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Září
Dny NATO 
Největší středoevropská přehlídka ozbrojených sil zemí 
NATO se koná na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově. 
Velkolepou ukázku bojové a záchranné techniky a výcviku 
speciálních jednotek armád zemí NATO si nenechají ujít 
desítky tisíc návštěvníků. Velmi oblíbená je také letecká show 
s prezentací bojových a servisních letounů. Vstup na celý 
program je zdarma. 
 www.dny-nato.cz

Jarmark v Klimkovicích 
Jarmarky se v Klimkovicích konají již několik desítek let. Dnes 
jsou trhy stále lákadlem, avšak pořadatelé kladou důraz hlavně 
na kulturní program, který probíhá v centru města po celý 
den až do večerních hodin. Na jarmarku nechybí rozmanité 
občerstvení, atrakce pro děti, každoroční Okresní výstava 
drobného zvířectva, výstava v kostele sv. Trojice a bohatý 
program od středověku až po moderní produkci.
 www.mesto-klimkovice.cz

Spectaculo Interesse 
Každý lichý rok na přelomu září a října hostí Ostrava největší 
mezinárodní soutěžní festival loutkového divadla v České 
republice. Organizuje ho Divadlo loutek Ostrava, které patří 
k evropské špičce. Spectaculo Interesse pravidelně ve městě 
prezentuje kvalitní loutkářská představení z téměř celého 
světa. Díky festivalu tak už návštěvníci mohli obdivovat 
umění loutkářů nejen z Evropy, ale také z Izraele, Japonska 
nebo Tchaj-wanu.
 www.dlo-ostrava.cz

Divadelní pouť bez bariér
Festival Divadelní pouť bez bariér pořádá každý sudý rok  
Divadlo loutek Ostrava. Smyslem festivalu je setkání 
handicapovaných diváků s divadelní tvorbou. První ročník 
proběhl v roce 2000 a od té doby má stále více příznivců. 
 www.dlo-ostrava.cz  

Svatováclavský hudební festival 
Od roku 2003 v období mezi dvěma významnými českými 
svátky (28. září – 28. října) se koná mimořádná přehlídka vážné 
hudby. Svatováclavský hudební festival probíhá v sakrálních 
prostorách měst a obcí Moravskoslezského kraje včetně 
Ostravy a přináší řadu koncertů i dramaturgických projektů.      
 www.shf.cz 

Ostrava Kamera Oko
Festival je zaměřený na kameramanskou tvorbu. Program 
představuje jak tvorbu klasiků české kamery či vizuálně 
zajímavé nové zahraniční filmy, tak i studentské snímky 
mladých začínajících kameramanů. Samostatná část  
je věnována i Ostravě. 
 www.filmfestivalostrava.com 

Třebovický koláč
Folklórní festival se koná pravidelně třetí víkend v září 
v příjemném prostředí areálu Třebovického parku 
v městském obvodě Ostrava-Třebovice. Návštěvníkům nabízí 
rozmanitý hudební a taneční program. Užijete si pestrou 
paletu hudebních žánrů od folkloru přes folk, country, 
bluegrass po trampskou písničku. 
 www.trebovickykolac.com

Říjen
Mezinárodní festival outdoorových filmů
Putovní přehlídka je zaměřená na sporty s outdoorovou 
tématikou, na filmy dobrodružné, extrémní, adrenalinové,  
ale také cestopisné. Festival kromě Ostravy probíhá  
i v dalších městech České republiky. Součástí je rovněž  
bohatý doprovodný program v podobě výstav či diskuzí.  
 www.mfof.cz 

Techné 
Festival filmů a televizních pořadů o technických 
a průmyslových památkách se zaměřením na vědeckou 
spolupráci a cestovní ruch se koná v Domě kultury Poklad 
v Ostravě-Porubě. Divákům přináší zajímavé snímky 
z industriálního prostředí. Nejlepší soutěžní film získává jako 
hlavní cenu Ostravskou Venuši. 
 www.techne.cz 

Industriální stopy
Mezinárodní bienále Industriální stopy probíhá na mnoha 
místech České republiky. Chybět samozřejmě nemůže ani 
Ostrava, která je svým industriálním dědictvím proslulá.  
Bohatý program představuje nejen technické památky  
města, ale nabízí i doprovodné akce.  
 www.industrialnistopy.cz

Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů 
Již od prvního ročníku si festival získal renomé nejen u našich 
orchestrů, ale i v celé Evropě. Snahou je obrátit pozornost 
hudbymilovné veřejnosti ke koncertní symfonické dechové 
hudbě. Festival je pořádán jako bienále.
 www.dkmoas.cz 

Klimkovický podzim
Již několik desítek let téměř bez přerušení město Klimkovice 
pořádá přehlídku amatérských pěveckých sborů. Je to velký 
svátek pro místní Pěvecké sdružení Klimkovice a příležitost 
prezentovat se i pro ostatní pozvané pěvecké sbory. Přehlídka 
se koná na kolonádě Sanatorií Klimkovice, jejíž noblesa dodává 
této akci lesk.
 www.psklimkovice.cz

