
1  PRAPOČÁTKY OSTRAVY
 (Sportovní prostory denně 07.00–22.00, muzeum 
 v sezonu denně 09.00–18.00, jinak zavřeno v Po)

Zajeď si busem č. 34, 56 ze zast. Muglinovská do LANDEK 
PARKU a poznej trochu více prapočátky Ostravy. Omrkni místo 
nálezu pravěké venuše nebo sfárej v rámci prohlídky do pod-
zemí dolu Anselm. Poznáš tak malinko dřinu horníků, kteří zde 
pracovali v těžkých podmínkách. Ale ty nyní můžeš areál využít 
i ke sportovním činnostem - bowling, volejbal a jiné.

2  KULTOVNÍ MUSIC CLUB
 (Po 17.00–01.00, Út–Pá 14.00–01.00, 
 So 17.00–01.00 )

Pro někoho je už trochu za zenitem, ale velká část 
ostravského hudebního publika považuje HUDEBNÍ BAZAR 
za klub v nejlepších letech, který už ví, co chce, a jde si za tím. 
Potkáš tady začínající regionální kapely i hudebníky zvučných 
jmen a mezinárodního věhlasu.                                                         

3  FAJNÝ PARK
 Je venku hezky? Chtěl by sis užít trochu přírody, ale ne-
chce se ti jezdit mimo Ostravu? Tak jsou pro tebe KOMENSKÉHO 
SADY perfektním místem. Můžeš se projít okolo řeky Ostravice, 
zajezdit si na inlajnech nebo třeba jen rozbalit deku s kamarády 
a uspořádat piknik. Však travnatých ploch jsou tam spousty!

4  OSTRAVA JAKO NA DLANI
 (listopad–únor: Po–Ne 09.00–17.00, 
 březen–říjen: Po–Ne 09.00–19.00)

Vyhlídková věž NOVÉ RADNICE. Jedna z nejcharakteristič-
tějších staveb Ostravy, kterou na tuty nepřehlédneš. Zelená 
oplechovaná 85,6 m vysoká chlouba tyčící se v centru Ostravy. 
Vyhlídková věž nabízí úžasný výhled nejen na město, haldu 
Emu, ale i na nedaleké panorama pohoří Beskyd či Jeseníků. 
A neboj se nic, nahoru tě pohodlně vyveze výtah.

5  PÁR SCHODŮ KE ZDRAVÍ
 (Po–Pá 07.30–18.00)

Neboj se sejít dolů. V KVĚTOVÁRNĚ na tebe čekají jen zdravé 
a místní dobroty – domácí džemy, sušené ovoce a vždy něco 
dobrého napečeného na pultě. Taky přírodní kosmetika 
z Beskydských hor a stále milá obsluha. 

6  VEGEPOINT
 (Po–Pá 09.00–19.00, víkendy do jara zavřeno)

Potřebuješ i na dovolené domácí stravu? Nejíš maso? Proto 
nejlíp uděláš, když se na snídani, oběd nebo večeři zastavíš 
v bistru BONGUSTA: jedou tu z 80% bezlepkově a vegan, 100% 
vegetarian. Je to malé, milé bistro s kostkovanými ubrusy 
a jejich hot dog s wasabi pastou je top! V září se bistro stěhuje, 
proto sleduj naši FB stránku USE-IT Ostrava, ať se dozvíš, kde se 
od podzimu parádně najíš.                                                     

7  PIVO OD SKLEPA AŽ NA PŮDU 
 (Hobit Po–Pá/So 14.00/16.00–02.00, 
 U Skákavého poníka Po–Pá/So 11.00/12.00–23.00)

PIVOVARSKÝ DŮM je spojením klubu, restaurace a pivotéky. 
Ochutnat můžeš tuzemská piva ze šesti píp, nebo si přivézt lahvový 
suvenýr, který sem doputoval z druhého konce světa. Samozřej-
mostí je masitá kuchyně, aby ty půlitry do břicha lehce klouzaly ;-)

                                                                                                                   
8  ČERNÁ HISTORIE 

 (Út–Ne 09.00–15.00)

DŮL MICHAL je národní technická památka „zakonzervována” 
ve stavu, v jakém ho horníci v poslední den těžby opustili. Duch 
historie na tebe dýchne z každého kouta. A dej si pivo v tradiční 
havířské hospodě U Cingra, kde se toho moc nenamluví, zato 
vypije. Doveze tě tam trolejbus č. 104 ze zast. Most Pionýrů.

9  NA JEDNO SE STUDENTY 
 (Po/Út–Čt/Pá 10.00–01.00/02.00/03.00, 
 So/Ne 17.00–03.00/01.00)  

Na pivo tady chodí spousta studentů, protože MIRROR takřka 
sousedí s několika fakultami zdejších univerzit. Připrav se na 
férové ceny, zadýmený interiér a osobitou výzdobu inspirova-
nou díly J. R. R. Tolkiena v levé části hospody.
                                                                                                               

10  KLUBOVÉ KAPELY V HUTNÉ
 ATMOSFÉŘE 

 (Po–Čt 15.00–23.00, Pá–So 17.00–03.00)

Dávku tvrdé a alternativní muziky, od hardcoru, přes metal až 
po nejroztodivnější elektronické projekty dostaneš v malém – 
dnes již kultovním klubu – PLAN B HARDCORE CAFE. Atmosféra 
by se dala při koncertech krájet, a když se sejde opravdu dost 
lidí, tak se potí i stěny!

11  NEJEN PRO VEGETARIÁNY 

 (Po–Pá 11.00–18.00)

Dvě sesterské vegetariánské restaurace nejen pro nemaso-
žrouty! Každý den jedno meny servírované na tácku s dezer-
tem. Jen v BURFI zaplatíš až po jídle, ale v RUSTIKANĚ tahej 
peněženku rovnou. A pokud budeš mít ještě hlad, neváhej, 
a požádej o další nášup. Máš to v ceně.

12  RETRO CHILL OUT
 (Daniel: Po–Pá 11.00–23.00, So/Ne 15.00–23.00/22.00 
 Dunbar: Út–Pá 15.00–23.00, So 18.00–23.00)

Místo, kde strávíte hodiny nebo klidně celý den. 
KAVÁRNA DANIEL má prvorepublikový styl a v centru není 
útulnějšího místa, kam se zavrtat do gauče. Atmosféra je tady 
tím, co táhne. Hned v protějších dveřích přes chodbu je dvojče 
DUNBAR, zaměřený více na koktejly.                                                                                                                                  
                                                                                                                             

13  OBLÉKNI SI OSTRAVU
 (Po–Pá 09.00–18.00)

Pokud nosíš bombery, hoodies, tunely na krk a ledvinky, ne-
smíš minout showroom CITY FOLKLORE. Streeartistka Sasanca 
tady prezentuje a prodává svou vlastní alternativní tvorbu. 
Nezapomeň si koupit tričko nebo mikinu s potiskem „Local. 
100% Ostrava.”, aby ses mohl cítit jako jeden z nás.

