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1. ledna
• nejvíce Ostravanů opět přivítalo příchod nového roku na Stodolní ulici 
a v jejím bezprostředním okolí. Dalšími místy oslav byly prostranství před 
společenským domem v Ostravě-Bartovicích a Slezskoostravský hrad, 
kde byl půlnoční ohňostroj věnován památce zemřelého starosty obvodu 
Slezská Ostrava M. Vojkovského. Na Nový rok vpodvečer se konal ohňo-
stroj také u kruhového objezdu v Ostravě-Hrabůvce 

• účinnosti nabyla novelizovaná vládní vyhláška, kterou se mění území 
okresů České republiky. Okres Ostrava-město tvoří obce Čavisov, Dolní 
Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ond-
řejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice

• byla ustanovena nová římskokatolická farnost Ostrava-Pustkovec vyčle-
něná z farnosti Ostrava-Poruba, pod kterou také patří kostel sv. Hedviky 
v Krásném Poli. 21. ledna jí na mši svaté požehnal biskup ostravsko-
-opavské diecéze F. V. Lobkowicz. Prvním duchovním správcem byl jmeno-
ván P. Moravec 

• dvě minuty po půlnoci se v Městské nemocnici Ostrava narodilo první 
ostravské dítě – Dominik Freisler. 2. ledna předal primátor P. Kajnar 
mamince I. Freislerové pamětní list, zlatou minci – český dukát – a plyšo-
vého krtečka
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Novoroční ohňostroj v Ostravě-Hrabůvce (1. ledna)



přidané hodnoty výrobků, snížení ekologické zátěže na okolní prostředí 
a energetické náročnosti 

11.–14. ledna 
• na 16. ročníku veletrhu turistických možností Regiontour v Brně pre-
zentovala Ostrava významné kulturní a sportovní akce, jako jsou loutkář-
ský festival Spectaculo Interesse, Folklor bez hranic, hudební festival 
Janáčkův máj, atletický mítink Zlatá tretra nebo jednu z nejprestižnějších 
událostí tohoto roku – utkání prvního kola Davis Cupu 2007. Novinkou 
expozice byl videoklip o Ostravě, promítaný v rámci doprovodného pro-
gramu

13. ledna
• Ostravu zasáhla silná vichřice, která lámala stromy, větve, poškodila 
střechy a dokonce ulomila ocelový sloup veřejného osvětlení v centru
 
14. ledna 
• na koncertě Pěveckého sdružení moravských učitelů zaznělo za řízení 
L. Mátla devět mužských sborů J. B. Foerstera a jedna z nejnáročnějších 
skladeb D. D. Šostakoviče – 13. symfonie s podtitulem Babij jar. Společ-
ně se sborem vystoupila Janáčkova filharmonie Ostrava a barytonista 
M. Gurbaľ

14.–27. ledna
• na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě a v Dolní oblasti Vítkovic, kde se jedna 
z průmyslových hal proměnila na dekadentní diskotéku, byly natáčeny 
scény americko-francouzského sci-fi filmu Babylon A. D. režiséra M. Kas-
sovitze, v hlavní roli s V. Dieselem

16. ledna 
• generální ředitel společnosti BorsodChem Nyrt. K. Gugler navštívil dce-
řinou společnost BorsodChem MCHZ, s. r. o. Jednal s vedením firmy, pro-
hlédl si jednotlivé provozy a zúčastnil se valné hromady společnosti

18. ledna 
• ve Výtvarném centru Chagall se pod záštitou starosty obvodu Ostra-
va-Polanka nad Odrou P. Kaspříka uskutečnila vernisáž grafik a obrazů 
malířky a folkloristky H. Salichové, rodačky z Kyjovic, která však většinu 
života prožila v Polance nad Odrou 

18.–20. ledna 
• nadšení diváci zhlédli v ČEZ Aréně druhý ročník LR Cosmetic Ados 
Cupu – MotoXshow. K vidění byly závody na superkrosové trati a jízdy free- 
stylistů. Hlavní hvězdou byl ostravský rodák L. Podmol, vicemistr světa 
v kategorii Night of the Jump

• Klub českých turistů pořádal výstup na haldu Ema ve Slezské Ostravě 
a jeho účastníci mohli přispět finanční částkou nadačnímu fondu České-
ho rozhlasu Světluška. Hornické muzeum OKD a odbor Klubu českých 
turistů Permon připravily výšlap na vrch Landek a ti, kteří se rozhodli pro 
návštěvu věže Nové radnice, mohli své novoroční předsevzetí napsat do 
návštěvní knihy 

• novoroční oslavy si vyžádaly život muže, který se opil a zemřel na pod-
chlazení. Hasičům bylo hlášeno 10 incidentů, z toho ve čtyřech případech 
se jednalo o hořící kontejnery a ve třech o vyprošťování osob uvízlých ve 
výtahu. Na protialkoholní stanici Městské nemocnice Ostrava skončilo 
sedm lidí 

2. ledna
• poprvé byl v ČT odvysílán pořad z cyklu Z Deniku Ostravaka, připra- 
vený ostravským studiem ČT. Ve čtení Ostravakových fejetonů se vystří-
dali populární herci nebo moderátoři R. Krajčo, A. Juchelka, P. Zedníček, 
O. Kaiser, J. Paulová a další 

4. ledna 
• v rámci charitativní Tříkrálové sbírky, ve které se vybralo v Ostravě 
1 143 154 Kč, navštívili koledníci – ředitelé Diecézní charity ostravsko-
-opavské M. Krawiec, Charity Ostrava M. Pražák a Charity sv. Alexandra 
P. Folta a řeholnice Kongregace Sester Dobrého Pastýře ze Srí Lanky 
sestra Prisca – biskupa ostravsko-opavské diecéze F. V. Lobkowicze, ředi-
tele ostravského studia ČT I. Racka a hejtmana Moravskoslezského kraje 
E. Tošenovského

• na Novoročním koncertu Janáčkovy filharmonie Ostrava v Domě kultu-
ry města Ostravy, který úvodním slovem zahájili primátor P. Kajnar a ře-
ditel JFO P. Krajniak, zazněla díla A. Coplanda, I. F. Stravinského a M. de 
Fally v nastudování jejího šéfdirigenta T. Kuchara 

8. ledna 
• vernisáž výstavy futuristických objektů P. Písaříka se uskutečnila ve 
Výstavní síni Sokolská 26 

9. ledna
• pod záštitou hejtmana E. Tošenovského proběhl novoroční koncert 
na Janáčkově konzervatoři Ostrava. Nabídl díla A. Dvořáka, E. H. Griega 
a D. D. Šostakoviče v provedení Komorního a Symfonického orchestru 
JKO řízených P. Šumníkem 

10. ledna
• největší česká ocelářská společnost Mittal Steel Ostrava, a. s., dokon-
čila rekonstrukci hrubé válcovací tratě, jejímž cílem bylo dosažení vyšší 
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• dětský symfonický orchestr Yeodo Youth Orchestra Korea, řízený  
K. Moonem, barytonista K. Slowioczek, sopranistka Y. So-Yung a klaví-
rista M. Bárta přednesli v Domě kultury města Ostravy díla F. Chopina,  
B. Smetany, D. D. Šostakoviče, L. Jong-mana a dalších 

22. ledna 
• primátor P. Kajnar pokřtil v Domě knihy Librex knihu B. Olšera Černá 
krev, na jejíž vydání město finančně přispělo 

23. ledna
• v koncertním sále Janáčkovy konzervatoře Ostrava se konal slavnost-
ní koncert pod záštitou náměstkyně hejtmana J. Wenigerové, na kterém 
poprvé zaznělo cembalo, postavené pro JKO F. Vyhnálkem. V provedení 
J. Tůmy vyslechli posluchači mj. díla J. S. Bacha a F. Couperina 

• vítězi soutěže ve skoku do výšky Ostravská laťka v ČEZ Aréně, která 
byla součástí Moravské Daylong Tour, se stali v mužské kategorii T. Janků 
v novém rekordu mítinku 232 cm a v kategorii žen R. Dubnová výkonem 
192 cm

• v ostravském centru pro osoby s tělesným postižením Čtyřlístek byl 
pokřtěn kalendář na rok 2007 s obrázky, které vytvořili klienti centra. 
Finanční částka, získaná z prodeje více než dvou tisíc kalendářů osm-
nácti firmám, občanským sdružením a dalším organizacím v regionu, byla 
použita na nákup polohovacích postelí, rehabilitačních křesel a pomůcek 
zkvalitňujících život klientů

25. ledna 
• všemi hlasy přítomných zastupitelů byl starostou Slezské Ostravy 
zvolen A. Maštalíř (ČSSD), který do této funkce nastoupil po zemřelém  
M. Vojkovském (ČSSD) 

• beseda o nové urbanistické studii Černé louky a náměstí Dr. E. Be- 
neše s primátorem P. Kajnarem, náměstkem primátora L. Ženatým a hlav-
ním architektem města Ostravy J. Sedleckým přilákala do Komorní scény 
Aréna mnoho občanů zajímajících se o zástavbu centra města 

26.–27. ledna 
• premiérový festival Zimní Colours of Ostrava, konaný v DK města 
Ostravy, nabídl vystoupení jemenské kapely Al Yaman, Dubioza kolektivu 
z Bosny a Hercegoviny, irské skupiny The Hogs, oblíbeného Boban i Mar-
ko Marković Orkestaru a z domácích uskupení Trabandu, Bratrů Orffů 
nebo Tomáše Kočka & Orchestru. Součástí akce byly také workshopy 
a filmové projekce 

19. ledna 
• komedii V. Klimáčka Hypermarket uvedla v režii J. Klimszy Divadelní 
společnost Petra Bezruče. V hlavních rolích se představili T. Vilišová,  
M. Haroková, Z. Przebindová, P. Bureš a N. Lichý

20. ledna 
• činohra NDM připravila premiéru hry Z. Plachého a J. Šimáčka Nepo-
hodlný indián s podtitulem Soap western – pro nového člověka. V režii  
Z. Plachého vystoupili P. Sýkora, G. Mikulková, V. Čapka a další
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Soubor Boban 
i Marko Marković 
Orkestar na festi-
valu Zimní Colours 
of Ostrava 
(27. ledna)



1. února
• ve Vědecko-technologickém parku Ostrava, a. s., proběhlo slavnostní 
otevření nové budovy Technologického centra společnosti ELCOM, a. s., 
kterého se účastnil rovněž primátor P. Kajnar. Firma ELCOM, a. s., se 
věnuje vývoji měřicích systémů pro monitoring a analýzu kvality elektrické 
energie nebo speciálních testovacích stanovišť a zařízení pro elektrotech-
nický a chemický průmysl

• na náměstí SNP v Ostravě-Zábřehu bylo otevřeno za účasti biskupa  
F. V. Lobkowicze, primátora P. Kajnara a senátora a starosty obvodu 
Ostrava-Jih O. Veřovského středisko G-centrum Charity Ostrava, ve kte-
rém je umístěno např. denní centrum pro osoby s Alzheimerovou choro-
bou, klub seniorů a mateřské centrum Klubíčko 

2. února 
• náměstek primátora D. Madej navštívil společnost BorsodChem MCHZ, 
s. r. o., kde si prohlédl provozy výroby anilinu, vodíku, kyseliny dusičné 
a jednal s technickým ředitelem P. Anteckým o technologiích snižujících 
emise zdraví škodlivých látek a také o starých ekologických zátěžích

3. února 
• na výstavišti Černá louka byla zahájena výstava Čarodějnice a ježiba-
by, prezentující pohyblivé modely těchto pohádkových bytostí v nadživotní 
velikosti. Působivou show doplnily světelné, zvukové efekty a promítání 
filmu vyrobeného technologií 3D

5. února 
• předseda KSČM V. Filip se setkal v Domě kultury města Ostravy s čle-
ny a příznivci této strany

26.–28. ledna 
• na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Reisemarkt v Drážďanech 
prezentovala Ostrava turistické atrakce: vyhlídkovou věž Nové radnice, 
Hornické muzeum OKD, Miniuni, Zoologickou zahradu Ostrava a také kul-
turní a sportovní akce

27. ledna 
• krátce po úspěšné premiéře hry A. P. Čechova Racek v Komorní scéně 
Aréna v prosinci 2006 uvedla tentýž titul také činohra NDM. V režii  
Ľ. Vajdičky vystoupili A. Cónová, V. Polák, J. Fišar a další. Scénu vytvořil 
J. Ciller a kostýmy byly dílem M. Čorby 

• Český filmový a televizní svaz FITES udělil v Berouně cenu Trilobit 2006 
kolektivu tvůrců dokumentárního cyklu ostravského studia ČT Příběhy 
železné opony autorů L. Polákové, L. Navary a J. Nováka, zabývajícímu 
se osudy lidí, kteří se pokusili v době komunistického režimu uprchnout 
za hranice 

29. ledna
• vynikající soubor Solamente Naturali Bratislava, zabývající se interpre-
tací barokní hudby, představil v DK města Ostravy skladby G. F. Händela 
a J. S. Bacha 

• generální ředitel a předseda představenstva společnosti Mittal Steel 
Ostrava, a. s., G. Münstermann se stal generálním ředitelem a předse-
dou představenstva společnosti Mittal Steel Poland, a. s., a bude řídit 
obě hutní společnosti

31. ledna
• v úvodu 4. zasedání ZMO složil slib nový zastupitel za KDU-ČSL  
J. Půček, který nahradil V. Gelnara z téže strany. Zastupitelé v násled-
ném jednání rozhodli o rozšíření kamerového systému o stanoviště 
na ulici Poštovní, schválili odpověď na petici za záchranu stromů v Ostra-
vě-Porubě, vzali na vědomí informaci o projektech financovaných z fondů 
EU, Evropského hospodářského prostoru a Norska v letech 2002–2006 
a zprávu o postupu revitalizace nádraží ČD a přednádražního prostoru 
v Ostravě-Svinově

• k tomuto datu bylo v Ostravě evidováno 23 018 uchazečů o zaměstná-
ní. Míra nezaměstnanosti tak činila 13,4 % 

• vernisáží byla ve Výtvarném centru Chagall zahájena výstava fotogra-
fií světoznámého fotografa českého původu A. Kratochvíla, představující 
několik desítek fotografií pořízených na zakázku plzeňského pivovaru – 
Pivo a Česká republika
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Slavnostní otevření budovy Technologického centra společnosti ELCOM, a. s. (1. února)



7. února 
• na Hornopolní ulici začala výstavba kancelářského a hotelového komple-
xu The Orchard Ostrava. Společnost Red Group chce na tomto místě vytvo-
řit obchodně-zábavní centrum. Projekt zahrnuje kancelářské budovy, hotel 
s konferenčním centrem doplněný restaurací a fitnesscentrem. Slavnostní-
ho položení základního kamene se zúčastnili primátor P. Kajnar, náměstek 
L. Ženatý a starosta obvodu Moravská Ostrava a Přívoz M. Svozil

9. února
• velvyslanec USA v České republice R. W. Graber navštívil společnosti 
Inekon Trams, a. s., a DPO, a. s., s jejichž zástupci jednal o dodávkách 
tramvají do USA, poté zhlédl utkání Davis Cupu v ČEZ Aréně

9.–11. února
• konala se jedna z nejvýznamnějších sportovních událostí roku – utkání 
prvního kola Davis Cupu USA-ČR. Již 7. února oba týmy navštívily Hor-
nické muzeum OKD, kde pro ně byla kromě prohlídky expozic připravena 
večeře v bývalé kompresorovně. O den později proběhlo v Nové radnici 
losování jednotlivých zápasů. V samotném utkání prohráli reprezentanti 
České republiky 1:4, když v rozhodující dvojhře podlehl T. Berdych A. Rod-
dickovi 1:3. Zápasy zhlédli rovněž prezident republiky V. Klaus, premiér 
M. Topolánek a předseda Poslanecké sněmovny M. Vlček 

