ostravě  45
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30. výročí založení společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o.  46

30. výročí založení Městské policie Ostrava  48, 49, 60

30. ročník Evropských dní hendikepu  74

30. ročník přehlídky Francouzský podzim  79

50. výročí otevření Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, p. o.  77

70. výročí zahájení trolejbusové dopravy v Ostravě  76

80. výročí transportů ostravských Židů do Terezína  67

100. výročí založení fotbalového klubu SK Slezská Ostrava, předchůdce FC Baník 
Ostrava  29, 56, 65, 66, 69

100. výročí Krajského soudu v Ostravě  39

100. výročí odhalení památníku obětem 1. světové války v Michálkovicích  71

110. výročí otevření Epidemické nemocnice v Zábřehu nad Odrou, předchůdce 
Fakultní nemocnice Ostrava  58, 66

120. výročí otevření vítkovické radnice  66

130. výročí narození legionáře E. Podmola  12

150 let ostravského muzejnictví  29

160. výročí založení tělovýchovné jednoty Sokol  13

200. výstava ve Fotografické galerii Fiducia  49

750. výročí první písemné zmínky o Staré Bělé  47
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