14  POLÉVKA POCTIVÁ 
 A DOMÁCÍ
 (Po–Pá 09.00–17.00)

Poctivé domácí polévky ve stylovém 
prostředí – každý den máš na výběr 
ze tří druhů. Pokud se hodí, dávám 
si k ní i skvělé domácí pečivo! 
POLÍVKÁRNA nabízí ale nejen polévky. 
Ochutnej výborné těstoviny nebo domácí 
koláč. Pokaždé mě potěší příznivé ceny 
a sympaťačky za pultem.                                                                       

15  NENÍ SEKÁČ JAKO SEKÁČ
 (Po–Pá 09.00–18.00, So 09.00–12.00)

Tenhle sekáč je prostě sekáč! A ne jeden, je jich už celá síť! 
Nejsou to žádné kobky s horama hader, ale pěkně designové 
interiéry od místních architektů.... s pečlivě roztřízenými 
kousky. Za pár korun můžeš udělat radost nejen sobě, ale také 
nemocným a postiženým dětem či študákům v Africe. Každý 
MOMENT totiž daruje svůj výtěžek na jinou dobročinnou věc. 
To přece stojí za moment ;-)

16  S DOBOU A BEZ LEPKU
 (Po–Pá 09.00–20.00, So–Ne 09.00–19.00)

Jediné místo v Ostravě, kde se najíš 100% bez lepku. Ve FRESH 
FREAKS BISTRU nabízí neobvyklou nabídku denního menu, 
super burgery, saláty nebo domácí dezerty. Ať už jsi celiak, 
vegetarián, vegan nebo masožravec – v tomhle stylovém 
podniku si pochutnáš.                                                                   

17  POŘÁDNÁ PAŘBA
 (Po–Čt 17.00–?, Pá–So 19.00–?)

Ofi ciálně jde o asi jediný gay klub v Ostravě, neofi ciálně je to 
místo, kde končí každá dobrá pařba. Život se tady probouzí, když 
všude jinde už hosty vymetají a paří se tady do pozdních ranních 
hodin. Jestli je v Ostravě místo, kde se na tebe nebudou dívat 
divně, ať už je tvůj ohoz, doprovod či taneční kreace jakákoliv, je 
to právě v IKAROVI.

18  BOBYHO KAFEKRÁMEK
 (Po–Pá 06.00–19.00, So 08.00–15.00)

Na sednutí zde není dostatek místa, s výběrovou kávou ale 
můžeš postát u okna s výhledem na projíždějící tramvaje. 
Anebo si ji samozřejmě vzít s sebou. ČERSTVÝ BOBY mají denně 
čerstvý kávový boby. V létě zkus jejich long drink – káva s Colou 
či tonikem.                                                             

                                       

19  KULTURA SKORO NA STODOLNÍ
 (Po/Út–Čt 15.00/11.00–24.00, 
 Pá/So 11.00/18.00–02.00)

SÁDROVÝ JEŽEK působí trochu jako intelektuálská vinárna, k pití 
si tu však dáš vše, co hrdlo ráčí. Tenhle navzdory svému jménu 
nekuřácký podnik se chytře ukryl před rušnou ulicí plnou barů, 
aby mezi regály knih hostil diskuze chtivé žíznivce a nejrůznější 
kulturní akce. Fajn podnik, ať jsi student, umělec nebo inženýr.

                                                                                                         

20  BURGER A JINÉ LAHŮDKY
 (Po–Pá 11.30–22.00)

I v případě HOGO FOGO bistra platí, že na velikosti nezáleží.
Prostory jsou opravdu skromné, restauraci však vede tým 
zkušených gastro nadšenců, kteří ví, co dělají. Mají stále
 plno. Pokud máš chuť na jejich vyhlášený burger,
 určitě včas rezervuj místo.                                                                                                    
     

21  LAPECO
 (Po–Čt/Pá 08.00–21.00/22.00, So 09.00–15.00)

Špetka Belgie uprostřed Ostravy s pro ni typickými hranolkami, 
pivem a sendviči. Nejen francouzky mluvící oáza LA PETITE 
CONVERSATION byla prvním moderním bistrem v centru a léta 
si bez poskvrny drží svou kvalitu. Kromě jídla, svěží atmosféry 
a milé obsluhy tě uchvátí i osobní kouzlo majitele Davida ;-)

                                                                                                         

22  SI ROZHODNĚ ANO! 
 SI? SI!
 (Po–Pá 08.00–21.00, 
 So 09.00–21.00)

Prostory v Pasáži Vesmír dlouho ležely ladem, 
vyplatilo se však počkat. RESTAURACE SÍ patří 
k nejzajímavějším gastronomickým zastávkám v Ostravě. 
Vynikající jídlo a usměvavý personál si zamiluješ, stejně jako  
šéfkuchaře a majitele v jedné osobě - sympaťáka Miguela, který 
se do Ostravy přestěhoval ze Španělska a rád s tebou poklábosí 
roztomilou češtinou. Pokud tě jejich kuchařské umění zaujme, 
ptej se na kurzy vaření, které pravidelně pořádají. 

                                                                   

                       

23  ŽIVÁ STRAVA
 (Po–Pá 09.00–17.00)

Salátový bar RAWBAR.CZ je místem, kde se zdravě a chutně 
najíš. Výběr je široký od vege až po vitariánské pokrmy. Bar 
můžeš navštívit i s kamarády, kteří těmto fenoménům 
neholdují, pro ně tu mají také zdravé masové pokrmy. 
Spláchni to pšeničným pivem.                                             

24  PRAVÁ KÁVA OSTRAVY
 (Milíčova ul.: Po–Pá 07.00–20.00, So 09.00–18.00,
 Ne 14.00–19.00, Forum NK: Po–Ne 09.00–21.00)

OSTRAVA...NKA! Coff ee shop, ve kterém ví, jak se připravuje 
dobrá káva. Dej si kávu projetou alternativně přes fi ltr nebo 
klasické capuccino. Ani jedno tě nezklame. K tomu zákusek 
od Prokopů a už spokojeně nasávej voňavý ruch kolem. 

 
                                                                                                             

28  U VELKÉHO BLONĎÁKA
 (Po–Pá 08.00–17.00)

Dobrá káva „take away” přímo v centru Ostravy? Žádný pro-
blém! Jediné co potřebuješ je pár drobných v kapse. Originálně 
malovaná dodávka připraví kávu každému, kdo si pro ni přijde. 
Kolik za ni zaplatíš je čistě na tobě. To je BIG BLOND COFFEE.

29  JEDINEČNOST SE DÁ KOUPIT! 

 (Po, Út, Čt, Pá 09.00–18.00, St 10.00–19.00)

První ostravský concept store TY IDENTITY je splněným snem 
místní umělkyně Artgi a také všech, kdo si chtějí z města od-
vézt stylový dárek nebo suvenýr. Vkusný a příjemný obchůdek, 
ve kterém mladé české designerské osobnosti nabízí své 
originální výrobky jedinečným osobnostem v každém z nás. 
Vstup a najdi si zde to své ;-)

30  STÍN A PIVO
 (Po–Čt 10.00–01.00, Pá 10.00–02.30, 
 So/Ne 10.00–01.00/24.00 )

Ostravská klasika ve stínu rozložitého kaštanu. Hospoda 
SPOLEK s velkou zahrádkou a příjemným chládkem. Uteč za 
letních parních dní do stínu a žízeň zažeň zlatavým mokem. 
Doporučujeme objednat pivka rovnou dvě, obsluha nespěchá.  