14.–16. února
• na svátek svatého Valentýna mohly páry vystoupit na vyhlídkovou věž 
Nové radnice za poloviční cenu vstupenky 

14.–17. února
• bohatý sortiment s množstvím novinek představilo více než sto padesát 
stavebních firem na ostravském výstavišti Černá louka, kde se konaly dva 
veletrhy: Střechy, pláště, izolace a Stavba Ostrava. Šestnáctý ročník výstav 
byl doplněn o semináře pro odbornou veřejnost, poradny a soutěže učňů

15. února
• ve Výtvarném centru Chagall byla pod záštitou J. Světlíka, předsedy 
představenstva Vítkovice Holding, a. s., zahájena unikátní výstava Ostra-
va ve výtvarném umění, prezentující obrazy, grafiky, fotografie a plastiky 
předních českých výtvarníků J. Zrzavého, V. Kristina, V. Držkovice, F. Duši,  
V. Wünscheho, J. Neuwirta a dalších. Kromě děl z ostravských galerií zde 
bylo možno spatřit i exponáty zapůjčené akciovou společností Vítkovice

16. února
• v Domě kultury města Ostravy se uskutečnil koncert JFO, již pod vede-
ním Z. Nagye dirigovalo postupně devět účastníků mezinárodních dirigent-
ských kurzů. Na programu byla díla P. I. Čajkovského, M. P. Musorgského 
a A. Dvořáka, v jehož houslovém koncertu vystoupil jako sólista R. Patočka
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Velvyslanec USA R. W. Graber ve společnosti Inekon Trams, a. s. (9. února)

T. Berdych  a český 
tým v utkání Davis 
Cupu (9. února)

Americký tenista 
J. Blake 
v utkání Davis Cupu 
(9. února)



• za účasti ministra spravedlnosti J. Pospíšila bylo na Krajském soudu 
v Ostravě otevřeno speciální pracoviště, kde žadatelé mohou na počkání 
získat výpis z rejstříku trestů 

20.–26. února 
• město Ostrava poprvé představilo vlastní expozici na 38. ročníku mezi-
národního veletrhu cestovního ruchu C-B-R Freizeit und Reisen 2007 
v Mnichově. Návštěvníci se zajímali o turistické atrakce, sportovní a kul-
turní akce, možnost kempování, dopravní spojení a ubytování nejen ve 
městě, ale v celém kraji

21. února
• společnost Briggs & Stratton (Czech) Power Products, s. r. o., se 
dohodla s představiteli města na odkupu 4,5 ha pozemků v průmyslové 
zóně Hrabová za 27 milionů korun, které hodlá využít k rozšíření výroby 
motorů pro zahradní techniku

• soubor Komorní scény Aréna nastudoval vynikající komedii britského 
dramatika D. Farra Brýle Eltona Johna. V režii I. Krejčího se představili 
D. Škubal, A. Čuba, V. Čapková a další

16.–18. února 
• Národní divadlo moravskoslezské se připojilo k oslavám Evropských 
dnů opery. V Ostravě byl jejich patronem písničkář J. Nohavica. Na pro-
gramu byly dvě premiéry: členové operního souboru, činohry a baletu 
NDM, pěveckých sborů Rosnička Bruntál, Kulhavá noha Opava a orches-
tru opery NDM se sbormistrem J. Galatenkem nastudovali v režii autora 
P. Helebranda představení Ngoa-é na motivy Ezopových bajek a na prove-
dení operety E. Kálmána Hraběnka Marica se podíleli dirigent K. Mládek, 
režisér V. Klemens a v hlavních rolích vystoupili O. Bezačinská, V. Morys, 
E. Zbrožková. V prostorách Divadla Antonína Dvořáka byly na televizních 
obrazovkách promítány ukázky nejpozoruhodnějších operních inscenací 
z evropských jevišť a před představením opery W. A. Mozarta Cosi fan 
tutte se uskutečnila autogramiáda J. Nohavici. Proběhl také workshop 
dětských sborů a zájemci mohli rovněž zhlédnout i ty prostory Divadla 
Antonína Dvořáka, které jsou pro veřejnost obvykle nepřístupné 

17. února 
• skvělá atmosféra a rytmy latinskoamerických tanců uchvátily v hale Sareza 
v Ostravě-Porubě několik stovek Ostravanů i dalších návštěvníků. O titul mis-
tra České republiky v latinskoamerických tancích se v soutěži pod záštitou 
primátora P. Kajnara utkaly páry v kategoriích junioři, mládež a dospělí

19.–22. února
• akce Daruj krev, udělej dobrou věc a získej krásné ceny!, připravená 
Krevním centrem FNsP a rádiem Kiss Morava, se zúčastnilo 811 dárců 
krve, plazmy a krevních destiček, z nichž 85 přišlo vůbec poprvé. Podve-
čer posledního dne patřil Upířímu reji 

19. února–10. března 
• více než čtyřicet prací legendárního výtvarníka pop-artu A. Warhola bylo 
vystaveno v antikvariátu a galerii Fiducia. Zároveň byl zahájen třítýdenní fes-
tival věnovaný Warholovi a jeho pokračovatelům. Součástí vernisáže byla 
módní přehlídka výtvarnice a módní návrhářky M. Lysáčkové a vystoupení 
rusínského souboru Sosna. V rámci festivalu proběhla prezentace literární 
a básnické skupiny Non Poetry ze Slovenska, projekce filmů a v Ostravském 
muzeu se konala výstava snímků slovenského fotografa D. Brogyányiho

20. února 
• zájem investičních firem o Ostravu potvrdila konference Developers 
to region 2007 v prostorách Slezskoostravského hradu. Celkem patnáct 
společností zde prezentovalo své realizované i připravované projekty 
v Moravskoslezském kraji
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D. Škubal a A. Čuba 
v představení 
Brýle Eltona Johna 
(16. února)

Z inscenace 
Z Deniku Ostravaka 
v Divadle loutek 
Ostrava (23. února)



1. března 
• do funkce rektora Ostravské univerzity nastoupil J. Močkoř, dosavadní 
děkan Přírodovědecké fakulty a rektor v letech 1995–2002, který v této 
funkci vystřídal V. Baara 

• primátor P. Kajnar vystoupil na Ostravské univerzitě s přednáškou 
s názvem Mám nápady, které město mohou posunout dopředu, o eko-
nomickém rozvoji města a kraje, jehož základem má být vzdělání a rozvoj 
informačních technologií

1.–3. března
• hlavní program setkání muzeí Horního Slezska a veletrhu hornoslez-
ských muzeí, jehož se účastnilo více než sto šedesát odborníků z osm-
nácti polských a devíti moravskoslezských muzeí, proběhl na výstavišti 
Černá louka. Jednotlivé instituce zde prezentovaly výběr ze svých sbírek 
a muzejní aktivity. Na konferenci si zkušenosti vyměňovali muzeologové, 
etnografové, historikové umění, archeologové, přírodovědci, knihovníci, 
konzervátoři a historici. Účastníci se setkali rovněž s primátorem P. Kaj-
narem a náměstkem primátora L. Pospíšilem na Nové radnici. Projekt byl 
spolufinancován z Fondu mikroprojektů programu přeshraniční spoluprá-
ce Interreg IIIA Česká republika–Polsko

1.–22. března
• na porušování lidských práv v Tibetu se pokusilo prostřednictvím předná-
šek, koncertů, besed, výstav či projekcí upozornit ostravské Malé Občanské 
Sdružení Tolerance (M.O.S.T.), které již pošesté pořádalo festival Pro Tibet. 
Organizátoři se rovněž snažili přiblížit jedinečnou tibetskou kulturu široké 
veřejnosti. Ozdobou letošního ročníku byla výstava fotografií z Tibetu režiséra 
V. Síse a kameramana J. Vaniše v Knihovně města Ostravy. Na své si přišli 
i milovníci dokumentárních filmů a filmů s tematikou Tibetu, které byly pro-
mítány na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Tradiční malování tibetské 
vlajky se konalo na ulici 28. října poblíž hotelu Imperial. I přes nepřízeň počasí 
se v Komenského sadech uskutečnila akce Setkání s tibetským čajem

2. března
• v Ostravském muzeu byla zahájena výstava zpěvníků z celého světa ze 
sbírky J. Nohavici 

3. března
• členka SSK Vítkovice D. Ščerbová získala za výkon 664 cm bronzovou 
medaili ve skoku do dálky na halovém mistrovství Evropy v Birminghamu 

5.–9. března 
• cílem Týdne prvňáčků, který proběhl v pobočkách Knihovny města Ostra- 
vy, bylo podpořit zájem o čtení u dětí ve věku 6–7 let. V tomto týdnu byly 
pro děti prvních tříd základních škol a jejich rodiče či prarodiče připrave-
ny zajímavé soutěže, kvízy, hádanky, říkadla, pohádková bludiště a další 

• přibližně stovka zdravotně postižených dětí se sešla v altánu v Třebo-
vickém parku s hercem a moderátorem J. Krausem v rámci pravidelného 
cyklu setkání s umělci, herci a politiky, který pořádá od roku 1998 ostrav-
ské sdružení Podkova

23. února 
• v Divadle loutek Ostrava se konala premiéra úspěšné inscenace R. Li- 
puse a M. Pivovara Z Deniku Ostravaka, na motivy stejnojmenných fejeto-
nů autora publikujícího pod pseudonymem Ostravak Ostravski

• v Ostravském muzeu byla zahájena výstava Smalt Art Vítkovice. Více 
než stovku prací zde vystavovalo čtrnáct umělců, mezi nimi B. Jirků,  
V. Suchánek, J. Šuhájek, E. Ovčáček
 
24. února
• sněhová kalamita – v jinak výjimečně teplé zimě – způsobila mnoho 
dopravních nehod a problémy v městské hromadné dopravě

26. února
• M. Sibinský z Ostravy získal na 13. ročníku prestižní soutěže Grafika 
roku 2006 cenu za nejlepší počítačovou grafiku, konkrétně za grafický list 
nazvaný Vítěz II. Ocenění převzal na slavnostním zahájení výstavy soutěž-
ních návrhů v Clam-Gallasově paláci v Praze

28. února
• zastupitelé na svém 5. zasedání rozhodli podpořit částkou 400 000 Kč 
expedici Czech Mountaineering Expedition K2 Ostrava 2007 vedenou  
L. Sulovským. Dále schválili poskytnutí účelové dotace na podporu 6. celo-
státní konference Strategické plány měst, krajů, informační a komunikač-
ní technologie, přidělili dotace pro Městskou záchrannou službu Ostrava, 
účelové dotace v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence 
a zdravotnictví, rozhodli o vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí nein-
vestičních dotací na opravy a údržbu sakrálních staveb nezařazených do 
ústředního seznamu kulturních památek. Na závěr byl většinou zastupite-
lů schválen návrh P. Hamzy z ODS vyvěsit k výročí čínské okupace Tibetu 
na budově Nové radnice tibetskou vlajku 

28. února–4. března
• 273 účastníků jedenáctého ročníku divadelní přehlídky Ost-ra-var zhléd-
lo čtrnáct představení Národního divadla moravskoslezského, Komorní 
scény Aréna, Divadla loutek Ostrava a Divadelní společnosti Petra Bez-
ruče. Na programu byl například Dostojevského Zločin a trest, Jirotkův 
Saturnin, Čechovův Racek i nejnovější inscenace Divadla loutek Ostrava 
Z Deniku Ostravaka. Kromě tradičního programu, divadelních představe-
ní a seminářů letos festival obohatila výstava věnovaná poctě nedávno 
zemřelého člena činohry NDM Z. Kašpara
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10. března
• v NDM se konala premiéra baletu S. S. Prokofjeva Romeo a Julie v na-
studování choreografa I. Vejsady, dirigenta P. Gatta a režijní spolupráci 
M. Taranta. V roli Julie se představily v alternaci japonské tanečnice  
S. Fukuda a Y. Kitamura a v roli Romea L. Lepold a J. Krejčíř 

• v multikině CineStar proběhla slavnostní projekce nového českého 
filmu režiséra J. Svěráka a scenáristy Z. Svěráka Vratné lahve za účasti 
režiséra a herečky J. Plodkové 

13. března
• na koncertu v aule OU vystoupili k jubileu 70. narozenin vysokoškolské-
ho pedagoga, ředitele Institutu pro umělecká studia a klavíristy R. Ber-
natíka jeho žáci a přátelé, mezi jinými sólista Berlínské komické opery 
K. Slowioczek, houslista J. Vodička, zpěvačka A. Polarczyk a další. Projev 
přednesl prorektor OU Z. Janáček 

13.–16. března 
• město prezentovalo na 18. ročníku veletrhu investičních příležitostí 
MIPIM v Cannes průmyslové zóny Hrabová a Mošnov, Vědecko-technolo-
gický park Ostrava, a. s., a rozvojové území Ostrava-Hrušov

14. března 
• 110 firem z celé ČR nabízelo budoucím absolventům vysokých škol mož-
nosti zaměstnání na 6. ročníku veletrhu pracovních příležitostí Symbióza 
2007, konaném v aule Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava 

15. března 
• protestní shromáždění, na kterém se sešli občané nesouhlasící se 
záměrem USA postavit v České republice radarovou základnu, pořádala 
na Jiráskově náměstí občanská iniciativa Ne základnám

překvapení. Ve vybraných pobočkách proběhlo slavnostní pasování dětí 
na čtenáře, a to za účasti pohádkových postav v kostýmech inspirovaných 
pohádkami B. Němcové, jejíž 145. výročí úmrtí připadá na rok 2007

• na Mezinárodním festivalu filmů Jeden svět, probíhajícím v Kině Art, 
Fiducii a klubu Atlantik, měli zájemci možnost zhlédnout dokumenty, které 
upozorňují na závažné problémy porušování lidských práv. Projekce byly 
doplněny debatami se zajímavými osobnostmi, výstavami i koncerty. Nej-
větší zájem návštěvníků patřil besedě režisérky D. Gébové v klubu Fiducia, 
prezentující v premiéře dokument Industriální elegie, pojednávající o za-
nikajících ostravských koloniích, a filmu Marcela, který přijela 8. března 
představit významná česká režisérka H. Třeštíková

6. března
• v Nové síni GVUO byla zahájena výstava Kristovy pašije v proměnách 
staletí, jak je zachycují díla A. Dürera, V. Hollara, K. Škréty a dalších 

7. března
• velvyslanec Kanady v České republice M. Calcott v doprovodu obchodní 
radové L.-M. Tremblay navštívili Ostravu. Na Nové radnici je přijal primátor 
P. Kajnar a náměstek primátora L. Ženatý, se kterými hovořili o možnos-
tech ekonomické a hospodářské spolupráce

• primátor P. Kajnar přednášel na Vysoké škole podnikání, a. s., o rozvo-
jové strategii města 

9.–16. března
• zahájení Irského kulturního festivalu ve foyer Nové radnice se zúčastni-
li primátor P. Kajnar, náměstci ostravského primátora, členové městské 
rady v irském Limericku J. Gilligan a J. Cronin, hlavní organizátor festivalu 
J. Fitzgerald a další hosté z Irska. Akce se konala na různých místech 
v Ostravě a Karviné. Na programu byla vystoupení irských kapel, výstavy 
irských umělců a fotografů i promítání filmů
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Velvyslanec Kanady 
M. Calcott po jednání 
s primátorem P. Kajna-
rem (7. března)

Y. Kitamura (Julie) 
a J. Krejčíř (Romeo) 
v baletu 
S. S. Prokofjeva 
(10. března) 



rátorem byl R. Krajčo, živě vystoupily L. Bílá, A. Langerová, M. Kubišová, 
kapela Divokej Bill nebo skupina Kreyson. Celou show sledovalo více než 
pět tisíc návštěvníků ostravské ČEZ Arény a v přímém přenosu také stov-
ky tisíc lidí u televizních obrazovek a rozhlasových přijímačů. Nejvíce cen, 
v kategoriích skupina roku, album a skladba roku, obdržela kapela Kryš-
tof. Anděla za hudební událost roku již podruhé získal festival Colours of 
Ostrava, hudební osobností diváci prostřednictvím SMS zvolili J. Noha-
vicu. Největší emoce provázely vyhlášení nového člena Síně slávy, skla-
datele K. Svobodu. Závěr patřil kapele legendárního bubeníka A. Whitea 
a Lennonově písni Imagine 