Prosinec
Souznění 
Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled 
a řemesel se koná poslední adventní víkend na několika 
místech v Moravskoslezském kraji. Bohatý program nabízí 
v předvánočním čase nejenom koncerty v zajímavých 
prostorách (kostely, koncertní sály, Stodolní ulice), ale také 
doprovodné výstavy, umělecká řemesla, filmové představení 
i slavnostní mši svatou. Součástí je i oblíbený Vánoční jarmark 
v Kozlovicích. 
 www.souzneni-festival.cz

V průběhu roku
Komentované vycházky
Ostravský informační servis pořádá v průběhu celého 
roku zajímavé komentované vycházky městem a akce 
na vyhlídkové věži Nové radnice. Komentované vycházky  
jako „Ostrava, město neřestí“, „Po stopách vůně kávy“  
či “Technické památky Moravské Ostravy“ a mnohé další, stojí 
rozhodně za to. Mimořádným zážitkem akce „Po schodech 
na věž” je zdolání 292 schodů vyhlídkové věže. Vycházky 
probíhají v českém jazyce, na vyhlídkové věži se domluvíte 
i anglicky, německy či polsky.   
 www.ostravainfo.cz 

Ostrava Jazz Night
Hudební festival Ostrava Jazz Night je rozdělen na jarní 
a podzimní část. Publiku nabízí intenzivní zážitky na koncertech 
významných zahraničních interpretů moderní i klasické jazzové 
hudby. Místem konání je zejména ostravský Klub Parník,  
ale i další místa. 
 www.klubparnik.cz 

Kontakty:

Centrum-Elektra
Jurečkova 1935/12
Moravská Ostrava a Přívoz
T +420 596 123 913
F +420 596 123 913
E mic@ostravainfo.cz

Vyhlídková věž Nové radnice
Prokešovo náměstí 8
Moravská Ostrava a Přívoz
T +420 599 443 096
E vez@ostravainfo.cz

Hlavní vlakové nádraží
Nádražní 196
Moravská Ostrava a Přívoz
T +420 596 136 218
F +420 596 136 218
E cd@ostravainfo.cz

Nádraží Ostrava-Svinov
Peterkova 90
Ostrava-Svinov
T +420 597 310 174
F +420 597 310 172
E svinov@ostravainfo.cz

Letiště Leoše Janáčka 
Ostrava
Mošnov č. p. 401
T +420 558 272 419
E letiste@ostravainfo.cz

Kulturní a informační 
středisko Klimkovice
Lidická 1
742 83  Klimkovice
T +420 556 420 005
E kis@mesto-klimkovice.cz
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Leden
Ostravská laťka
Tradiční závody ve skoku do výšky se každoročně konají 
v druhé polovině ledna a hostí  špičkové české i evropské 
atlety jako například halového vicemistra světa roku 2009 
Andreje Těrešina z Ruska nebo odchovance vítkovické atletiky 
Jaroslava Bábu. V roce 2011 byl mítink zapojen do nového 
výškařského seriálu Czech High Jump Grand Prix.
 www.highjump-grandprix.cz

Novoroční koncert Janáčkovy filharmonie
Pro milovníky klasické hudby připraví příjemný začátek nového 
roku Novoroční koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava.
 www.jfo.cz 

Březen
Irský kulturní festival
Oslava jednoho z největších irských kulturních svátků, dne 
Svatého Patrika, láká každým rokem více lidí. Nabízí zajímavý 
a bohatý program, který vrcholí koncertem v Bonver Aréně. 
Vstup na mnohé akce včetně koncertu je zdarma.  
 www.irishculturalfestival.com 

Jeden svět
Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech 
se koná v několika českých městech Ostravu nevyjímaje. 
Festival je doplněn o bohatý doprovodný program v podobě 
diskusních večerů, výstav i koncertů. 
 www.jedensvet.cz 

duben
Ostravský koník
Mezinárodní šachový festival se koná tradičně v prostorách 
Domu kultury města Ostravy. Vybrané partie zápolících 
šachistů jsou živě komentovány v předsálí Domu kultury. 
 www.ostravskykonik.cz

Pálení čarodějnic aneb Filipojakubská noc
O Filipojakubské noci 30. dubna se na Slezskoostravském 
hradě slaví tradiční svátek pálení čarodějnic. Součástí 
programu je nejen „pálení čarodějnic“ na hranici, ale také 
koncerty, jarmark a další. Pobaví se celá rodina.
 www.slezskoostravskyhrad.cz 

Květen
Janáčkův máj 
Festival se svou vysokou programovou a interpretační 
úrovní řadí k nejvýznamnějším hudebním svátkům Evropy. 
Každoročně láká do Ostravy špičkové sólisty, komorní soubory 
i velké symfonické orchestry z celého světa.  
 www.janackuvmaj.cz 