                                                                                                                             

31  KOUŘOVÁ CLONA
 (Po–Pá 15.00–?, So–Ne 17.00–?)

Underground a retro se sbírkou starých rádií. Pivo Guinness, 
poklidná atmosféra, tlumené prostředí. Neboj se divného 
vchodu a vstup do hospůdky U ZRZAVÉ MARY. 

32  SÍLA UMĚNÍ
 (Út–Ne 10.00–18.00)

Výrazná a přesto jednoduchá budova GALERIE VÝTVARNÉHO 
UMĚNÍ V OSTRAVĚ postavená pro galerijní účely, v sobě skrývá 
poklady. Červená cihlová budova s prostornými sály a proskle-
nými stropy, které pomáhají lépe si vychutnat a prohlédnout 
skvosty výtvarného umění. V galerii se nezahálí a pořádají se 
neustále různorodé workshopy a koncerty. Zajdi na koncert do 
galerie, stojí to za to! A ten hlavní klenot? Judita přeci!  

33  NEKLID
 (Po–So 17.00–02.00/05.00, Ne 17.00–02.00)

V KLIDU se ti klidu nedostaví. Roztančí tě DJs a rozhýbe stolní 
fotbálek. Party tady nejen začíná, ale i končí. Narváno bývá 
o úplňku, na čepu je totiž nějaký pivní speciál. 
                                                                                                                  

34  ZA UMĚNÍM S MAPOU 
 Umělecká platforma KUKAČKA zanáší do šedi všed-
ního prostoru města prvky současného umění. Často s velkým 
vtipem a nadsázkou. My doporučujeme mini chaloupku na 
lampě. Projdi se po lávce z nákupáku, a nakloň se dolů směrem 
k nádraží. Dobré, že?! Chceš vidět víc? Stáhni si jejich aplikaci 
a prozkoumej Ostravu skrze díla umístěná ve veřejném prosto-
ru. Nejvíc se toho děje na podzim.

35  STARONOVÁ KAROLINA 

 (Trojhalí Po–Pá 08.00–22.00, So–Ne 10.00–20.00,
 Forum Nova Karolina Po–Ne 09.00–21.00)

V dřívější éře smradlavá továrna, která vypouštěla do ovzduší 
černý popel, jenž se snášel třeba na zrovna pověšené prádlo 
hospodyňky o pár kilometrů dále. Dnes po ní zůstala krásná 
budova TROJHALÍ se sportovní halou a tzv. zastřešeným 
náměstím, která je trochu skrytá za moderní nejen nákupní 
čtvrtí FORUM NOVA KAROLINA. Náš tip: půjč si repasované kolo 
v Trojhalí a vyjeď stylově kolem Ostravice.

36  SWEET LITTLE SOMETHING 
 (Po–Čt 07.00–17.00, Pá 07.00–16.00)

Tady fakt nečekej něco dia. Laskonky, makronky, fl orentýnky, 
brownies, bábovky, koláče, záviny, ... Všechno, na co si jen 
vzpomeneš! Navíc ještě horké z trouby, ve SLADKÝCH ČASECH 
se totiž peče přímo za pultem.                                 

                         

37  DŮM HRŮZY 
 Zachátralá a zapomenutá sláva. Toť dnešní 
OSTRAVICA-TEXTILIA. Dříve obchodní dům s všelijakým 
zbožím, dnes ruina bez špetky dřívější elegance. 
Doufáme v zázrak oživení! Nyní alespoň v rozpadlých 
výlohách vystavují umělci svá dílka v 1_7 GALLERY. 

38  SLADKÁ TEČKA
 (Po–Pá 07.30–do vyprodání /14.00–16.00/)

JUST DONUT Ostraváci milují. Poctivé „donuty” tady připravují 
dva milí studenti, kteří se svým snem dělat tradiční americké 
koblihy doslova prorazili a vyprodáno mají většinou během 
dopoledne. Jejich donut s arašídovým máslem – to chceš!
                                                                                                                          

39  KULTURNÍ 
 STAŘENA
 (Po–Čt/Pá 
 11.00–24.00/02.00, 
 So–Ne 15.00–24.00)

Kulaté schodiště se vine do prvního 
patra secesního domu za dýmem 
cigaretového kouře. A tu se objeví 
kavárna STARÁ ARÉNA se zašlým ale stylovým nábytkem 
a výbornou kávou. A to nejen kávou, ale též programem, který 
se zaměřuje na nové umělce, jež se chtějí projevit v divadle, 
zpěvu, recitaci či tanci. Přijď je podpořit také.

                        
                                                     

40  UMĚLECKÉ PODHOUBÍ 
 V PODLOUBÍ
Ani otevřená, ani uzavřená, ani veřejná, ani soukromá... ne, 
nejde o Chytrou horákyni, ale o GALERII LAUBY, společný projekt 
Ostravského muzea a místní fakulty umění. Projekce, zvukové 
a světelné instalace, neživé, ale i živé exponáty (jednou tu ožil 
znak města v podobě bílého koně Jora) a mnoho dalších součas-
ných uměleckých počinů vytvořených s vtipem i hloubkou
muzejnímu lauby (podloubí) na míru, rozhodně stojí za zastavení!

41  LOUTKOVÁNÍ 

 (dle představení)

Že jsi nikdy o ostravském ORLOJI neslyšel? Tak věz, že každou 
sudou hodinu vylézají z útrob alternativní scény DIVADLA LOUTEK 
obří dřevěné pohádkové postavy. Představení pro dospělé můžeš 
navštívit každé pondělí, ostatní dny jsou vyhrazeny dětem.           
                                                                  

                                                

42  NEJVĚTŠÍ HATEFREE ZÓNA V OVĚ
 (Po 15.00–22.00, Út–Čt 10.00–22.00, 
 Pá 10.00–24.00, víkend dle akcí, v létě otevřeno)

Budova KULTURNÍHO CENTRA COOLTOUR zažila své, ale uvnitř 
se budeš cítit jako doma. Zajdi si na představení, workshop, 
koncert, party, fi lm či diskuzi, zapoj se do jednoho z projektů 
na oživení ostravského centra. Pod jednou střechou tady 
najdeš veškerou současnou kulturu, ať už se chceš zapojit 
nebo jen tak posedět a koukat. V létě se vše přesouvá ven 
na trendy stinnou zahrádku mezi kontejnery. Koštni super 
limošku a legendami opředený hermelín, půjč si gril anebo 
stylové kolo.

43  BÁSNÍCI, UMĚLCI 
 A ZELENÁ VÍLA 

 (Denně 17.00–02.00)

Kdo se bojí, nesmí do lesa. Kdo se stejně 
jako já nebojí ostravského undergroundu, 
ten naopak absintový klub LES navštívit musí. 
Zažila jsem tady divadlo, koncerty i básnické seance. 
Vstup je umožněn až po zazvonění a sdělení hesla. 
Zeptejte se na něj kolemjdoucích. Nebo zapřemýšlejte 
nad složením zeleného nápoje, který tady podávají 
se speciální sklenicí, lžičkou, fontánkou a kostkou cukru.