19. března
• náměstek primátora Z. Trejbal přijal 19. března 2007 nizozemského 
velvyslance J.-L. van Hoorna, s nímž jednal o možnostech investic nizo-
zemských firem v Ostravě. Jednou z holandských společností, která zde 
působí, je CTP Invest v průmyslové zóně Hrabová

• hejtman E. Tošenovský předal na Slezskoostravském hradě u příležitosti 
Dne učitelů ocenění nejlepším pedagogům z Moravskoslezského kraje, mj. 
V. Svatošovi a A. Pappové z Janáčkovy konzervatoře Ostrava, P. Šimíčkovi 
z Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě, L. Škapovi ze Střední průmyslové 
školy elektrotechniky a informatiky v Ostravě nebo H. Schillerové ze Střední 
zdravotnické školy v Ostravě. Slavnostní atmosféru umocnilo vystoupení stu-
dentů Janáčkovy konzervatoře Ostrava a Institutu pro umělecká studia OU
 
20. března
• na krajském setkání starostů a primátorů Moravskoslezského kraje, 
na kterém vystoupil rovněž primátor P. Kajnar, informovali zástupci Svazu 
měst a obcí České republiky o nových zákonech týkajících se samosprávy 

• na dalším z řady komorních koncertů na slezskoostravské radnici 
vystoupila světoznámá harfistka J. Boušková a flétnista J. Ostrý

• poslední zimní den byl v Ostravě ve znamení hustého sněžení. Pod 
návalem sněhu se v Ostravě-Porubě zřítila nafukovací tenisová hala teni-
sové školy Luděk Kubáň na Slavíkově ulici. Kvůli sněhové nadílce museli 
hasiči vyjíždět k desítkám zásahů, problémy měla MHD a v plném nasaze-
ní byli zaměstnanci Ostravských komunikací, a. s., kteří museli řešit pro-
blémy s průjezdností především na ulicích Martinovské a Českobratrské 

23. března
• Divadelní společnost Petra Bezruče uvedla hru W. Shakespeara Mac-
beth. V režii M. Františáka se představili T. Dastlík, P. Bučková a další

• D. Ščerbovou, bronzovou medailistku ve skoku do dálky na halovém 
mistrovství Evropy v Birminghamu, a R. Dubnovou, desátou ve skoku do 
výšky na tomtéž šampionátu, přijal na Nové radnici primátor P. Kajnar

• unikátní výstava Česká grafika 20. století, prezentující díla M. Švabin-
ského, J. Anderleho, C. Boudy, O. Janečka, J. Váchala, J. Zrzavého a dal-
ších, byla zahájena ve Výtvarném centru Chagall 

• v Domě knihy Librex přednášel na téma Co je zelená budoucnost filo-
zof, spisovatel a esejista E. Kohák. Akci uzavřela autogramiáda jeho knih
 
16. března
• symbolicky, u sochy nejslavnějšího českého sportovce, legendárního 
atleta E. Zátopka, oznámil náměstek primátora L. Pospíšil připravenost 
Ostravy podílet se na pořádání letních olympijských her, o které se pro 
rok 2016 bude ucházet Česká republika 

17. března
• na předávání cen Anděl Allianz 2006 se do ČEZ Arény sjely osobnosti 
českého hudebního showbyznysu. Během večera, jehož hlavním mode-

Vystoupení R. Krajča 
v rámci předávání cen 
Anděl Allianz 2006 
v ČEZ Aréně 
(17. března)
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• Galerie Belstyl společně s Design centrem České republiky uspořádaly 
výstavu Smyslů plné pohovky pro Sigmunda Freuda k 150. výročí jeho 
narození. Návštěvníci mohli zhlédnout pohovky předních českých desig-
nérů M. Cikána, J. Čtvrtníka, J. Fišera, M. Knížáka, B. Šípka a dalších

30. března
• slavnostně byla zahájena stavba Centra pokročilých inovačních techno-
logií VŠB-TU. Do roku 2008 mají být za 450 mil. Kč vybudovány uprostřed 
areálu univerzity v Ostravě-Porubě dvě nové budovy. Hlavním cílem centra 
je vytvořit podmínky pro základní, aplikovaný a průmyslový výzkum a vývoj 
a zabezpečení spolupráce mezi vysokou školou a průmyslovými podniky, 
zejména malými a středním firmami

• majoritním vlastníkem společnosti Tchas, spol. s r. o., se stala fran-
couzská stavební společnost Eiffage Europe
 
30. března–1. dubna 
• jubilejní 10. ročník veletrhu Dovolená 2007 a 5. ročník prezentace regi-
onů a krajů Region 2007 proběhl na ostravském výstavišti Černá louka 
souběžně s výstavami Sport, Modely, Hobby, Zahrada a Golf Trio Ostrava. 
Zahájení akce, které se zúčastnilo více než sto vystavovatelů ze tří zemí, 
byli přítomni zástupci ministerstva pro místní rozvoj, Moravskoslezské-
ho kraje, Generálního konzulátu Polské republiky v ČR, města Ostravy 
a další. Pro účastníky a vystavovatele bylo rovněž připraveno představení 
Těšínské niebo, Cieszyńskie nebe v DK města Ostravy 

31. března
• činoherní soubor NDM uvedl v české premiéře adaptaci filmové kome-
die Fantom Morrisvillu v režii J. Mikuláška, v hlavních rolích s J. Fišarem, 
G. Mikulkovou, P. Houskou a L. Bělaškovou 

25.–30. března
• šestá přehlídka inscenací Divadelního spolku Kašpar Praha se usku-
tečnila v Divadle Petra Bezruče, Domě kultury města Ostravy a v Komorní 
scéně Aréna. Během šesti dnů mohli milovníci divadla zhlédnout jedenáct 
večerních i nočních představení 

26.–27. března
• na návštěvu Moravskoslezského kraje přijel velvyslanec USA v ČR  
R. W. Graber. První den jednal na pracovní večeři s hejtmanem E. Toše-
novským, primátorem města Ostravy P. Kajnarem a představiteli Ame-
rické obchodní komory v ČR. 27. března navštívil VŠB-TU, v průmyslové 
zóně Hrabová si prohlédl centrálu GE Money Multiservis, a. s., a účastnil 
se slavnostního otevření závodu předního amerického výrobce motorů 
pro zahradní techniku společnosti Briggs & Stratton (Czech) Power Pro-
ducts, s. r. o. Ta zde zahájila výrobu ve svém prvním montážním závodě 
v Evropě, ve kterém hodlá zaměstnat 250 lidí 

28. března
• na 6. zasedání ZMO zastupitelé projednali a vzali na vědomí zprávy 
o činnosti Městské policie Ostrava a stavu veřejného pořádku a bezpeč-
nosti ve městě, podané ředitelem Městské policie Ostrava J. Hulvou a ře-
ditelem Městského ředitelství Policie ČR R. Pavliskou, informaci o stavu 
přípravy a realizace strategické průmyslové zóny letiště Ostrava-Mošnov. 
Schválili urbanistické studie zástavby náměstí Dr. E. Beneše a Černé 
louky a rozhodli o přidělení účelových dotací pro rok 2007 v oblasti škol-
ství, sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže. K bodu týkajícímu 
se změny územního plánu v katastru Slezské Ostravy, která by umožni-
la postavit několikapodlažní obytné domy v lokalitě Františkov, vystoupili 
s nesouhlasnými stanovisky zástupci Sdružení údolí sv. Trojice a mís-
tostarostka obvodu Slezská Ostrava H. Heráková

29. března
• primátor P. Kajnar a náměstek primátora V. Mynář přijali velvyslance 
Ruské federace A. L. Fedotova. Jednání se týkala hospodářské spoluprá-
ce, mj. dodávek modernizovaných tramvají ze společnosti Inekon Trams, 
a. s., do Ruska

• pro pražské průvodce cestovních kanceláří byl připraven agenturou 
České centrály cestovního ruchu – Czechtourism Praha, Asociací prů-
vodců cestovních kanceláří a Ostravským informačním servisem, s. r. o., 
workshop v Nové radnici. Jednotlivá vystoupení se týkala problematiky 
propagace regionů. Prezentovány byly rovněž pobočky OIS

• ocenění převzali vítězi 17. ročníku mezinárodní matematické olympiá-
dy o cenu Vojtěcha Jarníka, kterou pořádala Ostravská univerzita a jíž se 
účastnilo 117 studentů z 25 vysokých škol 12 evropských států 
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s. r. o., program s názvem Ema má svátek aneb Velikonoční neděle na 
vyhlídkové věži Nové radnice. Jeho součástí byly také komentované pro-
cházky na haldu Emu ve Slezské Ostravě

11. dubna 
• ve Vědecko-technologickém parku Ostrava, a. s., v Ostravě-Pustkov-
ci otevřela společnost Bang & Olufsen, s. r. o., laboratoře, ve kterých 
si mohou studenti fakult strojní, elektrotechniky a informatiky VŠB-TU 
vyzkoušet v praxi své znalosti a podílet se na výzkumných projektech této 
firmy 

12. dubna 
• v klubu Atlantik se konala diskuse na téma Ženy v politice, kvóty, nebo 
ne?, které se účastnil předseda ČSSD J. Paroubek, předseda poslanec-
kého klubu této strany M. Hašek, ředitelka občanského sdružení Fórum 
50 % L. Bennerová a moderátorem byl T. Jarmara z Ostravské univerzity 

14. dubna
• statutární město Ostrava ve spolupráci s AHOL – Vyšší odbornou ško-
lou v Ostravě pořádaly 2. ročník Ostravského kolečka – komentované pro-
cházky Přívozem, jejíž součástí byla také prohlídka Archivu města Ostravy 
a Hasičského muzea

14.–19. dubna 
• úspěšná divadelní inscenace Rozprávka, pohádka, bajka, mese diva-
delního souboru THeatr ludem reprezentovala Ostravu na 5. mezinárod-
ním festivalu sólových loutkářů v Lodži

2. dubna
• nepříznivý stav ovzduší v Ostravě byl tématem konference, které se 
účastnili ministr průmyslu a obchodu M. Říman, primátor P. Kajnar, ředi-
tel ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Z. Blažek, 
náměstek ministra životního prostředí K. Bláha, zástupci průmyslových 
podniků a ekologických organizací 

• v Ostravském muzeu byla zahájena výstava Ostrava, město neřesti, na 
které se podílel rovněž Archiv města Ostravy, Muzeum stříbra v Kutné Hoře 
a Muzeum Policie ČR v Praze. Návštěvníci měli možnost se seznámit se 
stinnými stránkami života města v 2. polovině 19. a počátku 20. století 

3. dubna
• do dvouměsíčního zkušebního provozu byla uvedena multifunkční hala 
na výrobu kovových konstrukcí v průmyslové zóně Nad Porubkou v Ostra-
vě-Porubě. Investorem i zhotovitelem novostavby, spolufinancované ze 
zdrojů EU, je společnost Bytostav Poruba, a. s.

• beseda s poslancem Evropského parlamentu H. Fajmonem za ODS se 
konala v sídle oblastního sdružení této strany na Sokolské ulici v Morav-
ské Ostravě

4.–6. dubna 
• v Kině Art proběhla ostravská část 14. ročníku filmového festivalu 
Febiofest, který nabídl šest snímků. K nejzajímavějším patřily filmy P. Ni-
kolaeva ... a bude hůř, Tři kraťasy – tři absolventské filmy studentů praž-
ské FAMU, Sunshine kultovního režiséra D. Boyla a životopisné drama 
Edith Piaf 

5.–7. dubna 
• mezinárodního turnaje ve stolním tenise pro tělesně postižené spor-
tovce Czech Open 2007 se zúčastnilo v areálu TJ Mittal na Varenské ulici 
120 hráčů a hráček z celého světa

5.–9. dubna 
• biskup F. V. Lobkowicz celebroval v době velikonočních svátků několik 
bohoslužeb v katedrále Božského Spasitele
 
5. dubna–9. června 
• akce Den s Deníkem, které prezentovaly Moravskoslezský deník, se 
konaly v Třebovicích, Porubě, Mariánských Horách, Vítkovicích, Zábřehu, 
Hrabůvce a Moravské Ostravě. Na programu byly soutěže, hudební vystou-
pení nebo setkání s představiteli vedení jednotlivých městských obvodů 

8. dubna
• pro všechny návštěvníky Ostravy a obyvatele města, kteří v něm trávi-
li Velikonoce, připravili zaměstnanci Ostravského informačního servisu, 
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17. dubna 
• sólistka opery NDM E. Dřízgová-Jirušová vystoupila v doprovodu klari-
netisty I. Františáka a klavíristy M. Bárty v cyklu koncertů na slezskoost-
ravské radnici. Hudební program doplňovala recitace v podání A. Sasíno-
vé-Polarczyk. Součástí koncertu byl křest nového CD E. Dřízgové-Jirušové, 
I. Františáka a M. Bárty 

18. dubna
• koncertem v Čas Aréně zahájil zpěvák D. Koller a skupina Support 
Lesbiens společné turné po České republice. Jako předkapela vystoupilo 
uskupení Post-It

19.–20. dubna
• na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě a o den později v prostorách Slezsko-
ostravského hradu se uskutečnil Den Země 2007, kterého se zúčastnilo 
40 organizací. K vidění byly mj. kabaret na téma odpady, pásmo filmů 
s ekologickou tematikou, výstavy fotografií, prezentace ekologické dopra-
vy, ukázky činnosti handicapovaných umělců, práce s přírodními i netra-
dičními materiály, prezentace činnosti škol, minizoo, odpadová poradna, 
stánek s biopotravinami, sokolnická show. Zájemci se mohli projet lodí 
po řece Ostravici nebo vyjít s průvodcem na haldu Emu

21. dubna 
• na scéně Národního divadla moravskoslezského byla v české premiéře 
uvedena opera Cyrano de Bergerac italského skladatele F. Alfana podle 
stejnojmenného slavného dramatu E. Rostanda. Dílo nastudoval německý 
režisér A. Thorwald a dirigent O. Dohnányi. Inscenace vznikla v koprodukci 
s divadlem v Karlsruhe. V hlavních rolích se představili E. Dřízgová-Jirušo-
vá, E. Šporerová a G. Zampieri 

• novým přírůstkem v ostravské zoo se stalo druhé mládě kočkodana 
Dianina (první se narodilo 14. února), který obývá zbytky deštného pra-
lesa několika západoafrických států. Tento druh chová v České republi-
ce pouze ostravská zoo a narození obou mláďat lze považovat za jeden 
z nejcennějších odchovů tohoto roku

24. dubna 
• nejvýznamnějším hostem konference Značky v regionu, zabývající se 
marketingovou strategií, konané v hotelu Atom a připravené Agenturou 
pro regionální rozvoj, byl slavný česko-kanadský podnikatel T. Baťa

25. dubna 
• zastupitelé na svém 7. zasedání schválili do funkce jednatele obchod-
ní společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s. r. o., D. Daňkovou 
a do funkce jednatele obchodní společnosti Sportovní a rekreační zaří-
zení města Ostravy, s. r. o., J. Kováře, dále rozhodli o změně územní-
ho plánu města v oblasti Karoliny a také o úpravě části územního plánu 
v okolí křižovatek ulic Českobratrské a Porážkové 
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1. května 
• do obchodního rejstříku byla zapsána nová dceřiná společnost firmy 
Mittal Steel Ostrava, a. s., MSO Pipes & Tubes, a. s., zabývající se výro-
bou trubek 