Čokoládová tretra
Tradiční oslava mládežnické atletiky se koná na Městském 
stadionu v Ostravě-Vítkovicích. Všichni příchozí z řad dětí 
i dospělých se mohou zúčastnit závodů v netradičních, avšak 
lehce splnitelných disciplínách. Odměnou pro všechny je volná 
vstupenka na Zlatou tretru Ostrava.
 www.ssk-vitkovice.cz 

Tanec Ostrava
Festival Tanec Ostrava je přehlídkou soudobého tance 
a pohybového divadla. Koná se již od roku 1998. Dramaturgie 
festivalu je zaměřena na ukázky českých a zahraničních 
tanečně-divadelních projektů z oblasti současného tanečního 
a pohybového divadla. Nedílnou součástí festivalových dnů 
jsou také výstavy, performance, semináře a dílny, které vedou 
vystupující tanečníci a choreografové.
 www.tanecostrava.cz  

Červenec
Colours of Ostrava 
Proslulý mezinárodní hudební festival Colours of Ostrava 
s mnoha hvězdnými domácími i světovými kapelami nejen 
z oblasti world music se každoročně koná v centru Ostravy, 
v areálu Slezskoostravského hradu, v klubech na Stodolní 
ulici a na dalších místech i ulicích. Koncerty doplňují divadelní 
performance či přehlídka filmů. „Colours“ je jednou z nejlepších 
hudebních akcí v České republice.
 www.colours.cz 

Shakespearovské slavnosti 
Divadelní festival s přehlídkou her známého anglického 
spisovatele se pořádá od roku 2008 v příjemných prostorách 
Slezskoostravského hradu. Slavnosti probíhající na přelomu 
července a srpna se těší velké oblibě diváků.
 www.shakespearova.cz 

Zlatá tretra Ostrava 
Světově proslulý atletický mítink se koná již od roku 1961 
a každoročně láká závodníky zvučných jmen a nejvyšší 
sportovní úrovně. Nejrychlejší muž planety Usain Bolt,  
výškařka Blanka Vlašičová nebo oštěpařka Barbora Špotáková 
- i ti se zúčastnili Zlaté tretry. Od roku 2010 je závod zařazen 
do nového seriálu IAAF World Challenge.  
 www.zlatatretra.cz

Ostravská muzejní noc
Ta ostravská je součástí celorepublikového Festivalu muzejních 
nocí, kdy v netradičních podvečerních a večerních hodinách 
otevírají muzea, galerie a další kulturní instituce své brány 
veřejnosti. Součástí akce je pestrý výstavní i doprovodný 
program pro všechny věkové kategorie. Vstup do zapojených 
institucí je zdarma. 
 www.ostravskamuzejninoc.cz 

Červen
LifeInLine Tour
Rodinný festival in-line bruslení pro každého, ale i profesionální 
závody přináší tato tour i v Ostravě. Závody probíhající 
v městském obvodu Ostrava-Poruba jsou zařazeny nejen 
do Českého poháru, ale také do Světového poháru World Inline 
Cup. Namažte kolečka! Připravit ke startu! Tři, dva...
 www.lifeinline.cz 

Pravidelné akce
na ostravsku

Srpen
Ostravské dny 
V každém lichém roce pořádá Ostravské centrum nové 
hudby zajímavý festival současné klasické hudby. Na bienále 
uslyšíte skladby soudobých světových autorů. Kromě domácí 
Janáčkovy filharmonie a komorního orchestru Ostravská 
banda se ve městě pravidelně představují významná hudební 
tělesa z celého světa. Festival prezentuje závěry třítýdenního 
workshopu studentů, skladatelů a muzikologů.  
 www.newmusicostrava.cz 

Folklor bez hranic 
V roce 1997 se začala psát historie festivalu, o němž by se 
řeklo, že nepatří do velkého města. V Ostravě působí na dvacet 
souborů věnujících se lidovému umění a ostravský folklór má 
nezaměnitelnou podobu vycházející z polohy města mezi 
dvěma etnografickými oblastmi – Lašskem a  Slezskem.  
Festival Folklor bez hranic přímo konfrontuje ostravské 
prostředí s folklórním děním na celém světě. Soubory například 
z Tchajwanu, Nového Zélandu, Ruska, Polska a dalších zemí 
představují své umění přímo v ulicích a náměstích města.  
 www.folklorbezhranic.cz

Mezinárodní setkání jízdních policií
Zástupci jízdních policií z celé České republiky i ze zahraničí 
se každoročně setkávají v Ostravě, aby předvedli své jezdecké 
dovednosti. Veřejnost má tak možnost seznámit se blíže s prací 
strážníků a policistů na koních. Parkurové skákání, zrcadlové 
skákání a policejní parkur, přitahují každoročně stovky diváků.

Ostravská laťka

Janáčkův máj

Zlatá tretra

Shakespearovské slavnosti

Mezinárodní setkání jízdních policií