44  DÁŠ SI ŽABÁKA NEBO OPICI? 

 (Po–Pá 14.00–24.00, So 18.00–24.00)

Příjemná hospůdka mladého páru s neotřelou pivní nabídkou 
minipivovarů (Žabák, Hever, Nachmelená opice apod.) 
a naštěstí celkem tradiční nabídkou chuťovek k zakousnutí. 
BABYLON CAFÉ je fajn místo pro partu kamarádů, kteří si chtějí 
v klidu pokecat a podrbat za uchem místního psa.

                                                                                                                   

45  MALÉ KINO S VELKÝMI FILMY 

 (Po–Pá 10.00–23.45, So–Ne 14.00–23.45)

Kino pro 70 lidí. Ani o jednoho víc! Je opravdu mini. Ale na 
kvalitě fi lmů to poznat nejde. Pravidelně v MINIKINĚ KAVÁRNA 
narazíš na tematické festivaly, nejoblíbenější je Severská fi l-
mová zima. Při čekání na fi lm si dej v kavárně pivo od Koníčka. 
                                                                                                         

  

46  DOBROTY Z BESKYD 

 (Po–Pá 07.30–19.00, So–Ne 13.00–19.00)

Pamatuješ si mléčné bary ze socíku? Ano? Tak na ně zapomeň. 
MLÉČNÝ BAR NAPROTI je moderní sociální podnik, ve kterém 
najdeš všemožné dobroty z mléka, tvarohu, másla a jogurtu, 
minimalistický design a vždycky ochotnou obsluhu. Je to navíc 
jedno z mála míst v Ostravě, kde můžeš „zavěsit” kafe pro jiné.
                                                                                                       

  

47  PROBOUZEJÍCÍ 
 SE ULICE 

 Zatím to tak nevypadá, ale o téhle 
ulici se hodně mluví!  Středobodem Kostelní 
alias MALÉ KODANĚ je nejstarší ostravský 
kostel SV. VÁCLAVA. Po cestě z náměstí k nábřeží 
Ostravice najdeš různé kluby a podniky „s duší”, 
tichá zákoutí a zapadlou sochu sv. Jana 
Nepomuckého. Bohužel zatím také hodně aut, 
ale to se snad v dohledné době změní a budeme 
se tu nerušeně promenádovat jako po dánské Kodani ;-)

48  OCELOVÁ LÁVKA 

 Jak lépe poznám architekturu Ostravy 
než pohledem na ocelovou harmonii z rukou 
místních železáren? A kde nejlépe ucítím 
historickou soudržnost než na SÝKOROVĚ MOSTĚ 
spojujícím Moravskou a Slezskou Ostravu? 
Do historie se vryl hrdinstvím M. Sýkory, který 
most zachránil před nacisty. Pro dnešní dobu je 
připomínkou historických milníků z pomníku 
shlížející tank.

49  ZAKOTVI 
 NA OSTRAVICI 

 (Po–Čt 11.00–24.00, 
 Pá 11.00–02.00, 
 So 18.00–02.00)

DOCK je pro mě symbolem sousedských setkávání. Pokaždé 
tam sedí někdo, s kým můžu prohodit pár slov. Jsem si jistá, že 
tohle je největší devizou klubu na nábřeží - přirozené křížení. 
Příjemným bonusem je výhled na řeku, koncerty napříč žánry 
a nedělní brunch. Navíc je tenhle klub „za rohem”, ať už se 
pohybuješ kdekoliv v centru města.                                                                                                     
                                                                                                          

50  KLUBOVÁ PAŘBA NA NÁBŘEŽÍ 

 (dle programu)

Klubové kapely, rock, punk, metal, ale také současný hip hop, 
to vše nabízí jeden ze zásadních ostravských hudebních klubů, 
BARRÁK. Téměř každý den na programu nějaká ta hudební 
pecka. Klubovému vedení se již několikrát podařilo dovézt 
do Ostravy nejeden hudební bonbonek ze zahraničí!

51  ZÁMECKÝ HRAD
 (V létě denně 09.00–20.00)

Na kopci nalezneš většinu hradů. SLEZKOOSTRAVSKÝ HRAD ale 
ne! Je za řekou společně se stezkou k haldě Ema. Během důlní 
těžby jakoby se začal propadat do země. Před demolicí jej však 
zachránili a nyní se zde konají různé kulturní akce. Mimo ně zde 
uvidíš různé expozice a  možná i poklad. Ideální pro poklidnou 
vycházku s dětmi.

25  NEJLEPŠÍ 
 PLZEŇSKÉ, 
 OSTRAVO!
(Po–Čt/Pá 11.00–23.00/01.00, 
So–Ne 11.30–23.00)

Jsi poblíž centra a máš chuť na českou 
tradici? Běž si dát tedy guláš s pěti a spláchnout 
to pravou Plzní z tanku k Radům. Pivnice U RADY 
patří k Ostravě jako Hradčany k Praze. Nečekej 
žádné hogo fogo (to musíš o kousek dál), 
ale obyčejné prostředí s obyčejným přáním 
„na zdraví” k  pivu.                                                                         

   

26  ESPRESSO AŽ Z BERLÍNA!
 (Po–Čt 06.30–18.00, Pá–So 08.00–24.00/17.00)

Filter, aeropress i další alternativní přípravy kávy najdeš 
v CO KAFE. Kávu tady dovážejí z berlínské pražírny Five Elephant 
(kde mimochodem pracují Ostraváci, vyzkoušeno za vás). Razí 
tady heslo: neděláme kávu pro všechny, děláme kávu pro tebe.
                                                                                                 

                 

27  KRUČÍ TI V PUPÍKU?
 (Po-Pá 11.00-19.00)

Od toho je tu rodinná italská restaurace PUPÍK TRATTORIA ITALI-
ANA. Rudovlasá majitelka vstává před pátou, aby dle rodinných 
receptů vše ručně podomácku čerstvě připravila. Vyber si z denní 
nabídky domácí těstoviny, maso s přílohou či salát nebo zalov 
v jídelním lístku. Střídmý interiér, ale veliké srdce. Jestli někde 
láska prochází žaludkem, je to tady, v samém pupku Ostravy ;-)
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po sochách 
těžkého 
Průmyslu

Centrum
Přes den živoucí, po práci a o víkendu 

často vylidněné. Ostravské centrum 

prochází posledních pár let zásadní 

proměnou připomínající hru „škatulata, 

hejbejte se”. Nejdřív část života nasála 

Stodolní, poté obchodní centrum Nová 

Karolina. Teď se začíná centrum konečně 

zase probouzet novými podniky a pou-

ličními akcemi a jeho oživování je velké 

místní téma. Kéž nezůstane pouze u slov!

400 m
5 minutová
procházka

100 m0 m 200 m 300 m 400 m

č si gril aneboe

kRtE
cZeCh

vOe
dVoJkA!!!