• bylo zahájeno sympozium Smalt Art Vítkovice 2007. Skupina 14 auto-
rů, mj. E. Ovčáček, E. Vlasáková, J. Šuhájek, J. Mžyk, E. Heřmanská,  
B. Jirků, vytvářela ve smaltovně Vítkovic, a. s., několik týdnů svá díla, 
která byla následně vystavena před Novou radnicí 

• v lesoparku Benátky v Nové Vsi se konaly tradiční oslavy Svátku práce 
pořádané KSČM

• nejlepší česká skupina stylu funky Monkey Business vystoupila na zim-
ním stadionu Sareza v Ostravě-Porubě 

2. května
• nizozemští architekti z ateliérů OMA a ZZDP představili ostravským 
zastupitelům návrhy prvních objektů na zástavbu Karoliny

• Minikino kavárna zahájila provoz v nových prostorách na Kostelní ulici 
v Moravské Ostravě, kam se přestěhovala z domu na ulici Čs. legií

• po rekonstrukci byla otevřena Radniční restaurace v Nové radnici, 
jejímž provozovatelem je hotel ATOM. Interiér respektuje původní vzhled 
z 30. let 20. století, vchod do restaurace je nově zřízen také z nádvoří. 
Celkové náklady dosáhly výše 68 350 450 Kč

• autogramiáda a beseda s americkým spisovatelem R. Fulghumem 
v Domě knihy Librex přilákala množství čtenářů jeho knih

2.–6. května
• 38 představitelek samosprávy přijelo na pozvání senátorky L. Janáčko-
vé na 16. setkání starostek ČR 

3. května
• o svém pohledu na sociální situaci v ČR odjela na Evropské setkání lidí 
žijících v chudobě do Bruselu referovat delegace romských žen, z nichž 
část byla také z Ostravy 

• v Domě umění GVUO byla zahájena výstava obrazů inspirovaných kraji-
nou Lašska, jejichž autorem je A. Kroča

4. května 
• v ostravské zoo přišlo na svět mládě supa bělohlavého. Jedná se o prv-
ní přirozený odchov tohoto druhu v rámci českých zoologických zahrad

• kontaktní místo Czech Point v rámci celostátního projektu eGoverment 
bylo pro občany otevřeno ve Středisku informačních služeb Magistrátu 
města Ostravy. Lze zde získat výpisy z katastru nemovitostí, obchodního 
a živnostenského rejstříku

• uznávaný spisovatel literatury faktu P. Kosatík besedoval v antikvariátu 
a galerii Fiducia

26. dubna 
• v Domě knihy Librex proběhl křest knihy O. Šuleře Laskavé medailony, 
věnované méně známým spisovatelům Ostravska 

• vítězství v největším žákovském turnaji ve florbalu – 4. ročníku ČEZ 
Street Hockey 2007 – konaném v ČEZ Aréně vybojovalo družstvo Základ-
ní školy TGM Frýdlant nad Ostravicí

27. dubna 
• zástupci ostravských studentských a žákovských samospráv podepsali 
na svém prvním zasedání v Nové radnici zakládací listinu Parlamentu dětí 
a mládeže města Ostravy

• 118. celostátní skok přes kůži uspořádaly v Hornickém muzeu OKD 
Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU, Hornický spolek Prokop ve spoluprá-
ci s OKD, a. s.

30. dubna 
• osvobození Ostravy a konec druhé světové války si připomenuli váleční 
veteráni, poslanci, zástupci vedení města a dalších společenských orga-
nizací u pomníku v Husově sadu

• člen rady obvodu Moravská Ostrava a Přívoz M. Hinčica (ODS) zahynul 
při dopravní nehodě poblíž Hrabyně
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4.–6. května 
• milovníci motorismu zhlédli na výstavišti Černá louka 8. ročník Ostrav-
ského autosalonu WEVI, který nabídl přehlídku automobilů a motocyklů 
světových značek a nově také historických vozidel

4.–7. května 
• 21 hráčů a hráček se účastnilo v hernách TJ Mittal Ostrava šampioná-
tu České republiky tělesně postižených sportovců ve stolním tenise 

5. května
• v ČEZ Aréně vystoupil proslulý ruský armádní hudební a taneční soubor 
Alexandrovci 

5.–6. května
• 55. výročí zahájení trolejbusové dopravy v Ostravě a 35. výročí zprovoz-
nění autobusové provozovny v Ostravě-Porubě oslavil DPO, a. s., ve spo-
lupráci s Kroužkem přátel městské hromadné dopravy dnem otevřených 
dveří v obou provozovnách, prohlídkami současných i historických vozidel 
a jízdami historických autobusů a trolejbusů

8. května
• vítězem Běhu osvobození, jehož trasa vedla z Hrabyně do Poruby, se 
stal A. Miko z klubu AK Kroměříž v novém traťovém rekordu 47 minut  
10 sekund

10. května
• oslav státního svátku Polské republiky – vyhlášení Ústavy 3. května 
– na Generálním konzulátu Polské republiky v Ostravě se účastnili mj. 
nový velvyslanec Polska v ČR J. Pastwa, konzulka A. Olszewska a zástup-
kyně hejtmana Moravskoslezského kraje J. Wenigerová. Oficiální program 
doplnilo vystoupení zpěvačky E. Farné

• primátor P. Kajnar přijal polského velvyslance J. Pastwu. Jednání se 
týkala především možností ekonomické spolupráce, zaměstnanosti a do-
pravního spojení mezi oběma zeměmi 

• 2. mezinárodní burza práce v Domě kultury města Ostravy byla urče-
na všem zájemcům o zaměstnání v členských zemích EU a Švýcarsku. 
Akci, kterou navštívilo 1500 lidí, pořádaly Evropské služby zaměstnanosti 
EURES ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

• netradiční formu koncertu v klubu Fabric, při které si mohli poslucha-
či vybírat ze stovky nabízených skladeb, podobně jako v jukeboxu, zvolila 
skupina Buty 

• hned na dvou místech se konal svátek vysokoškoláků. Majálesu před 
kolejemi VŠB-TU v Ostravě-Porubě konkurovala akce s názvem Beánie na 
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Majálesový průvod studentů OU na Slezskoostravský hrad (10. května)



• spisovatel M. Viewegh četl své oblíbené pohádky v Domě knihy Librex 
v rámci akce Česko čte dětem

15.–20. května
• na nádraží Ostrava-Svinov mohli zájemci zhlédnout v galerijním vlaku 
fotografie režiséra W. Wenderse a jeho ženy 

15. května–4. června 
• sérií kulturně-společenských akcí nazvanou Bude LÍP, jejíž součástí byly 
literární večery, veřejné diskuse a hudební produkce, protestovali umělci 
proti vykácení lipové aleje v Komenského sadech

16. května 
• primátor P. Kajnar diskutoval s lidmi na Jiráskově náměstí v rámci cyklu 
besed pořádaných MF Dnes a Radiem Čas 

• v rámci jedenáctého ročníku sbírky Ligy proti rakovině mohli lidé zakou-
pením květu měsíčku lékařského, který dobrovolníci nabízeli v ulicích 
města, přispět na výzkum a prevenci rakoviny 

16.–18. května
• Česko-polské dny, konané pod záštitou primátora Ostravy P. Kajnara 
a primátora města Katovice P. Uszoka, nabídly výstavy fotografií, vyhod-
nocení výtvarné soutěže ostravských a katovických škol, koncert mladých 
interpretů, folklorní vystoupení, česko-polský jarmark a další akce 

18. května
• na konferenci Technické vzdělávání – investice pro budoucnost, kona-
né na VŠB-TU, vystoupil rovněž premiér M. Topolánek 

• v ostravské Čas Aréně se uskutečnila kulturně-charitativní akce mode-
rovaná A. Juchelkou a H. Janků, určená dětem z dětských domovů a sta-
cionářů v Moravskoslezském kraji

• členové souboru DPB připravili premiéru adaptace filmové komedie 
Čtyři vraždy stačí, drahoušku v nastudování J. Mikuláška. V hlavních 
rolích vystoupili V. Dvořák a Z. Przebindová

18.–20. května
• nejúspěšnějším účastníkem ČSOB Velké ceny Ostravy v parkúrovém 
skákání na závodišti JK Baník Ostrava ve Staré Bělé se stal J. Luža s ko-
něm Ronaldo-S

19. května 
• v Českém rozhlase Ostrava a ostravském studiu České televize proběhl 
den otevřených dveří. Pro návštěvníky byla připravena prohlídka historické 

Slezskoostravském hradě. Na akcích vystoupili např. americká skupina 
Dog Eat Dog, Polemic ze Slovenska a tuzemské kapely Mňága a Žďorp, 
Mig 21 nebo Děda Mládek Illegal band

12. května 
• Státní mužský balet Valerije Michajlovského z Petrohradu vystoupil 
v Domě kultury města Ostravy 

• ragbisté Sokola Mariánské Hory oslavili šedesátiny klubu a tím také 
60 let ragby v Ostravě utkáními družstev všech věkových kategorií na 
novém ragbyovém trávníku s automatickým zavlažováním 

• společnost OZO Ostrava, s. r. o., pořádala den otevřených dveří. Pro 
zájemce byla v areálu v Ostravě-Kunčicích připravena prohlídka linky na 
třídění plastů a skla, granulační linky na recyklaci polyetylenových fólií 
nebo linky k výrobě náhradního paliva pro cementárny. Návštěvníci mohli 
zhlédnout popelářská auta, kontejnery i popelnice. V učebně Centra 
odpadové výchovy se uskutečnila projekce filmů o nakládání s odpady. 
Celý program doplnil kabaret pro děti s názvem Ozíci a skládkoobr

13. května 
• v pavilonu slonů ostravské zoo zahájila bývalá konzulka České republi-
ky v Keni Z. Beranová výstavu o legendární ochránkyni přírody a autorce 
knihy o lvici Else J. Adamsonové
 
• na Nové radnici se konala tradiční soutěž hasičského víceboje Ostravská 
věž, jejíž nejtěžší disciplínou je běh na radniční věž s dýchacím přístrojem 

14. května 
• Krajský soud v Hradci Králové zastavil trestní stíhání bývalých majitelů 
OKD, a. s., V. Koláčka a P. Otavy a někdejšího předsedy představenstva 
J. Przybyly, kteří čelili obžalobě ze zneužívání informací v obchodním styku 
a ze zkreslování údajů o hospodaření společnosti

14.–20. května
• pestrá plejáda nejrůznějších amatérských, ale také profesionálních 
divadelních souborů či jednotlivců se představila na devátém ročníku 
přehlídky Maják 2007, mj. Malá scéna Zlín, Teatro Matita ze Slovinska, 
Divadlo bez střechy, Dividlo, Divadlo Tramtárie, Aureko II, Divadelní sou-
bor při klubu Atlantik. Z profesionálních scén pak brněnský soubor Husa 
na provázku, známý herec T. Matonoha nebo členové činohry Národního 
divadla moravskoslezského V. Polák a P. Sýkora

15. května 
• v Domě umění GVUO proběhla vernisáž výstavy grafik a asambláží  
E. Ovčáčka z šedesátých let 20. století
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i současné techniky, vysílacích a nahrávacích studií, záznamových pracovišť 
a také přenosového vozu. Zájemci si mohli vyzkoušet práci moderátorů

19.–20. května
• akce s názvem Napoleonské války na Slezskoostravském hradě byla 
součástí oslav 3. výročí otevření Slezskoostravského hradu. Lidé si mohli 
prohlédnout vojenské ležení, ukázky výcviku pěchoty a jízdy, představení 
šermířů nebo dobových řemesel a také vyslechnout dobovou hudbu. Pro-
gram uzavřel ohňostroj

21. května
• primátor P. Kajnar jednal s francouzským velvyslancem Ch. Friesem 
o hospodářské a kulturní spolupráci. Velvyslanec rovněž navštívil katedru 
romanistiky Ostravské univerzity a VŠB-TU

• velkolepá show skupiny Kabát se konala před ČEZ Arénou 

21.–27. května
• na Veletrhu současného umění Art Prague ve výstavní síni Mánes v Pra-
ze prezentovalo některá díla ze svých sbírek Výtvarné centrum Chagall 

21. května–8. června
• 32. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj, který 
navštívilo rekordních 8 tisíc posluchačů, nabídl opět řadu vynikajících 
uměleckých výkonů, mezi které patřila vystoupení Národního symfonic-
kého orchestru polského rozhlasu Katovice, České filharmonie, Janáč-
kovy filharmonie Ostrava, Symfonického orchestru hlavního města Prahy 
FOK, Komorní filharmonie Pardubice, světoznámého houslisty G. Kreme-
ra a souboru Kremerata Baltica, klavíristy M. Kasíka a mnoha dalších. 
K výjimečným zážitkům patřila kantáta C. Orffa Carmina burana na Slez-
skoostravském hradě v provedení Janáčkovy filharmonie Ostrava, České-
ho filharmonického sboru Brno, Ostravského dětského sboru a sólistů  
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onské války na 
Slezskoostravském 
hradě (19. května)

Saxofonista Z. Kaleta a dirigent G. Chmura (21. května)

Portugalská zpěvačka 
Mariza při vystoupení 
na Janáčkově máji 
(5. června) 



24. května
• pracovníci firmy provádějící výkopové práce na Puchmajerově ulici 
nalezli kosterní pozůstatky. Soudní znalec potvrdil, že šlo o kosti staré 
více než 50 let. Na staveništi byl neprodleně specialisty z Národního 
památkového ústavu zahájen archeologický průzkum, který potvrdil, že 
se jedná o hroby z místa hřbitova v blízkosti původní kaple sv. Lukáše

• klub babiček mažoretek Bambulky z Domova pro seniory Korýtko z Ost- 
ravy-Zábřehu získal certifikát Agentury Dobrý den o vytvoření českého 
rekordu v kategorii nejstarší mažoretky. Věkový průměr účinkujících se 
pohyboval kolem 81 let, přičemž nejstarší člence souboru bylo 86 let

25. května
• soubor Divadla loutek Ostrava uvedl adaptaci pohádky F. Hrubína Krás-
ka a zvíře v režii M. Duši

25.–27. května 
• přehlídka organizací, spolků a dalších institucí, které se zaměřují na 
využití volného času dětí a mládeže, Bambiriáda se konala ve Středisku 
volného času v Ostravě-Zábřehu. Pro návštěvníky byly připraveny prezen-
tace nabídky mimoškolní činnosti, ukázky táboření, hry, soutěže, hudeb-
ní, taneční vystoupení a mnohé další atrakce

• na motoristické show Aréna on the road 2007 v ČEZ Aréně mohli moto-
rističtí fandové zhlédnout vozy mnoha světových značek a také motokro-
sovou exhibici

26. května 
• činoherní soubor NDM nastudoval hru J. A. Pitínského Matka. V hlavní 
roli se představila V. Forejtová

A. Bochenek-Osiecké, O. Kleina, A. Podolchova v nastudování T. Netopila. 
Některá představení vybočovala z klasického repertoáru, jako např. před-
stavení hry T. McNally Mistrovská lekce, které bylo dramatizací pěveckých 
lekcí světoznámé pěvkyně M. Callasové, v hlavní roli s E. Balzerovou, 
European Dance Laboratory No. 1, pořádaná ve spolupráci s 19. Mezi-
národním festivalem soudobého tance Tanec Praha 2007, nebo koncert 
portugalské zpěvačky Marizy v sále Divadla Antonína Dvořáka. K dopro-
vodným akcím patřila i čtveřice výstav, z nichž nejvýznamnější – expozice 
obrazů B. Jirků – se konala ve Výtvarném centru Chagall. Novým prezi-
dentem festivalu se po dirigentu L. Peškovi stala pěvkyně G. Beňačková-
-Čápová 

22. května
• vernisáž výstavy Václav Hollar jubilující, k 400. výročí narození tohoto 
světově uznávaného grafika a kreslíře, proběhla v Nové síni GVUO
 