I   sochy horníků a tavičů 

(1926) na Paláci Elektra; 

II   socha Průmyslu (1921) 

na Prosperita Palace; 

III   sochy Horníka a Slévače (1923–4) 

na budově Moravanka; 

IV   sousoší Hornictví aj. (1927) 

na rohovém domě v ul. Zámecká; 

V   socha Strojníka a Kováře (1911–2) 

na oprýskané budově na Masarykově nám.; 

VI  reliéf Práce v dole (1923) v ul. Přívozská; 

VII   sochy Koksařů, Horníka a Důlního tesaře 

(1928–9) na budově OKD na ul. 30. dubna; 

VIII   reliéf Stvoření uhlí (1940) na budově 

OKD z Prokešova nám.;

IX   volně stojící socha Horníka (1939);  

TIP: Vyfoť se s Horníkem, pošli nám foto 

a sleduj náš web a facebook!; 

X   sochy Hornictví, Hutnictví aj. (1930) 

na budově Nové radnice.

       B   Kavárna 
s informacemi

  (Po–Pá 08.30–20.30, So 10.00–18.00)

Rád si poslechneš zajímavou přednášku? 
Zajímají tě přehlídky, výstavy či literární tvorba? 
Nebo máš raději improvizační divadlo? 
To a mnohem více představuje klub ATLANTIK. 
V útulné kavárně můžeš ochutnat až 30 druhů 
horkých čokolád. Vyzkoušet všechny jistě 
                   zabere víc jak jednu návštěvu.                  

        
C    Stodolní

 V dřívějších dobách jatka. Dnes ulice 
plná barů, hospod, diskoték a pařící, rozjuchané 
mládeže v pátky a soboty. Během týdne 
k nepoznání poklidná ulice s restauracemi 
a obchody. Těžko ti něco doporučíme, sami 
tudy nechodíme. Vstup na vlastní nebezpečí! ;-)

        A   Kultovní 
antikvariát
a galerie

 (Po–Pá 10.00–18.00)
Kdo si odsud nepřivezl jako suvenýr alespoň 
jednu knihu, jako by v Ostravě ani nebyl! FIDUCIA 
je prostor, kde se potkává literatura s fotografi í, 
malbou i mluveným slovem. Je to místo, kde 
stále žije underground a odkud se nahlodává 
politická situace města. 
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DOUTNAJÍCÍ KOPEC 
Sopka v centru města? Ano, i tak se dá 
nazvat naše HALDA EMA! Struskové haldy vznikaly 
jako odpadiště materiálu z uhelných dolů. 
Dnes tvoří unikátní reliéf města a významná 
nedělní poutní místa. Od Sýkorova mostu se vydej 
po žluté a zažij netradiční pohled z Emy na celé 
město a vrcholky Beskyd. Nahoře však koukej taky 
na zem, ať nepřehlédneš občas vystupující dým. 
Kopec totiž stále hoří! Vstup je sice na vlastní 
nebezpečí, ale pohled na rodiny s dětmi a seniory, 
šplhající vzhůru, tě určitě uklidní ;-)

"OSTRAVAK JE RAZOVITY"
Řekl jednou místní bard Jarek Nohavica. Od té doby 
se tento „fakt“ traduje. Co ovšem představuje onu 
rázovitost, není úplně jasné. Rozhodně jednáme 
na rovinu, jsme upřímní a přímí. Někdy trochu moc 
upřímní a přímí. Aspoň vždycky víš, kdy čekat facku 
a kdy pusu. Ale neboj se nahlédnout pod mírně 
drsnější slupku, pod ní jsme stejní jako všude jinde. 
A ta trocha svérázu ti aspoň opepří vzpomínky ;-)

MLUV JAK OSTRAVÁK
Mluv kratce, rychle, vystižně, bez kudrlinek 
a cukrbliků.  Pro sprosté slovo nemusíš chodit 
daleko. Není čas na vytáčky. 
Tady se prostě nekecá, ale maká. 

OSM Z DESETI 
OSTRAVÁKŮ 
NA VÍKEND MIZÍ
V pátek v pět odpoledne se cesty 
z města ucpou a město zavane 
prázdnotou. Ostraváci si však 
od sebe moc neodpočinou. 
Potkávají se na svých chatách 
a turistických stezkách 
Beskyd nebo na „plážích“ 
přilehlých jezer a rybníků. 

HORNICKÉ DĚDICTVÍ
Nálepka „černé Ostravy” s posledním vytěženým vozíkem 
nezmizela, přestože dnes už do dolů fárají jen turisté 
a všudypřítomné haldy, uměle navršené kopce hlušiny 
z ostravských dolů, jsou dávno porostlé zelení. 
Z havířské minulosti Ostravy zbylo ještě několik průmys-
lových památek, které svojí přítomností dotvářejí 
krajinu a urbanismus města, jako jakési genius loci 
každodenní práce, bydlení a všedního života místních 
obyvatel. Tyto skvosty, někdy možná považované 
za handicap, jsou spojovacím mostem mezi 
přítomností a minulostí, upevňují místní 
identitu a patriotismus a jsou přetvářeny 
v slibnou budoucnost. Nenech se ovlivnit 
předsudky a dej Ostravě šanci tě dostat. 
Je totiž všelijaká, černá ale už dávno ne. 

TŘI OSTRAVSKÉ VYKŘIČNÍKY!!!
Ostravské logo rozdělilo místní veřejnost na dva tábory – 

jedněm vhání do žil endorfi n, druhým adrenalin. Raději se 
přidej k těm prvním, protože tři vykřičníky tu uvidíš skoro 

všude – od triček po popelářské vozy. Tak či onak je to jediné 
logo na světě, které můžeš napsat do esemesky: OSTRAVA!!!

OSTRAVA KULTURNÍ
Chvíli to místní kultuře trvalo, než v plné kráse povstala 

z popela černého uhlí. Dnes však pestré kulturní dění 
neústupně nahlodává tvrdou industriální slupku města.  

Obnovují se industriální památky, aby v nich mohly 
probíhat koncerty, představení a jiné akce, ulice 

pravidelně ožívají v rukou kultury chtivých nadšenců, 
kteří chtějí pozvednout město výš. 

Kultura vnesla Ostravě nový vítr do plachet! 
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OsTrAvÁCi 
OsTrAvU 
MiLuJÍ!!!
I tobě přiroste k srdci, 
uvidíš ;-)

NAPIJ SE S NÁMI
Už v dobách monarchie byla Ostrava 

známá jako „Schnaps Stadt”, tedy měs-
to chlastu. Stovky putyk a náleven jsou 

rozesety po celém městě. Večírky 
v Ostravě voní po absintu, fernetu 

a zelené. Na dně každého panáku se 
zrcadlí bolehlav. Paří se až do rána. 

A dnes se k hospodám přidal další úkaz 
- kavárny. Za posledních pár let jich 

narostlo jak hub po dešti. 
Baristé se předhání ve svém umění 

a invenci a Ostraváci se postupně 
nechávají rozmazlovat. 

    Holduješ-li kavárenské zahálce nebo 
jen po náročné noci fakt potřebuješ 

kafe, tohle město tě nezklame! 

Vendy „V první pol. 20. stol. začal  těžký průmysl a 
hornictví pronikat z dolů do veřejného prostoru 
města. Umělci hojně dekorovali domy sochami 

dělníků v životní velikosti či reliéfy, 
které oslavovaly náročnou práci 

v dolech a továrnách. 
Vydej se po jejich 
stopách, ale zrak 

nedrž při zemi!”

vytvořili místní

mapa
pro mladé 
cestovatele

vvvvyyyytttvvvoořřiili mmíístní
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Mapu vytvořil tým místních dobrovolníků ve spolupráci s Kulturním centrem Cooltour. Mapa obsahuje 
nekomerční, smysluplné a aktuální informace, které ti mohou dát pouze lidé, kteří v Ostravě žijí a znají 
ji jako své vlastní boty. Mapa je tvým místním přítelem a pomůže ti, aby sis Ostravu užil plnými doušky. 

Podobná mapa vychází také v anglické verzi. Pokud máš přátele a známe v zahraničí, 
nabídni jim mapu USE-IT Ostrava v angličtině, která je dostupná na stejných místech, jako 

toto její české dvojče a na adrese www.use-it.travel.

PLZEŇSKÁ

PLZEŇSKÁ

žar
gon

www.use-it-ostrava.cz

turistické info
informační centra
Na vlakových nádražích (Hlavní nádraží a Svinov), v Gongu 

64   ve věži Nové radnice 4 , v nákupním centru 

Forum Nova Karolina 35 , v blízkosti Galerie výtvarného 

umění 32 . Nebo nás navštiv v Cooltouru 42 ,  
rádi tě poznáme a pokecáme.

Veřejná doprava
Jízdenky jsou stejné a platné pro tramvaj, autobus 
a trolejbus. Můžeš si vybrat z různých časových intervalů: 
10, 30 nebo 60 minut v cenovém rozpětí 14 – 26 Kč. 
Nebo 24hodinovou za 80 Kč. Lístky zakup v prodejním 
automatu, trafi ce či u řidiče (zde však s příplatkem).

Na letiště
Dojet na letiště Leoše Janáčka Ostrava můžeš 
vlakem, nebo autobusem z centrálního autobusového 
nádraží (ÚAN) v blízkosti Forum Nova Karolina.

Ubytování
V Ostravě se nenachází hostel. Nevadí, vem si 
couchsurfi ng, airbnb nebo se ubytuj na studentských 
kolejích (koleje.osu.eu, ubytovani.vsb.cz).

Smartphone apky
Najdi si USE-IT aplikaci v iTunes nebo vyhledej Ostrava!!! 
v Google Play/iTunes (AJ verze). Stáhni si aplikaci „Sala-
mon Code“ a prožij městské dobrodružství.

Holka děvucha
Kondom olačka
Ahoj zduř
Pršet luchat
Zvracet  grcat
Blbec cyp
Bazén kupak

Kam jdeš? 
Kaj vališ?
Přemýšlím, dumám. 
Faram si.
Dnes je velká zima.
Kosa jak cyp.

Ostravština je 
kratka a razna. 

Zkus si některá slova 
a slovní spojení.

52  RÁJ PIVAŘŮ
 (Po–Ne 16.00–01.00, Pavlouskova 24)

KURNIK ŠOPA, to je zapadlá hospůdka, která čepuje různorodé 
pivní skvosty převážně z malých pivovarů. Přijď ochutnat pivní 
speciály, přijemnou atmosféru nebo nějakou tu chuťovku 
k pivku, z nabídky si rozhodně vybereš! Doporučujeme rezervaci.
                                                                                                       

53  PAŘBA AŽ DO RÁNA
 (T2: Po–Čt 16.00–02.00, 
 Pá–Ne 19.00–01.00
 Vrtule: Po–St/Čt 17.00–02.00/01.30, 
 Pá/So–Ne 18.00–02.00/01.00)

„P-P-P-párty! Chceš se v týdnu pobavit 
a zapařit? Pak není lepší místo než na 
kolejích VŠB v Porubě. Poklidný studentský 
klub rozhodně nenajdeš. Ve VRTULI a T2 to žije. 
V T2 nově zaženeš i večerní hlad. Tematická párty 
každou středu! Přijď ochutnat ostravský 
studentský život. See you in the club ;-)”
                                                                                                         

  

54  NASTUPOVAT, PROSÍM!
 (Po–So 14.00–03.00, Ne 16.00–24.00)

Na koleji by neměl chybět WAGON. Tak nasedni a dej si něco 
za lidové ceny. Mají vyhlášené čepované Svijany, občas Poličku 
a Záviše. Různé studentské akce a stolní fotbal znamenají 
jistou zábavu na každý večer.                                                    

  

55  PORUBSKÝ SHERWOOD
 (Po–Ne 12.00–22.00)

Hledáš poklidné prostředí přírody v bezprostřední blízkosti 
města? Chceš vyrazit na procházku, za cyklistikou, něco 
ugrilovat nebo posedět s přáteli a kytarou u táboráku? To vše 
ti nabízí okolí hospůdky MYSLIVNA. Vystup na zast. Fakultní 
nemocnice a vydej se po ulici K Myslivně, pak se napoj na ul. 
V Zahradách. Nebo dobrodružněji z kolejí VŠB přes pole. 

  

56  CHUTĚ VŠECH BAREV
 (Po–Pá 10.00–18.00)

Cupcakes kam se podíváš. Možná pomalu končí jejich slavná 
éra, ale stejně jim nejde odolat. Lahodný krém všemožných 
chutí, vláčné těsto v barevném košíčku. Tak zkus tyhle domácí, 
s láskou pečené od potetované a veselé pekařky Trishy 
v jejím SLADKÉM KRÁLOVSTVÍ.                                                         

57  ZÁMECKÁ OÁZA
 (Po–Čt 17.00–22.00, Pá–Ne 12.00–22.00)

Jestli prahneš po gastro i kulturním zážitku a nechceš utrácet 
za letenku do Řecka, zajdi na oběd nebo večeři do AGIU GEOR-
GIU v porubském zámku. Kousek středomoří budeš mít jako 
na dlani. Kromě čerstvých surovin se tu nešetří úsměvem. Ješ-
tě to moře kdyby šumělo za rohem... Doporučujeme rezervaci. 
                                                                                                   

      

58  IRSKÁ PORUBA
 (Po–Ne 11.00–24.00)

Přesycen socialistickou architekturou, ale žaludek prázdný? 
Pak zapadni do nekuřácké irské hospody RUSTY BELL a vyber si 
přes týden z poledního menu nebo specialitu irské kuchyně.
                                

                                                                                   

59  8-BITOVÁ MOZAIKA

Uvnitř obyčejný obchoďák, zvenku hravá 
fasáda od místního umělce Marka Pražáka. 
Kolik postav napočítáš na dekorativní 
stěně s názvem CO SE DĚJE NA ULICI?

60  KÁVA VŠELIJAK
 (Po–Pá 09.00–19.00, So 13.00–18.00)

Dobré kávy není nikdy dosti! V Porubě navštiv BLANCH CAFE 
s příjemnou atmosférou v bílých liniích, s výborným jídlem 
a přeci kávou ve všelijakých podobách.