23. května 
• veliký ohlas vyvolala expozice zlatých mincí středověké Evropy zahájená 
v Ostravském muzeu, která vznikla ve spolupráci s Moravským zemským 
muzeem v Brně. Mezi výjimečné exponáty patřila mj. jednokilogramová 
zlatá medaile ražená Českou mincovnou

• v galerii Fiducia byla zahájena výstava fotografií českého průkopníka 
abstraktní fotografie, člena výtvarné skupiny Devětsil J. Rösslera 

3938

K
V

Ě
T

E
N

K
V

Ě
T

E
N

Světoznámý houslista G. Kremer (29. května) 

Scéna z pohádky 
Kráska a zvíře Diva-
dla loutek Ostrava 
(25. května)



1. června 
• po rekonstrukci bylo otevřeno Masarykovo náměstí, jehož se zúčastnili 
představitelé vedení města Ostravy v čele s primátorem P. Kajnarem, sta-
rostou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz M. Svozilem a zá-
stupci dodavatelské firmy Tchas, spol. s r. o. Povrch náměstí je vydlážděn 
žulovými deskami tří barevných odstínů a mramorovými dlažebními kost-
kami. Zajímavým prvkem jsou mosazné desky, na kterých jsou zazname-
nána významná data z historie Ostravy. Na náměstí je rovněž umístěna 

• v Ostravě-Lhotce proběhla tradiční akce Honění krále, jejíž součástí byl 
krojovaný průvod, vystoupení mažoretek a skupiny historického šermu 
Keltik 

29. května 
• pravděpodobně nejstarší zvon na Moravě z kostela v Ostravě-Zábřehu 
byl zájemcům zpřístupněn v expozici Arcidiecézního muzea v Olomouci 

30. května 
• k hlavním bodům 8. zasedání ZMO patřilo schválení investiční dotace 
na stavební úpravy a revitalizaci území Slezskoostravského hradu, poskyt-
nutí záštity a finanční dotace ve výši 100 tis. Kč konferenci EUSFLAT 
2007 (European Society for Fuzzy Logic and Technology). Zastupitelé také 
schválili výsledky soutěže Dům roku 2006, jímž se stal administrativní 
a skladový objekt společnosti Bextra, s. r. o, v Ostravě-Vítkovicích

• veřejnosti bylo předáno rekonstruované venkovní koupaliště před 
městskými lázněmi v Moravské Ostravě. Bazén je rozdělen na plaveckou 
a relaxační část, vybudováno bylo skalisko s vodopádem, šplhací síť, 
vodní houpačka a dětské brouzdaliště, lezecká stěna, skluzavka, dětský 
koutek s prolézačkami a pískovištěm a hřiště na beach volejbal. Rekon-
strukce celého areálu stála více než sto milionů korun

• Regionální klub Mladých konzervativců Ostrava ve spolupráci s oblast-
ním sdružením ODS pořádal besedu na téma Daně v ČR versus Evropská 
unie, na které vystoupil místopředseda rozpočtového výboru Poslanecké 
sněmovny P. Hrnčíř 
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V. Daněk, P. Kajnar, F. V. Lobkowicz a M. Svozil při slavnostním otevření Masarykova 
náměstí (1. června)

Vodní prvky na Masarykově náměstí (1. června) 



8.–10. června 
• na mistrovství ČR v boxu, konaném na zimním stadionu Sareza v Os-
travě-Porubě, získali tři zlaté medaile pro tým Boxing Ostrava ve váhových 
kategoriích do 75 kilogramů J. Sojka, do 81 kilogramů P. Novotný a v su-
pertěžké váze Š. Slíž 

10. června
• písničkář P. Streichl vydal nové CD Za dveřmi

10.–18. června
• dvě mláďata jelena milu se narodila 10. a 18. června. Jeleni milu by-
li ve své domovině, východní Číně, vyhubeni a jako druh byli zachráně-
ni umělým odchovem. Zoologická zahrada Ostrava chová jeleny milu od 
roku 1974 a za tuto dobu se zde narodilo více než 60 mláďat

11. června
• zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Vítkovice odvolalo starostu 
P. Kutěje z ODS a další členy rady, na jeho místo zvolilo A. Dobrozemské-
ho (bez politické příslušnosti na kandidátce KDU-ČSL) a nové radní

12. června
• dva mladíci, kteří odcizili v Ostravě-Petřkovicích měděné trubky, utonuli 
v Odře při útěku před příslušníky Městské policie Ostrava

13. června
• sdružení Czech Top 100 zveřejnilo výsledky 13. ročníku žebříčku 100 nej- 
významnějších firem České republiky v roce 2006. Ze společností, které 
mají sídlo v Ostravě, se umístily Mittal Steel Ostrava, a. s., na 11. místě, 
OKD, a. s., na 18., Vítkovice Steel, a. s., na 40., Severomoravská plyná-
renská, a. s., na 43., Tchas, spol. s r. o., na 83., Hruška, spol. s r. o., na 
93. a BorsodChem MCHZ, s. r. o., na 96. místě 

16. června 
• operní soubor Národního divadla moravskoslezského uvedl v originále 
inscenaci G. Bizeta, P. Brooka, J.-C. Carrièra a M. Constanta La Tragédie 
De Carmen. V režii V. Směchova a hudebním nastudování P. Gatta vystou-
pili v hlavních rolích A. Číhalová v alternaci s Z. Dunajčanovou, A. Zwierko 
a J. Dvorský (alternace L. Mastro a C. Olivieri)

• páté mistrovství republiky v nádechovém potápění se konalo v bazénu 
Sareza v Ostravě-Porubě. Celkovými vítězi se stali P. Augusta z Freediving 
teamu Ostrava a A. Zabloudilová z Envy Teamu

• slavnostního otevření nového vinařství v Ostravě-Koblově na Výdušní 
ulici, jehož majitelem je J. Ambrož, se účastnili hejtman E. Tošenovský, 
náměstek primátora L. Ženatý, starostové některých městských obvodů 
a další významní hosté

fontána s pěti tryskami. Z původní podoby náměstí je zachován marián-
ský sloup. Oprava, jejíž cena dosáhla skoro 100 mil. Kč, se prodloužila 
také kvůli archeologickému průzkumu

• zapsáním do obchodního rejstříku bylo završeno splynutí společnos-
ti Vítkovice Steel, a. s., s jejím jediným akcionářem, společností ABA 
Assets, s. r. o. Tímto právním úkonem vznikla nástupnická společnost 
Evraz Vítkovice Steel, a. s. 

• k tomuto datu byl rozdělen odbor školství, kultury, mládeže a sportu 
MMO na odbor kultury, sportu a volnočasových aktivit a odbor školství 

• Diskriminuje většinová společnost Romy, nebo Romové většinovou spo-
lečnost? byl název veřejné besedy, kterou pořádala MF Dnes v aule OU 
s vicepremiérem J. Čunkem, ombudsmanem O. Motejlem, senátorkou  
L. Janáčkovou, romským podnikatelem a aktivistou M. Horvátem, K. Vish- 
wanathanem z občanského sdružení Vzájemné soužití a dalšími hosty

• Masokombinát Martinov v Ostravě, který patří olomoucké společnos-
ti Milkagro, a. s., ukončil výrobu. Jeden z nejmodernějších a největších 
domácích podniků dlouhodobě vykazoval finanční ztrátu a vlastníkům se 
nepodařilo najít zájemce, který by jej chtěl převzít. K 1. červnu dostalo 
výpověď 213 zaměstnanců

2.–3. června 
• jezdci na historických i současných motocyklech se utkali na meziná-
rodních silničních závodech motocyklů Radvanický okruh 2007. Dopro-
vodný program nabídl soutěže o ceny, vystoupení hudebních skupin aj. 
Pořadateli byli AV Moto Racing ve spolupráci s městským obvodem Ostra-
va-Radvanice a Bartovice 

6. června
• zastupitelstvo obvodu Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky odvolalo 
dosavadního starostu R. Michniaka z ODS a další členy rady obvodu a na 
jeho místo zvolilo L. Janáčkovou (Nezávislí)

• 30 tisíc fanoušků z ČR, Polska a Slovenska si vyslechlo koncert meta-
lové legendy Iron Maiden na stadionu na Bazalech 

• novinářům byly představeny rekonstruované prostory kompresorovny 
v Hornickém muzeu OKD. Realizovaný projekt zahrnoval kompletní opravu 
stropů a podlah včetně instalace elektrického podlahového vytápění 

7. června 
• česko-argentinský výtvarník F. Díaz prezentoval své práce na interaktiv-
ní výstavě ve Výstavní síni Sokolská 26
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• slavnosti pivovaru Ostravar, konané k 110. výročí otevření pivovaru, 
nabídly atraktivní hudební program, ve kterém vystoupily skupiny Divokej 
Bill, Buty, Support Lesbiens nebo zpěvačka Anna K, řadu soutěží 
inspirovaných fotbalem, prohlídku varny a hlavně kvasnicové pivo 
čepované přímo z ležáckého sklepa

• v restauraci Hobit na Přívozské ulici v Moravské Ostravě začal sládek 
J. Štverka vařit kvasnicové 12° pivo Qásek. Poprvé ho mohli lidé 
ochutnat u příležitosti sládkovy svatby. Pivovar Biovar se tak stal prvním 
minipivovarem na území města

17. června 
• na Slezskoostravském hradě byla starostou městského obvodu 
Slezská Ostrava A. Maštalířem a čestným předsedou Klubu českých 
turistů J. Havelkou odhalena pamětní deska A. Podroužkovi, významnému 
činovníkovi turistického hnutí a iniciátorovi stavby chaty na Ondřejníku. 
Při této příležitosti byla turistická stezka na haldu Emu nazvána cestou 
Adolfa Podroužka 

• v evangelickém kostele na Českobratrské ulici měla premiéru Česká 
mše emeritního profesora Janáčkovy konzervatoře Ostrava L. Juřici 
v provedení Pěveckého sdružení Ostrava 

19. června 
• z letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově byly obřím nákladním 
letounem Ruslan odeslány do Jižní Koreje dvě lodní hřídele, vyrobené 
firmou Vítkovice Heavy Machinery, a. s., z nichž jedna má hmotnost přes 
44 a druhá 16 tun

• v prvním ročníku soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje 
získala cenu Grand Prix aula a centrum informačních technologií Vysoké 
školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Mezi stavbami občanské 
vybavenosti získala první cenu rekonstrukce objektu Knihovny města 
Ostravy a Komorní scény Aréna. Cenu převzal náměstek primátora 
Ostravy L. Ženatý. Architektonické řešení je dílem Ateliéru IDEA, s. r. o. 
Statutární město Ostrava investovalo do rekonstrukce knihovny a divadla 
více než 180 milionů korun

19.–21. června
• na nákladovém nádraží v Ostravě-Přívoze se konal 8. ročník mezi-
národního veletrhu Czech Raildays 2007, na němž se odborníci i ostatní 
zájemci mohli seznámit s novinkami kolejové dopravy. Mezi nejzajímavější 
exponáty patřil Taurus 1216 050 – nejrychlejší lokomotiva světa, která 
dosáhla rychlosti 357 kilometrů v hodině, kterou prezentovala firma 
Siemens AG
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Jedna z moderních 
souprav příměstské 
železniční dopravy 
představená na Czech 
Raildays 
(19. června) 

R. Urban 
a R. Klemensová 
v představení 
Cabaret 
(23. června)



• do pátého ročníku Mezinárodního filmového festivalu dětských a stu-
dentských filmů Ostravský koníček 2007 se přihlásili autoři 84 snímků 
z České republiky, Slovenska a Rakouska. Nejúspěšnějším se stal ani-
movaný film M. Voráčkové Dvacet tisíc mil pod mořem. Získal hlavní cenu 
v kategorii animovaných filmů do 12 let a zároveň i cenu filmové školy 
a ředitele festivalu D. Koutka. Čestné uznání a cenu České televize za 
nejlepší dokumentární film převzal I. Vredík za film Pomník říše. Soutěžní 
snímky zhlédlo 500 diváků. Největší úspěch z doprovodného programu 
mělo představení loutkového divadla Pejsek a kočička. Starší děti se 
mohly účastnit workshopu filmové animace

20. června
• v prostorách železniční stanice Ostrava-Svinov byla zahájena výstava 
v rámci projektu Kolik cest vede na Florenc?, na kterém spolupracovalo 
32 fotografů a výzkumníků z celého světa. Jejich cílem bylo dokumentovat 
šestnáct příběhů lidí, kteří cestují z různých důvodů a různými směry za 
prací 

21. června 
• ve věku nedožitých 60 let zemřel A. Babraj, scénograf, výtvarník a šéf 
výpravy NDM

• Galakoncert u příležitosti 50 let výstaviště Černá louka a 70 let  
hudebního studia S1 Českého rozhlasu Ostrava se konal na Slezsko-
ostravském hradě. Na pódiu se vystřídali E. Farna, M. Rottrová, V. Špi-
narová, J. Šuláková, J. Wykrent a další. U této příležitosti pokřtili náměstek 
primátora L. Ženatý a ředitel Ostravských výstav, a. s., K. Burda knihu 
Jsem Černá louka autorů B. Žárského a M. Poláška 

22.–24. června 
• šedesát týmů, téměř tisíc florbalistů a florbalistek z České republiky, 
Polska a Maďarska se utkalo na Fat Pipe Cupu 

23. června 
• činohra Národního divadla moravskoslezského uvedla světoznámé 
představení Cabaret autorů J. Kandera, F. Ebba a J. Masteroffa. V režii 
P. Gábora se představili J. Sedláček, R. Klemensová, F. Strnad, R. Urban, 
A. Cónová a další 

25. června
• cenu Andreje Stankoviče získala režisérka P. Všelichová za dokument 
Zločin jménem Katyň na námět historika M. Boráka, produkovaný ost-
ravským studiem České televize

• už posedmačtyřicáté se uskutečnil na Městském stadionu v Ostravě- 
-Vítkovicích populární běžecký závod rodičů s dětmi Čokoládová tretra 
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Prezident V. Klaus s  P. Kajnarem a K. Burdou při prohlídce Slezskoostravského hradu  
(26. června)

V. Klaus ve Vítkovicích, a. s. (26. června)



26. června
• prezident republiky V. Klaus navštívil Ostravu. Diskutoval se zastupi-
teli na Nové radnici. Po obědě se členy Rady města Ostravy v Radniční 
restauraci si prohlédl areál Vítkovic, a. s., včetně Dolní oblasti Vítko-
vic a Slezskoostravský hrad. Za velkého zájmu lidí podepisoval v knih-
kupectví Pergamen v centru Ostravy svou novou knihu Modrá, nikoliv 
zelená planeta a večer strávil jako divák na atletickém mítinku Zlatá 
tretra

• zastupitelé na svém 9. zasedání uzavřeli hospodaření města za uply-
nulý rok, aniž do něj zahrnuli výsledky ze všech obvodů. Důvodem bylo 
neschválení hospodaření obvodu Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky za 
rok 2006 jeho zastupitelstvem. ZMO dále odsouhlasilo rozdělení volných 
zdrojů v celkovém objemu 305 745 000 Kč, schválilo navýšení základ-
ního jmění společnosti Vítkovice Aréna, a. s., o 30 000 000 Kč a udělilo 
600 000 Kč na pořádání Dne NATO. V poledne přišel na zasedání ZMO 
prezident republiky V. Klaus a diskutoval se zastupiteli o dotacích z Evrop-
ské unie, přerozdělování financí městům a obcím ze státního rozpočtu. Na 
závěr předal V. Klausovi primátor P. Kajnar dar – grafický list akademické-
ho malíře E. Ovčáčka

26.–27. června 
• na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích se konal nejlépe obsaze-
ný lehkoatletický mítink v České republice – 46. ročník Zlaté tretry. První 
den proběhl závod v hodu kladivem, který vyhráli I. Tichon z Běloruska 
a Ruska T. Lysenková. Druhý den zhlédly vyprodané tribuny řadu špičko-
vých výkonů, z toho dva světové rekordy fenomenálního etiopského běžce 
H. Gebrselassie v neobvyklém běhu na 20 km a zároveň jednu hodinu. 
20 km uběhl v čase 56:25:98 a za hodinu uběhl celkově 21 285 metrů. 
V závodě ve skoku o tyči žen zvítězila Ruska J. Isinbajevová výkonem 
466 cm před českou reprezentantkou K. Baďurovou, která skočila stej-
nou výšku, avšak až na třetí pokus. I tak však dosáhla českého rekordu. 
Rekord mítinku překonal ve vrhu koulí Američan R. Hoffa hodem dlouhým 
21,77 metru. Přímý televizní přenos ze Zlaté tretry sledovali diváci nej-
méně v 50 zemích světa. Diváky mítinku byli rovněž prezident republiky  
V. Klaus a premiér M. Topolánek 

29. června 
• v Zoologické zahradě Ostrava byl otevřen unikátní botanický park, ve 
kterém nechybí tři mosty, lávka, malé jezírko a prolézačky pro děti

30. června
• k tomuto datu bylo v Ostravě registrováno 19 695 (11,5 %) nezaměst-
naných 
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Etiopský běžec H. Gebrselassie po překonání dvou světových rekordů na mítinku Zlatá 
tretra (27. června)

Dramatický průběh běhu na 3000 m s překážkami na Zlaté tretře (27. června) 



1. července
• ve věku 53 let tragicky zahynul na Hukvaldech významný ostravský 
fotograf F. Řezníček 

2. července 
• 90. výročí bitvy u Zborova si u památníku v Husově sadu připomenu-
li představitelé města, zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu 
a Československé obce legionářské 

• před Novou radnicí byl odstartován štafetový běh, jehož trasa, dlou-
há 540 km, procházela partnerskými městy Ostravy, která se nacházejí 
v zemích Visegrádské čtyřky. Vedoucím štafety mezi Ostravou, Kato-
vicemi, Košicemi a Miškovcem byl člen Zastupitelstva města Ostravy  
J. Horák 

6.–8. července 
• městský obvod Ostrava-Nová Ves připravil společně s výtvarným spol-
kem Nová věc pod záštitou hejtmana E. Tošenovského akci Vzpomínky 
na červenec 1997 – Nová Ves v roce 10. Součástí programu byly mj. ver-
nisáž výstavy výtvarných prací členů spolku Nová věc, dokumentární film 
Obraz apokalypsy, mše celebrovaná biskupem F. V. Lobkowiczem a zasa-
zení pamětní lípy na místním hřbitově 

• na 6. ročníku Seniorolympiády, konané v Budapešti, získali členové 
ostravské výpravy v konkurenci pěti družstev z Maďarska, Chorvatska, 
Slovenska a České republiky 3 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzovou medaili 

10.–22. července
• sochaři z České republiky, Slovenska a Polska vytvořili na Mezinárod-
ním sochařském sympoziu Plesná 2007 díla ze dřeva nebo kamene, 
která byla prezentována na vernisáži 22. července a poté instalována na 
různá místa obvodu

11.–15. července 
• 1300 sportovců ze 188 zemí se účastnilo mistrovství světa atle-
tů do sedmnácti let na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích. Na 
slavnostním zahájení před Novou radnicí promluvil mj. premiér M. To- 
polánek. V průběhu šampionátu padlo celkem 10 světových rekordů 
v této věkové kategorii. Z českých sportovců se na mistrovství nejlépe 
umístila K. Cachová z SSK Vítkovice, která v sedmiboji získala zlatou 
medaili 

12. července
• ve Výtvarném centru Chagall proběhla vernisáž výstavy obrazů význam-
ného ostravského výtvarníka a architekta V. Filandra 
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tantka P. Olsen 
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ných pokusů 
na MS juniorů 
(14. července)

Průvod mladých 
atletů při zahájení 
mistrovství světa 
(11. července) 



12.–15. července 
• 6. ročník festivalu Colours of Ostrava nabídl na jedenácti scénách 
20 000 posluchačů vystoupení téměř šesti set hudebníků z více než dva-
ceti zemí světa. K nejoceňovanějším patřily koncerty srbského hudebníka 
G. Bregoviće, mezinárodní formace Salsa Celtica nebo argentinsko-uru-
guayského uskupení Bajofondo Tango Club. Hudební produkce doprová-
zely divadelní představení, taneční workshopy a filmové projekce 

16. července   
• do Ostravy dorazili účastníci nejdelšího štafetového běhu na světě 
World Harmony Run, nesoucí jako symbol harmonie pochodeň. Část tratě 
od Nové radnice k Ostravici běžel také primátor P. Kajnar 

20. července 
• L. Uher, člen horolezecké expedice Czech Mountaineering Expedition 
K2 Ostrava 2007, dosáhl vrcholu druhé nejvyšší a nejnebezpečnější hory 
světa K2. Výpravu, kterou finančně podpořilo mj. město Ostrava, vedl 
známý horolezec L. Sulovský 

22.–29. července 
• na nádvoří Slezskoostravského hradu se konalo Ostravské řezbování. 
Řezbáři z České republiky a Polska vytvářeli dřevěné plastiky inspirované 
lidovým řemeslem, které byly posléze rozmístěny v areálu hradu 

• na kurtech Kentaur sportu v areálu Městského stadionu v Ostravě-
-Vítkovicích a Biocelu Vratimov bojovalo více než sto šedesát čtrnácti-
letých dívek a chlapců z jedenačtyřiceti zemí o titul tenisového mistra 
Evropy v této věkové kategorii. Nejúspěšnější z českého týmu byla dvoji-
ce D. Allertová – V. Závodská, která zvítězila ve čtyřhře 

23. července–19. srpna 
• v baletní a taneční letní škole Ballet & Dance Workshop Ostrava si 
mohli studenti těchto oborů zdokonalit pohybové schopnosti v oblasti 
klasického, moderního a folklorního tance pod vedením vynikajících svě-
tových pedagogů a choreografů, jako např. Y. Maora, K. Averty, E. Suttera 
nebo šéfa baletu Národního divadla moravskoslezského I. Vejsady. Akci 
zakončila taneční galapředstavení 

27. července 
• akcionáři společnosti Mittal Steel Ostrava, a. s., na valné hromadě 
schválili změnu názvu obchodní firmy na ArcelorMittal Ostrava, a. s. 

28. července–5. srpna
• desetiletá Z. Vítečková, členka klubu Katlen Ostrava, získala dvě zlaté 
a dvě stříbrné medaile v soutěži mladých talentů World Championships 
of Performing Arts v Hollywoodu. Zvítězila v kategorii baletu a akrobacie 
a druhé místo obdržela v kategorii show dance 
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G. Bregović s orchestrem na festivalu Colours of Ostrava (12. července)

Stovky nadšených fanoušků Colours of Ostrava (12.–15. července)



časní světoví skladatelé, jako např. M. R. Abrams, S. Claren, A. Lucier, 
B. Patterson, Ch. Wolff a P. Kotík. Festival nabídl 15 koncertů, na kterých 
vystoupili kromě Janáčkovy filharmonie Ostrava také soubory Ostravská 
banda, Melos Ethos Ensemble, Sonar Streich Quartet, Flux Quartet, Can-
ticum Ostrava a sólisté klavírista D. Vandewalle, violoncellista Ch. Curtis 
nebo kontratenorista S. Fox. Akci doplnila také výstava fotografií W. Trägera 
v Domě umění GVUO a diskuse na téma Nová hudba v Praze 1959-64 

15. srpna 
• mimořádně horké léto, trvající skoro celé dva měsíce, jen potvrdilo 
vyrovnání teplotního rekordu pro tento den, který činil 33,6 °C 

16.–19. srpna
• juniorský tým FBC Pepino Ostrava zvítězil na největším tuzemském 
florbalovém turnaji Czech Open, konaném v Praze, když ve finále porazil  
1. SC SSK Vítkovice 3:0

22. srpna
• na Nové radnici se konal slavnostní křest knihy J. Klinky, J. Břečky 
a V. Kolesy Robert Matula – Parašutista skupiny Wolfram, pojednávající 
o osudech radvanického rodáka a čestného občana Ostravy v součas-
nosti žijícího v Kanadě. Akce se účastnili mj. kanadský chargé d'affair 
Y. Turcotte, náměstek primátora V. Mynář, autoři knihy a prostřednictvím 
telefonického spojení také R. Matula 

24. srpna 
• Vítkovice, a. s., ve spolupráci s Ostravským informačním servisem,  
s. r. o., zpřístupnili Dolní oblast Vítkovic. Návštěvníci mohli tuto průmys-

2.–4. srpna 
• na letním koupališti v Ostravě-Porubě připravila firma Škoda, a. s., pro 
filmové fanoušky Autokino Fabia. Řidiči mohli sledovat projekce úspěšných 
českých filmů Rafťáci, Kráska v nesnázích a Účastníci zájezdu přímo ze svého 
automobilu. Kromě promítání čekaly na návštěvníky i nejrůznější atrakce, 
zájemci si mohli vyzkoušet novou Škodu Fabii nebo si zahrát paintball

3. srpna
• světově proslulá česká architektka E. Jiřičná prezentovala v Ostra-
vě návrhy lávky pro pěší, která by měla spojit území tzv. Nové Karoliny 
s ústředním autobusovým nádražím
 
6. srpna
• v rekonstruovaném zámku v Ostravě-Zábřehu, který vlastní P. Hradil 
a E. Bergmann, byl otevřen minipivovar, který vyrábí přírodní nepasteri-
zovaný 11° tmavý a světlý ležák. Na přelomu srpna a září zde byl rovněž 
zahájen provoz hotelu, zámecké pivnice a vinotéky 

13.–17. srpna 
• konal se desátý ročník Mezinárodního festivalu městských folklorních 
souborů Folklor bez hranic Ostrava 2007, nad nímž převzali záštitu primá-
tor města Ostravy P. Kajnar a ředitel ostravského studia České televize 
I. Racek. V jubilejním ročníku se představili hosté z Mexika, Mongolska, 
Bulharska a Ruska i řada místních souborů. K nejatraktivnějším patřila 
vystoupení folklorního seskupení Hueyitlatoani Alta z Mexika, lidového 
divadla Khulan Khongor z Ulánbátaru, souboru Agidel z Ruska nebo bul-
harského seskupení Severnyatzi. Součástí programu byla také výstava 
fotografií F. Řezníčka z minulých ročníků festivalu

13. srpna–2. září 
• třetího ročníku workshopu a festivalu soudobé hudby Ostravské dny 
2007 se účastnilo 35 studentů ze 13 zemí. Semináře vedli významní sou-
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Sládek V. Baron 
v minipivovaru zámku 
v Ostravě-Zábřehu 
(6. srpna)

Soubor Danaj při vystoupení na festivalu Folklor bez hranic (13. srpna)



lovou památku zhlédnout v pravidelných prohlídkách vždy od pátku do 
neděle až do konce turistické sezony 31. října

25. srpna 
• v areálu jezdeckého klubu Baník Ostrava ve Staré Bělé se podesáté kona-
lo Mezinárodní setkání jízdních policií, kterého se zúčastnilo sedm družstev 
z České republiky, Polska a Německa. Soutěž probíhala ve třech disciplí-
nách: skokovém parkúru, zrcadlovém skákání dvojic a speciálním policejním 
parkúru. Nejúspěšnějším závodníkem se stal L. Zedníček s koněm Bass 
z Ostravy, který zvítězil ve dvou ze tří disciplín. V doprovodném programu si 
mohli diváci vyzkoušet přesnou mušku v laserové střelnici, zhlédnout ukáz-
ky Judo clubu Městské policie Ostrava a kynologického výcviku. Součástí 
akce bylo vyhlášení výtvarné soutěže Ostravský kůň očima dětí

• v Ostravě-Michálkovicích proběhl motoristický závod do vrchu historic-
kých vozidel a motokár Michálkovický kopec. Akci pořádal pod patronací 
starostky městského obvodu Michálkovice K. Sedláčkové Český klub his-
torických motocyklů. Do závodu, který byl vypsán pro pět kategorií histo-
rických vozidel, se přihlásilo třicet automobilů a sedmdesát motocyklů

25. srpna–2. září
• skokanka o tyči K. Baďurová, rodačka z Ostravy, v současné době 
působící v týmu USK Praha, získala na atletickém mistrovství světa v Ósa-
ce stříbrnou medaili v novém českém rekordu 475 cm

26.–31. srpna
• na Jiráskovo náměstí po roce opět dorazil Kinematograf bratří Čadíků. 
Ostravané mohli pod širým nebem zhlédnout české filmy Maharal – Tajem-
ství talismanu, Grandhotel, Kvaska a další. Vstupné z projekcí bylo věnová-
no nadačnímu sdružení Dar života. V doprovodném programu Grantobraní 
se představily organizace, které dostaly od městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz finanční příspěvek na svoji činnost

29. srpna
• veselé loučení s prázdninami připravili pro děti strážníci Městské policie 
Ostrava společně s pracovníky pobočky Knihovny města Ostravy v Ostravě-
-Hrabůvce. Před knihovnou na Závodní ulici si mohly děti ověřit svoji zdat-
nost a šikovnost v různých soutěžích. Strážníci také zjišťovali znalosti dětí 
z povinné výbavy jízdního kola a seznámili je, jak postupovat, když najdou 
použitou injekční stříkačku, nebo jak poskytnout první pomoc

30. srpna 
• v průběhu Strašidelné noci na Slezskoostravském hradě mohli návštěv-
níci v doprovodu průvodců v kostýmech projít strašidelné prohlídkové 
trasy a potkat upíra, obra lidožrouta, smutnou bílou paní, tajemného mni-
cha, čerty, hejkala a další strašidla
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7.–8. září 
• trvalý déšť zapříčinil rozvodnění Porubky a dalších toků v Ostravě. Kvůli 
hrozícím záplavám svolal primátor P. Kajnar protipovodňovou komisi, 
které se zúčastnili také starostové ohrožených městských obvodů. Nej-
složitější situace vznikla v Ostravě-Koblově, kde hasiči v lokalitě Žabník 
stavěli protipovodňovou hráz. Uzavřeno bylo také Havlíčkovo nábřeží a vo-
da zasáhla chatové oblasti v Třebovicích, Martinově, Krásném Poli a Svi-
nově. Od 8. září se situace stabilizovala a hladiny řek začaly klesat

7.–10. září 
• režisér R. Lipus a architekt a herec D. Vávra vedli v Národní kulturní 
památce Důl Michal dvě komentované prohlídky výstavy Šumná a bez-
branná 2003–2007, věnované zapomenutým opomíjeným a často devas-
tovaným architektonickým skvostům naší vlasti 

8. září 
• premiéru inscenace M. McDonagha Poručík z Inishmoru, pojednávající 
s nadsázkou o irských teroristech, připravil se souborem Komorní scény 

3. září 
• primátor P. Kajnar přivítal prvňáčky v Základní škole J. Valčíka v Ostra-
vě-Porubě

• JKO otevřela ve školním roce 2007/2008 nový obor – gymnázium se 
zaměřením na estetickovýchovné předměty s profilujícím předmětem 
hudební výchova. V této souvislosti byl název školy změněn na Janáčkova 
konzervatoř a Gymnázium v Ostravě

• ve Výtvarném centru Chagall byla zahájena výstava snímků ženských 
portrétů a aktů významné české fotografky P. Skoupilové

4. září 
• prezident V. Klaus se u příležitosti 30. výročí založení Ekonomické 
fakulty VŠB-TU zúčastnil slavnostního zasedání vědecké rady Vysoké 
školy báňské-Technické univerzity Ostrava, na kterém obdržel hejtman  
E. Tošenovský titul doctor honoris causa 