                                                                                                         
     

61  KAFČO U VLAKÁČE
 (Po–Pá 06.00–18.00, Ne 14.00–18.00)

I když spěcháš na vlak, zastav se pro kafe do kelímku od LAURA 
COFFEE. Stojí i za ujetý vlak a čekání na další. Kafčo za pár 
kaček, od milých baristů a z místní rodinné pražírny. Chutná 
lahodně a zpříjemní cestu vlakem třeba ještě s knihou v ruce. 

62  PIVNÍ SEGAL
 (Po–Ne 12.00–24.00, Gen. Hrušky 26 )

Pořádná pivotéka regionálních a i vzdálenějších minipivovarů. 
Na čepu denně až 10 piv, v lahvích pak další desítky pivních 
skvostů. Jistě si vybereš mezi IPOU, ALE či pořádným ležákem. 
A proč U SEGALA? Majitel Pepa přeci tak trochu vypadá…
                                                                                                                            

AREÁL DOLU HLUBINA 66   aneb Ostrava má mini 

čtvrť nabitou kulturou, zábavou, historií a kdoví čím 

ještě. Každý si zde najde své, během dne tak stihneš 

vše, co jindy nepobereš ani za rok. Hned ráno se 

rozcvič na horolezecké stěně TENDON HLUBINA, 

(nediv se, však jsi taky v prostoru bývalého dolu 

Hlubina). Hned vedle omrkni PROVOZ HLUBINA, který 

rozjeli mladí našenci, kteří chtějí podpořit začínající 

umělce a oživit tak bývalý těžební prostor. Pak si dej 

výborné kafčo ve stylové kavárně MARYČKA. V témže 

místě založil místní bard Jarek Nohavica svůj klub 

HELIGONKA, kde pořádá nejen své koncerty (to si 

nenech ujít, byť bývá vyprodáno, třeba ale budeš mít 

štěstí), ale též zve divadelníky a jiné umělce. Kousek 

dál uvidíš už z dálky VYSOKOU PEC č. 1 63 . Nejdříve 

si vyjeď nahoru na pec, kde dostaneš odborný výklad 

o tom, jak se zpracovávalo železo, a dej si nahoře 

další kafe ve skleněné BOLT TOWER.

Stojí za to, neb budeš mít kus Ostravy jako 66    

na dlani. Chvíli se kochej, odpočívej, nasávej 

atmosféru. Následuje vzdělávání a zábava 

v MALÉM A VELKÉM SVĚTĚ TECHNIKY 65 .

 Malý svět techniky (U6) vznikl na počest Juliuse 

Verna a jeho dobrodružným knihám. Proto se ponoř 

do světa plného bádání, pokusů, omylů a vyzkoušej 

si, jak funguje parní stroj a jiné vymoženosti nejen 

z dob dřívějších. Spoustu věcí vyzkoušíš na vlastní 

triko. Novější stavbou je Velký svět techniky, kde 

najdeš botanickou zahradu a třeba i kino. Na konec 

si nech GONG a GALERII PLATO 64  .  Jestli budeš mít 

štěstí, tak se Gong rozezní díky představení nějakého 

umělce. Jedná se o koncertní a divadelní halu, která 

vznikla přetvořením plynojemu. To jinde neuvidíš! 

Celý prostor Dolní oblasti Vítkovic se navíc užívá na 

hudební akce. Paří se mezi trubkami, továrními hala-

mi a na štěrku. Největší je určitě Colours of Ostrava...

OSTRAVA 
SVINOV

OSTRAVA 
HLAVNÍ NÁDRAŽÍ

ÚAN

OSTRAVA 
STŘED

OSTRAVA 
STODOLNÍ

2

Tým mapy: Soňa Frídlová, Hana Kebová, Pavel Smutný, Veronika 
Kuncová, Karolína Skórková, Andrea Černá, Iva Čížková, Iveta Drdová, 

Vendula Mičunková, Lucie Nohlová, Ondřej Grapl, Veronika Drdová, 
Jana Jílková, Nina Urbánková.

Grafi cký design a ilustrace: David Sasín, www.designbar.cz

USE-IT apka v angličtině

useitostrava@cooltourova.cz

Mýlíme se? Uniklo nám něco? 
Napiš nám svůj názor. Pošli nám svůj tip na: 

mon Code  a prožij městské dobrodružství.
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Chceš si trochu zautrácet a užít si ostravské gurmánské nebe? Pak určitě nesmíš vynechat tyto podniky. 
V POSEIDONU 67   najdeš poctivou klasiku i mořské speciality na mnoho způsobů. V létě určitě zvol 
příjemnou zahrádku, která, při troše představy, evokuje podniky na přímořských promenádách. 
ZÁMEK ZÁBŘEH 68  je ostravská kuriozita - uprostřed sídliště, kdo hledá, najde, jako oázu tuhle 
národní kulturní památku předělanou na stylový hotel s restaurací, kde jídlu rozumí stejně jako 
historií a jejich svíčková je jako od maminky. Po jídle si dej pivo z místního pivovárku a nalož 
se do pivní koupele, ať ti jídlo hezky slehne. Vystup na zast. Karpatská, obejdi obchoďák 
a uvidíš kostel, u něj se napoj na ulici U Zámku.  Zakus francouzské speciality 
a eleganci v echt francouzské restauraci GUEST 69  u kostela v Mariánských 
Horách (Korunní 56). Rezervace stolu nutná! Hotel City.city a jeho 
LOFT restaurant 70  v Ostravě-Přívoze (Macharova 16) tě ohromí 
strohým, přísným interiérem, kde najdeš kus nábytku od většiny 
severských slavných designérů. Ve spojení s výborným jídlem 
je LOFT opravdu zážitek, a pokud hledáš taky stylové 
ubytování, určitě zakotvi právě tady. 
Hledáš-li místo na stylové rande, kde se nemusíš stydět 
pozvat drahou polovičku, tak se vydej do sklepa. Ano, ve sklepě 
se nachází kavárna v Art Deco stylu INDUSTRIAL CAFÉ 71  
s výbornou kávou, zákusky, a galerií jako bonus. V kavárně 
JET SET 72  hledej skvělé snídaně i obědy a taky 
prvorepublikového ducha bývalé Elektry, kam kdysi dávno 
chodil i Jan Werich nebo Karel Čapek. Kousek od Elektry 
najdeš novou restauraci SCAN/SEN 73  – místo inspirované 
skandinávským minimalismem. S jídlem si tady doslova hrají 
a z jejich dvou menu – obědového a večerního – nebudeš vědět co dřív. 

Páté vydání, červenec 2016 © Kulturní centrum Cooltour, www.cooltourova.cz

PORUBA KOUPALIŠTĚ

VŘESINSKÁ

FA
KU

LT
NÍ

 N
EM

OC
NI

CE

HL
AV

NÍ
 TŘ

ÍD
A

REKTORÁT VŠB

PORUBA VOZOVNA

BEDŘICHA 

NIKODÉMA

SO
KO

LO
VS

KÁ

DÍ
LN

Y 
DP

 O
ST

RA
VA

MARTINOV

TELEKOMUNIKAČNÍ ŠKOLA

TŘEBOVICKÁ

ZAHRÁDKY

SVINOVSKÉ MOSTY
NOVÁ VES 

VODÁRNA

HULVÁKY

PROSTORNÁ

DALIBOROVA

MARIÁNSKÉ 

NÁMĚSTÍ

DŮM ENERGETIKY

ŽELEZÁRENSKÁ
POHRANIČNÍ VÍ

TK
OV

IC
E 

VY
S.