• primátor P. Kajnar zahájil ve foyeru Nové radnice výstavu Voda – dobrý 
sluha, zlý pán. Archiv města Ostravy na ní představil dokumenty ze svých 
fondů týkající se dějin vodního hospodářství na území města – mlýnů, 
regulací vodních toků, rybníků, vodáren, zásobování vodou, ale také 
povodní, z nichž nejničivější postihla Ostravu v roce 1997

4.–14. září 
• Sympozia prostorových forem Ostrava 2007 se zúčastnili umělečtí 
sochaři a kováři z ČR, Ukrajiny a Slovenska. Díla na téma Andělé jsou 
mezi námi, která umělci tvořili v kovárně Vítkovic, a. s., byla následně 
vystavena před Domem kultury města Ostravy

5.–6. září
• národní tým českých hasičů obhájil mistrovský titul na evropském šam-
pionátu v požárním sportu na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích. 
Stříbro získala reprezentace Ruska a bronz Bělorusko. Závodilo se ve čty-
řech disciplínách: požárním útoku, štafetě, výstupu do čtvrtého patra cvič-
né věže s pomocí hákového žebříku a běhu na sto metrů s překážkami

• akce Šrotozemšťan, upozorňující na třídění odpadu, proběhla na Jirás-
kově náměstí. Z nefunkčních elektrospotřebičů, které zde lidé přinesli, 
vytvořil architekt R. Vaněk sochu, která byla odvezena do Prahy, aby zde 
soutěžila s podobnými výtvory z celé republiky. Nad akcí, pořádanou spo-
lečností Asekol, s. r. o., převzal záštitu náměstek primátora D. Madej 

6. září 
• primátor P. Kajnar přijal dvě významné návštěvy. Nejdříve jednal o vzá-
jemných ekonomických kontaktech s velvyslankyní Švédska v ČR C. von 
Heidenstam a posléze s novým generálním konzulem Polské republiky 
v Ostravě J. Kronholdem

5958

Z
Á

Ř
Í

Z
Á

Ř
ÍSocha Šrotozem- 

šťana, vystavená 
na Jiráskově 
náměstí (6. září)

T. Dočkalová, 
D. Škubal a M. Čap- 
ka ve hře Poručík 
z Inishmoru 
(8. září)



Aréna režisér M. Lang a dramaturg T. Vůjtek. V hlavních rolích se předsta-
vili M. Čapka a A. Čuba

• průvod krojovaných horníků zakončený mší u kaple sv. Barbory zahájil 
oslavy Dne horníků v Hornickém muzeu OKD, které pokračovaly kouzel-
nickou show, vystoupením herce, moderátora a zpěváka V. Hrona, kon-
certy Anny K, skupin Support Lesbiens, Mňága a Žďorp, řadou soutěží 
pro děti i dospělé. Svátek horníků byl zakončen ohňostrojem

• vítězi 46. ročníku Ostravského maratonu o pohár primátora města Ostra- 
vy, jehož pořadatelem byl Maraton klub Seitl Ostrava, se stali D. Zawieru-
cha z polského týmu Chemia Hurt Jastrzębie a I. Martincová, závodnice 
Moravské Slávie Brno

10. září 
• zastupitelstvo obvodu Ostrava-Vítkovice rozhodlo o odvolání starosty 
A. Dobrozemského, kandidujícího za KDU-ČSL, a na jeho místo zvolilo 
P. Dlabala z ČSSD. Zastupitelé také rozhodli o personálních změnách 
v radě obvodu

12. září 
• světoznámá atletka D. Zátopková společně s primátorem P. Kajnarem 
a ředitelem gymnázia V. Štenclem slavnostně otevřela běžeckou dráhu, 
tenisové kurty, umělou lezeckou stěnu a další sportovní zařízení při Spor-
tovním gymnáziu Dany a Emila Zátopkových v Ostravě-Zábřehu, na jehož 
rekonstrukci a dostavbu přispělo město částkou 31 milionů korun

13. září 
• obrazy významného výtvarníka K. Kodeta bylo možno zhlédnout ve 
Výtvarném centru Chagall

• na Prokešově náměstí odstartoval primátor P. Kajnar poslední etapu 
mezinárodního závodu historických vozidel Moravia Rallye 2007. Do sou-
těže, kterou pořádal Veteran Car Club Ostrava, se přihlásilo 57 posádek 
z jedenácti evropských zemí

14. září 
• v Ostravském muzeu byla zahájena výstava Tvář středověké Ostravy, 
prezentující výsledky archeologického výzkumu v centru Moravské Ostra-
vy, prováděného odborníky z Národního památkového ústavu 

14.–16. září 
• třídenní přehlídka folkloru, folku, country a bluegrassu Třebovický koláč 
se konala v zrekonstruovaném Třebovickém parku. Kromě známého folk-
lorního souboru Hradišťan zde vystoupila také bluegrassová kapela BG 
Styl, Poutníci, cimbálová muziku Šmykňa, kapela Calata z Ostravy nebo 

6160

Z
Á

Ř
Í

Z
Á

Ř
Í

D. Zátopková a T. Kocembová-Netoličková při otevření sportovního areálu u Sportovní-
ho gymnázia Dany a Emila Zátopkových v Ostravě-Zábřehu (12. září)



17.–23. září 
• Dolní oblast Vítkovic, Hlubina nebo Hornické muzeum OKD se staly mís-
tem různých kulturních a společenských akcí projektu Industriální stopy, 
který si klade za cíl popularizovat průmyslovou architekturu. Součástí 
bienále byl festival akčního umění Malamut na Dole Hlubina, koncerty, 
výstavy velkoformátových fotografií a uměleckých snímků industriálních 
památek, literární festival, veřejné prohlídky historických objektů v Dol-
ní oblasti Vítkovic, debaty o průmyslovém dědictví Ostravy v antikvariátu 
a galerii Fiducia, výtvarné workshopy pro děti a řada dalších aktivit spolu-
organizovaných občanským sdružením Za starou Ostravu, antikvariátem 
a galerií Fiducia a akciovou společností Vítkovice, která byla generálním 
partnerem celého bienále. V prostorách historické energetické ústředny 
Vítkovic se také uskutečnilo společenské setkání odborníků na industri-
ální a architektonické památky, členů Poslanecké sněmovny a Senátu, 
reprezentace kraje a města a pozvaných hostí, v jehož rámci proběhl také 
křest publikace Vítkovice Industria – Vysoké pece 1836–2007

18.–19. září
• Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje pořádalo 8. ročník mezi-
národní konference Investment & Business Forum Ostrava 2007, které 
se účastnilo 270 podnikatelů, ekonomů, developerů a zástupců státní 
správy, samosprávy a členů diplomatických misí. Jednání se zaměřilo pře-
devším na problematiku inovací a vzdělání ve vztahu ke zvyšování kon-
kurenceschopnosti regionu a jedna z programových sekcí byla věnována 
strukturálním fondům EU 

18.–20. září 
• tématy 12. mezinárodní konference Hornická Ostrava 2007, konané 
v budově ředitelství OKD, a. s., byly mj. technologické procesy při dobý-
vání ložisek, bezpečnost hornické práce, výzkum a vývoj a jejich uplatnění 
v hornictví, zajištění a likvidace dolů, sanace a rekultivace těžbou posti-
ženého území, historie hornictví a muzejnictví

19. září 
• na 10. zasedání ZMO schválili zastupitelé zásady pro poskytování 
účelových dotací z rozpočtu města, rozhodli o pozbytí majetkové účas-
ti v obchodních společnostech Severomoravské vodovody a kanalizace 
Ostrava, a. s., ArcelorMittal Ostrava, a. s., Vítkovice a. s., Severomo-
ravská plynárenská, a. s., uzavření dohody o možnostech spolupráce 
při využití strategické zóny letiště Ostrava mezi městem a společností 
Daihan Bee Chemical Co. Ltd., poskytnutí stipendií města pro akade-
mický rok 2007/2008. Zastupitelstvo schválilo záměry města prodat 
nemovitosti na náměstí Dr. Edvarda Beneše, nedostavěný skelet na ulici 
28. října (naproti Domu kultury města Ostravy), věžový dům na Ostrčilo-
vě ulici a další pozemky. Na tomto zasedání byl také poprvé k dispozici 
elektronický hlasovací systém 

folková zpěvačka P. Jíšová. Taneční, pěvecké a hudební umění předvedly 
dětské soubory Krasničanek, Holúbek, Dětský soubor Heleny Salichové 
z Ostravy a frýdecko-místecká Ostravička

15. září 
• rekordních šedesát tisíc lidí zhlédlo 7. ročník Dne NATO na Letišti 
Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově. Návštěvníci mohli spatřit nejmoder-
nější armádní techniku sedmi zemí Severoatlantické aliance. Diváky při-
lákaly hlavně vojenské letouny Tornado F3 a JAS 39 Gripen. Vrcholem 
letecké přehlídky bylo vystoupení amerického osmičlenného týmu Viper 
East Demo Team. Akce se účastnil rovněž premiér M. Topolánek, který 
předal generálu v. v. Z. Škarvadovi pamětní minci 

16.–22. září 
• Evropský týden mobility v Ostravě se tentokrát zaměřil na bezpečnost 
chodců a cyklistů na ulicích. Na programu byly mj. přednášky, soutěže 
pro děti i dospělé, besedy, jízdy historickými trolejbusy, dny otevřených 
dveří a dopravněbezpečnostní akce. Knihovna města Ostravy připravila 
dopravní kvízy, jízdy zručnosti a závody na koloběžkách, výstavy s doprav-
ní tematikou a besedy o první pomoci. Dne 22. září se v rámci této kam-
paně konal Evropský den bez aut. Majitelé aut mohli na malý technický 
průkaz jezdit po celý tento den zdarma městskou hromadnou dopravou. 
Této možnosti však využilo minimum řidičů 

17. září
• v sále Vesmír VŠB-TU se konala veřejná debata o protiraketové obraně 
za účasti koordinátora vládní komunikace programu protiraketové obrany  
T. Klvani, astrofyzika J. Grygara, hejtmana E. Tošenovského a dalších hostů
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Pracovník Národního památkového ústavu M. Matěj provádí areálem Dolu Hlubina 
v rámci akce Industriální stopy (22. září)



týkajícími se veřejného pořádku a prevence kriminality. V centru budou také 
k dispozici kontakty na krizová centra, azylové domy a intervenční centra

26. září 
• na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě se domácí i zahraniční atleti utkali v 5. roč- 
níku populární Skokanské exhibice. Hlavní hvězdou letošních závodů byl 
slovenský účastník světového šampionátu v japonské Ósace P. Horák

28. září 
• náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě-Přívoze se stalo místem konání 
Svatováclavského jarmarku, jehož pořadatelem byl městský obvod Morav-
ská Ostrava a Přívoz. Akci zahájil slavnostní průvod náměstím, po kterém 
se postupně střídala různá pouliční představení pro malé i velké divá-
ky a šermířská utkání. Vrcholem jarmarku byl příjezd družiny sv. Václa-
va. V průběhu celého dne si návštěvníci mohli vyzkoušet svou dovednost 
v rytířských hrách s replikami výzbroje, prohlédnout ukázky starodávných 
řemesel, zvěřinec hospodářských zvířat, zakoupit si tradiční výrobky nebo 
posedět ve stylové taverně 

• Divadlo loutek Ostrava uvedlo premiéru adaptace hry J. K. Tyla Fidlo-
vačka aneb žádný hněv a žádná rvačka v režii V. Klemense 

• Gymnázium na Volgogradské ulici v Ostravě-Zábřehu oslavilo 50 let své 
existence dnem otevřených dveří, setkáním studentů, absolventů a za-
městnanců školy a plesem abiturientů v Domě kultury Akord 

28. září–28. října 
• program 4. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu, probíhajícího 
v městech a obcích Moravskoslezského kraje, nabídl atraktivní koncerty 
duchovní hudby a několik netradičních projektů. Největším posluchačským 
zážitkem v Ostravě byly Matoušovy pašije J. S. Bacha v provedení mezi-
národních souborů Collegium 1704, Collegium Vocale 1704 a sólistů. 

20. září 
• z funkce starosty městského obvodu Radvanice a Bartovice odstoupil 
na vlastní žádost náměstek primátora Ostravy V. Mynář z ČSSD a na jeho 
místo byl zvolen dosavadní místostarosta B. Blažek z téže strany

• ve věku 77 let zemřel po těžké nemoci režisér Z. Havlíček
 
20.–23. září
• na Velké ceně Ostravy v boxu se představili kromě domácích závodníků 
také reprezentanti Ruska, Chorvatska, Maďarska či Filipín

21. září
• na Prokešově náměstí před Novou radnicí zahájil náměstek primátora 
L. Ženatý výstavu velkoformátových smaltů Smalt Art Vítkovice 2007
 
• v tenisové hale v Komenského sadech se konal Koncert na kurtech, 
na kterém vystoupili klavírista I. Kahánek, houslistka M. Klodová, saxo-
fonista M. Žáček, harfistka I. Dohnalová, členové Komorního tria A. Kar-
košková, S. Urbanec a D. Zarodňanská a Šuba-Duba Band ZUŠ Frýdek-
-Místek. Moderátory koncertu, z něhož pořizovala záznam Česká televize, 
byli komentátor P. Vichnar a houslista V. Hudeček 

22. září 
• v ostravské zoo byl na Hroší den slavnostně pokřtěn nejmladší člen 
hroší rodiny jménem Hugo. V amfiteátru zahrály kapely Streichl Trio, 
Douda Band, Sova a další. Byly vyhlášeny výsledky výtvarné a fotografic-
ké soutěže, jejímž tématem byl hroší život

25. září
• Městská policie Ostrava otevřela v prostorách spádové služebny na ulici 
Alberta Kučery 31 v Ostravě-Hrabůvce stacionární centrum prevence. Obča-
né se zde mohou obracet na strážníky se svými dotazy, náměty a žádostmi 
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Hroší rodinka v ostrav-
ské zoo (22. září)

J. Volkmer, J. Zají-
cová a L. Červenka 
v inscenaci Divadla 
loutek Ostrava Fid-
lovačka (28. září)



Z dalších vystoupení zaujala Schola Gregoriana Pragensis, anglický sou-
bor Florilegium, české uskupení Ensemble Inégal, které uvedlo koncert ke  
440. výročí narození C. Monteverdiho, Flautando Köln ze SRN. Na závěreč-
ném koncertu v katedrále Božského Spasitele provedli Janáčkova filhar-
monie Ostrava, Český filharmonický sbor Brno a sólisté E. Dřízgová-Jirušo-
vá, E. Šporerová, P. Leviček, M. Gurbaľ a varhaník P. Čech v nastudování  
J. Hrůši díla G. Verdiho Quattro pezzi sacri a Janáčkovu Glagolskou mši 

29. září 
• jedním z míst oslav 160 let od příjezdu prvního vlaku do Ostravy a po-
čátku rozvoje železniční dopravy v regionu bylo hlavní nádraží v Ostra-
vě-Přívoze. Zájemci si mohli prohlédnout lokomotivy v depu kolejových 
vozidel, ukázky techniky Správy železniční dopravní cesty, s. o., výstavu 
železničních modelů nebo se projet historickými tramvajemi 

30. září
• k tomuto dni bylo v Ostravě evidováno 18 636 uchazečů o zaměstnání 
a míra nezaměstnanosti tak činila 10,8 %

30. září–5. října
• 7. ročníku mezinárodního loutkářského festivalu Spectaculo Interes-
se se účastnily špičkové soubory z České republiky, Polska, Rakouska, 
Slovenska, Maďarska, Brazílie, Nizozemska, Francie a Izraele. Jednotlivá 
představení se konala v Divadle loutek Ostrava i přímo v ulicích města. 
Pětičlenná porota udělila hlavní cenu divadlu Drak z Hradce Králové za 
inscenaci Jak si hrají tatínkové, francouzská loutkářka C. Garriganová zís-
kala ocenění za zdařilý přepis Sněhurky do moderního divadelního jazy-
ka a diváci své ocenění udělili loutkáři, choreografovi a tanečníkovi E. de 
Paiva Souza za představení Jitřenka
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Milovníci železnice při jedné z jízd historickými vagony na oslavách 160 let železnice 
v regionu (29. září)
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Pouliční představení Velký anděl Divadla Kvelb z Českých Budějovic dne 2. října 
v rámci mezinárodního loutkářského festivalu (30. září–5. října)