 P
EC

E

DŮ
L H

LU
BI

NA
DR

. M
AL

ÉH
O

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ

STARÁ OCELÁRNA

HULVÁCKÁ

FERONA

STŘELNICE

KRAJSKÝ ÚŘAD

NÁM. REPUBLIKY

KAROLINA

VÝSTAVIŠTĚ

ELEKTRA

STODOLNÍ

DŮL JINŘICH

KŘIŽÍKOVA

M
UGLINOVSKÁ

NÁM. S. ČECHA

HLAVNÍ NÁDRAŽÍ

1, 2, 4, 6, 8, 9, 

10, 11, 12, 14

1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 18

4, 8, 9, 11, 12, 18

3, 12

3, 4, 8, 9, 11, 18

1, 2
, 6

, 10
 

3, 4, 7, 8, 9, 17, 19

3, 7, 8, 9,  17

7, 
8,

 9
, 1

7

5

4, 19

7, 11, 17, 18, 

4, 6, 12, 14

Verča

Pavel

COLOURS OF OSTRAVA
čtyřdenní multižánrový hudební festival patří již 
do ostravského folklóru a je rozhodně událostí roku. 
Vypracoval se z malého festivalu o pár pódiích na Stodolní 
v jednu z největších hudebních akcí v zemi. Dnes je 
zasazen do úžasného industriálního prostředí Dolní oblasti 
Vítkovic. Několik dní před fesťákem ožívá i centrum města 
doprovodným Festivalem v ulicích, na něhož je vstup zcela 
ZDARMA! (polovina července)

DALŠÍ HUDEBNÍ FESTIVALY
Pendl aneb klubový festival po celém městě (únor),

ý kulturní festival Ostrava (březen), studentský 
val Majáles (začátek května), taneční festival 
ts For Love (červen)

LMOVÉ FESTIVALY
oví nadšenci budou potěšeni ze spousty fi lmových 
valových lahůdek po celý rok. Kinematografi cký festival 
ava Kamera Oko (září), festival Outdoorových fi lmů 
), enviromentální festival Ekofi lm (říjen), Francouzský 
ový festival (listopad), dokumentární festival o lidských 
ech One World (březen), Severský fi lmový podzim 

ma (listopad/březen) nebo německý fi lmový festival 
au Der Kulturpunkt Festival (duben)

OZMARNÉ SLAVNOSTI 
STRAVICE

iční oslava na místní „náplavce” u Sýkorova mostu. 
ní atrakcí je soutěžní přehlídka netradičních plavidel 

ece. (konec června)

LÉTO PŘED
multižánrová přehlídka současného umění a letní 
zábavy na zahrádce před Cooltourem (červen – srpen) 

ZAŽÍT OSTRAVU JINAK
neboli velká sousedská slavnost, na které zažiješ 
tanec, workshopy, bleší trh a jiné akce, které mají 
podpořit dobré sousedské vztahy (září)

DNY NATO
největší přehlídka vojenské techniky ve střední Evropě 
na nedalekém letišti v Mošnově. Vstup zdarma (konec září)

PECHAKUCHA NIGHT OSTRAVA
oblíbený prezentační večer představující tvorbu lidí z umě-
leckých oborů s afterparty a pokaždé na jiném, originálním 
místě! Ostravská PechaKucha se může pyšnit třetí nejvyšší 
návštěvností na světě při desátém večeru. A ambice jsou 
stále větší! (každý čtvrtrok)

RESTAURANT DAY OSTRAVA
mezinárodního festivalu domácího jídla se účastní na 30 
podniků v centru Ostravy, ve kterých 4x do roka s láskou 
vyvařují amatérští kuchtíci. (únor, květen, srpen a listopad)

MEAT DESIGN OSTRAVA
i Ostrava už má svůj design week. Vloni během prvního 
ročníku vystavila práci padesáti českých designérů 
a značek, letos se rozrůstá o jeden den a slibuje 150 
designérů z ČR, PL i SK. Koná se v prostorech Dolu Hlubina 
v industriální Dolní oblasti Vítkovice. (konec listopadu)

Mr kni, co zajímavého 
se tady pr avidelně děje 
během celého roku:

V Ostravě 
to žije

o z místního pivovárku a nalož 
rpatská, obejdi obchoďák 
zské speciality 
a v Mariánských 

eho 
omí 
ny 

ě 

ět co dřív. 
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fi lmo
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Ostra
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a zim
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RO
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na ře

D COOLTOUREM
dka s

poruba
Univerzitní čtvrť se socialistickým 

nádechem, kterou protíná Hlavní třída 

– v běžné mluvě Leninka, neb v minulém 

režimu zde shlížel z piedestálu jeden 

z vůdců socialistického režimu. 

Dnes je Poruba známá nejlepším 

bydlením ve městě.

SORELA
Toť zvrácený architektonický sloh 50. let Československa. 

Důraz na velkolepost, oslavu horníka a dělníka, a též rodiny. 

Na reliéfech samé srpy a kladiva. Poruba je tímto slohem 

typická, proto koukej kolem sebe a bav se. Prohlédni si 

legendární VĚŽIČKY s ornamentální výzdobou a ojedině-

lými sgrafi ty. Poté zamiř ulicí dolů až k OBLOUKU, jenž byl 

myšlen jako grandiózní vstup do „Nové Ostravy”. Insipiraci 

architekti hledali v náměstí v ruském Petrohradu. 

Mariánské Hory
Mariánské Hory, dříve Čertova Lhotka, si žijí vlastní životem. Před 

mnoha lety nóbl čtvrť, dnes místo, kde se „cizinci” bojí v noci 

vystoupit. Ale ty se neboj, vystup z tramvaje na Mariánském 

náměstí a prohlédni si bývalou dělnickou kolonii dolu Ignát 

DK . Dnes obytná čtvrť se sídlem mnoha fi rem, ale zachovalou 

architekturou. Nejzajímavější je ulice Bendlova, která byla 

známá krásnou kaštanovou alejí a spoustou vetešnictví. Omrkni 

oprýskané cedule bazarů, za některými se stále čile obchoduje. 

Tělo si pak protáhni na DiscGolfu o kus dál, hraje se u plynojemu, 

směr zast. Železárenská.

Vítkovice
Industriální čtvrť Ostravy, kde to hučí z železáren. 

Vystup na Mírovém náměstí (tram č. 2 z centra) 

a prohlédni si cihlové baráčky, nakoukni do tajuplných 

zákoutí a nasaj atmosféru dělnických kolonií. 

Dřívější bohatou čtvrť dnes připomíná jen 

Rothschildův empirový zámeček, který je ukryt mezi 

továrními halami na Výstavní ul.

Poruba

dolní
oblast

vítkovice

VŠB-TUO

PAŘBA

NÁKUPY

DRINK

JÍDLO

K VIDĚNÍ

infocentrum

bankomat

divadlo

supermarket

zmrzlina

vinotéka

hladové okno

prádelna

streetart

nekuřácká

ku i neku

zahrádka

wi-fi 

kostel

bazén
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