• divadelní představení Ivánku, kamaráde... v podání P. Čtvrtníčka,  
J. Lábuse a J. Hanušové zhlédli odsouzení v jídelně věznice v Ostravě-
-Heřmanicích 

• na zahajovacím koncertu sezony 2007/2008 Janáčkovy filharmonie 
Ostrava zazněla v Ostravě poprvé 3. symfonie G. Mahlera v nastudo-
vání šéfdirigenta JFO T. Kuchara za spoluúčinkování mezzosopranistky  
L. Ceralové, Ostravského dětského sboru a operního sboru Národního 
divadla moravskoslezského 

5. října 
• nová sezona v Divadle Petra Bezruče nazvaná Srdcervoucí byla zaháje-
na premiérou hry A. S. Puškina Evžen Oněgin. V režii J. Mikuláška vystou-
pili T. Dastlík, T. Vilišová, L. Melník a další

5.–30. října
• Lidová konzervatoř v Ostravě oslavila 50. výročí svého založení koncer-
tem 5. října v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Ostravě-Pří-
voze, na kterém vystoupili absolventi konzervatoře, tentýž den se konal 
den otevřených dveří v sídle školy na Wattově ulici a 30. října se setkali 
absolventi na vzpomínkovém večeru 

6. října 
• jako druhou premiéru sezony připravila Komorní scéna Aréna inscena-
ci amerického autora S. Sheparda Pohřbené dítě. Ve hře, kterou režíro-
val J. Klimsza, se představili N. Lichý, A. Sasínová-Polarczyk, D. Škubal,  
R. Šmotek a další

6.–7. října
• v ČEZ Aréně se konal 8. ročník mezinárodní soutěže Czech Dance 
Open 2007, které se účastnily špičkové juniorské i seniorské taneční 
páry z celého světa v osmi kategoriích standardních i latinskoamerických 
tanců. Ceny vítězům předal primátor P. Kajnar

1.–5. října 
• možnosti začleňování osob s postižením do společnosti byly tématem 
Evropských dnů handicapu. Na jejich programu byly odborná konference, 
výstava výtvarných prací handicapovaných umělců, workshopy, divadelní 
představení a sportovní utkání. Součástí akce bylo také předání ocenění 
pro lidi s handicapem za mimořádný čin nebo aktivitu Křišťálové kamín-
ky, které pořádala Asociace Trigon ve spolupráci s městem Ostravou pod 
záštitou primátora P. Kajnara

1.–6. října
• Knihovna města Ostravy připravila v rámci jedenáctého ročníku Týdne 
veřejných knihoven zábavně vzdělávací programy pro děti, dospělé, čte-
náře i ty, již dosud knihovny nenavštěvují, součástí programu byly také 
beseda se spisovatelkou P. Braunovou, výstavka ke 100. výročí narození 
J. Foglara nebo výtvarný a hudební workshop 

1.–13. října 
• hlavní součástí X. gerontologických dnů Ostrava a Dnů seniorů v Domě 
kultury města Ostravy, největší akce tohoto druhu v ČR, byly gerontologic-
ký kongres a konference Gerontotechnologie Ostrava a Řízená kvalita ve 
zdravotní a sociální sféře. V jejich průběhu prezentovaly svůj sortiment 
desítky firem zabývajících se výrobou potřeb pro seniory

2. října
• v rámci cyklu besed se zajímavými lidmi, kteří mají vztah k Ostravě, 
nazvaného Ostravský strakáč, pořádaného KMO, proběhlo ve společen-
ském sále knihovny setkání s O. Štěpánovou, spisovatelkou a pěvkyní 

3. října
• město Ostrava zvítězilo s filmem Ostrava – City in Motion v hlavní kate-
gorii 40. ročníku festivalu Tour Region Film 2007, který je součástí Tour-
filmu, nejstaršího filmového festivalu turistických filmů na světě, probí-
hajícího v Karlových Varech. Cenu převzali náměstek primátora L. Ženatý 
a producent a spoluautor filmu J. Korytář

• L. Sulovského, vedoucího úspěšné expedice na vrchol K2, mistryni 
světa v sedmiboji atletů do 17 let K. Cachovou a N. Ogrodníkovou, která 
ve stejné soutěži skončila sedmá, přijal primátor P. Kajnar a jeho náměs-
tek L. Pospíšil

• několikanásobná držitelka Českého slavíka, zpěvačka L. Bílá, vystoupi-
la na zimním stadionu v Ostravě-Porubě 

4. října
• hlavním tématem jednání ministra životního prostředí M. Bursíka 
s hejtmanem E. Tošenovským a primátorem P. Kajnarem byl stav ovzduší 
v regionu, poté M. Bursík besedoval se studenty 
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• v Domě umění GVUO, který procházel rozsáhlou rekonstrukcí, byla 
zahájena unikátní výstava s názvem Poklady starého umění ze sbírky 
Galerie výtvarného umění v Ostravě, na které bylo možno zhlédnout díla 
H. von Aachena, A. Dürera, D. Fettiho, F. Goyi, V. Hollara, Rembrandta 
van Rijna aj. 

• legenda světové fantasy literatury, polský spisovatel A. Sapkowski, 
besedoval v Knihovně města Ostravy. Akce byla součástí projektu Všichni 
jsme tady doma, představujícího kulturu menšin žijících ve zdejším regionu 

16.–20. října
• 100 let svého trvání si Střední zahradnická škola Ostrava na Žákovské 
ulici v Hulvákách připomněla týdnem odborných seminářů, přednášek, 
workshopů, výstav a dnem otevřených dveří. Akce byla zakončena spole-
čenským večerem pro absolventy školy

16. října –1. listopadu 
• 16. ročník Francouzského podzimu nabídl zájemcům o francouzskou 
kulturu přehlídku, jejíž součástí byly přednáška francouzského velvyslan-
ce Ch. Friese o kulturní spolupráci Francie a České republiky na Ostrav-
ské univerzitě, koncerty v klubu Parník, výstava dětských knih a pohádek 
ve francouzštině v Ostravském muzeu, projekce úspěšných frankofon-
ních snímků v Minikino kavárně a především festival věnovaný stému 
výročí úmrtí A. Jarryho, jehož součástí byly také mezinárodní konference 

8.–10. října
• město Ostrava se prezentovalo na desátém ročníku největšího evrop-
ského veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí Expo Real v Mni-
chově. S potenciálními investory jednali náměstci primátora Z. Trejbal 
a D. Madej

10. října
• slavnostním koncertem v evangelickém kostele na Českobratrské ulici 
oslavila ZUŠ Edvarda Runda ve Slezské Ostravě 100. výročí od svého 
založení. U této příležitosti byla vydána publikace a kompaktní disk s ná-
zvem Kdo hraje, nezlobí 4, na kterém se představili nejlepší žáci školy

10.–11. října
• životní jubileum 60 let oslavil dvěma výstavami malíř A. Kroča. První 
byla zahájena 10. října ve Výstavní síni Sokolská 26 a druhá ve Výtvar-
ném centru Chagall o den později

12.–21. října 
• 5. ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů, konaný v sále 
Vesmír, klubu Atlantik, klubu Templ a Galerii Mlejn, nabídl 69 snímků, 
besedy, výstavu fotografií a rockový koncert. Na Jiráskově náměstí byl 
postaven Adrenalin park, kde zájemci mohli zkusit zdolat lezeckou stěnu, 
zhlédnout exhibice na in-line bruslích nebo na velkoplošné obrazovce 
ukázky z festivalových filmů 

12. října–26. listopadu
• na programu VI. ročníku Festivalu základních uměleckých škol bylo 
sedm koncertů v Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě, Třebo-
vickém parku, na slezskoostravské radnici, v klubu Parník a v kulturním 
domě Akord. Festival pořádalo sdružení ředitelů ZUŠ v Ostravě za podpo-
ry statutárního města Ostravy 

15. října 
• hospic sv. Lukáše, první zařízení tohoto druhu v Moravskoslezském 
kraji, zahájil činnost v Ostravě-Výškovicích. Lůžková část hospice má 
kapacitu 30 míst, dalších 30 přistýlek v pokojích je určeno blízkým pří-
buzným. V komplexu jsou rovněž prádelny, kotelny, centrální kuchyně, 
byt kněze, kaple a rozlučková místnost. Součástí týmu hospice je kromě 
praktického lékaře, onkologa a zdravotních sester také sociální pra-
covník, pastorační asistent a duchovní. Finanční náklady stavby dosáh-
ly 123,3 milionu korun. Zřizovatelem je Charita Ostrava, dodavatelem 
firma Tchas, spol. s r. o., projektantem architektonická kancelář P. Sed-
leckého. Stavbu posvětil biskup F. V. Lobkowicz a slavnostního otevření 
se účastnili primátor P. Kajnar, zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR 
a další hosté
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s účastí H. Béhara, prezidenta Společnosti přátel Alfreda Jarryho, a ře-
ditele Centra pro výzkum surrealismu na Université Paris III – Sorbonne 
Nouvelle P. Besniera

16. října–4. prosince
• vystoupením amerického souboru Zeitgeist byla zahájena 33. pře-
hlídka Hudební současnost, zaměřená především na prezentaci nejno-
vější tvorby ostravských skladatelů. Na dalších koncertech zazněla díla 
P. Gavlasové, L. Juřici, E. Schiffauera, V. Svatoše, M. Báchorka, A. Pavlor-
ka, I. Katajeva a dalších. Své skladby zde představili také vítězové celo-
státní skladatelské soutěže Generace a skladatelé sdružení v Asociaci 
hudebních umělců a vědců – Tvůrčím centru Plzeň 

17. října 
• slavnostního otevření první administrativní budovy projektu Orchard na 
Hornopolní ulici v Moravské Ostravě se zúčastnil rovněž primátor P. Kaj-
nar. V sedmi nadzemních podlažích je k dispozici 11 785 m2 kancelář-
ských ploch a restaurace

• ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava se konal v živém vysílání klavírní 
recitál I. Kahánka 4 barvy klavíru, na kterém spoluúčinkovali klavírista 
T. Vrána, pěvec J. Martiník a klavírista A. Starý. V rámci koncertu bylo 
pokřtěno špičkové koncertní křídlo Petrof P1 Mistral
 
18.–21. října
• milovníci dobrého jídla a pití zamířili na výstaviště Černá louka, kde se 
konal Gastro festival Ostrava, jehož součástí byly nabídky desítek firem 
z oboru gastronomie, soutěže středoškoláků a učňů v oborech číšník, 
kuchař, cukrář, barman a sommeliér

19. října
• rekonstruovaný hotel a restauraci Mexiko v Ostravě-Muglinově slav-
nostně otevřel mexický velvyslanec J. L. Bernal Rodríguez 

19.–20. října 
• absolutním vítězem XIII. mezinárodní soutěže velkých dechových 
orchestrů Ostrava 2007 v Domě kultury města Ostravy se stal v konku-
renci 20 souborů orchestr Harmonie Šternberk

20. října
• největší sakrální stavbu na území Ostravy postavenou za posledních 
sto let – nový kostel Ducha svatého v Ostravě-Zábřehu – posvětil biskup 
F. V. Lobkowicz. Kostel s víceúčelovými pastoračními prostory, garáže-
mi a byty pro kněze byl zrealizován podle návrhu brněnského architekta  
M. Štěpána
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• svou první publikaci pokřtili členové internetového projektu ostravaci.cz. 
Fotograf B. Renner vybral z téměř čtyř stovek prací sto šedesát a fotografie 
textem doprovodil R. Sklář 

• majitel ostravské společnosti ArcelorMittal Ostrava, a. s., L. Mittal 
navštívil podnik v Ostravě-Kunčicích a jednal s hejtmanem E. Tošenov-
ským a primátorem P. Kajnarem. Mezi hlavní témata patřilo vypouštění 
emisí z hutní výroby

24. října
• v úvodu 11. zasedání zastupitelstva předal primátor P. Kajnar čestné 
občanství města Ostravy brigádnímu generálovi ve výslužbě Z. Škarvado-
vi, bývalému letci RAF, perzekvovanému po roce 1948. Zastupitelé v dal-
ším jednání schválili zprávu o výsledku hospodaření statutárního města 
Ostravy za 1. pololetí 2007, poskytnutí dotace na mezinárodní konferenci 
Transport 2007, příspěvku 1 mil. Kč na zpracování studie na využití are- 
álu Dolní oblasti Vítkovice, zvýšení základního kapitálu DPO, a. s. Diskusi 
vyvolal bod jednání týkající se změny územního plánu, která má řešit trasu 
tzv. severního spoje, vedoucího přes území přírodní památky Turkov 

• premiéru pozoruhodné hry P. Vogel Nejstarší řemeslo připravilo Národní 
divadlo moravskoslezské v divadelní zkušebně. V režii I. Krejčího vystou-
pily D. Fialková, A. Cónová, M. Logojdová, A. Gasnárková a V. Forejtová 

• v Katolickém domě ve Staré Bělé se konal XIII. festival mužských 
pěveckých sborů z České republiky a Polska 

• na mistrovství republiky ve vzpírání v Havířově získali závodníci Sokola 
Moravská Ostrava pět zlatých a jednu stříbrnou medaili 

20.–21. října
• dívky ze tří desítek zemí od patnácti do dvaceti let bojovaly o titul Miss 
Europe and World – Junior 2007. Vítězkou se stala A. Vernot ze Srbska 

21. října 
• prezentaci ukázek aikida, boxu, karate, kenda nebo třeba taekwonda 
ve špičkovém provedení členů oddílů z Ostravska nabídl 8. ročník Slav-
ností bojových umění v hale TJ Mittal ve Varenské ulici 

21.–29. října 
• oslavy 100 let Divadla Antonína Dvořáka byly zahájeny dnem otevře-
ných dveří v divadle a provozní budově umělecko-dekoračních dílen, 
pokračovaly 29. října vernisáží výstavy Divadlo Antonína Dvořáka v pro-
měnách doby a uměleckých souborů 1907-2007 v Ostravském muzeu. 
K tomuto výročí byla vydána publikace L. Václavíka Historie Thálie v Mo-
ravskoslezské Ostravě

23. října
• náměstek primátora L. Ženatý a místopředseda Českého olympijského 
výboru J. Zedníček zahájili výstavu snímků profesionálních sportovních 
fotografů Sport foto 2007, kterou uspořádal Český olympijský výbor spolu 
s Klubem sportovních novinářů ve foyer Nové radnice. Její součástí byla 
rovněž prezentace prací amatérských fotografů – finalistů soutěže Sport 
amatér foto 2007. Tento ročník byl věnován fotoreportérské legendě  
K. Novákovi. Současnou sportovní fotografii na výstavě zastupovaly sním-
ky D. Černého, J. Hroudy, P. D. Joska, P. Rakušana a M. Šuly 

23.–24. října
• 15. ročníku Silniční konference, pořádané pod záštitou ministra dopra-
vy, se účastnilo více než 800 odborníků, investorů a správců pozemních 
komunikací. Firmy také prezentovaly nabídku produktů a služeb v doprav-
ním stavitelství. Den před zahájením jednání přijali zástupce účastníků na 
Nové radnici primátor P. Kajnar a náměstek primátora V. Mynář

• v prostorách Domu kultury města Ostravy – sídla Janáčkovy filharmo-
nie Ostrava – byl koncertem souboru Camerata Janáček a varhaníka 
P. Rybky slavnostně otevřen hudební sál
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• asi stovka členů a příznivců nacionalistických a ultrapravicových usku-
pení se sešla u příležitosti státního svátku na Masarykově náměstí

 29. října 
• přesně po 220 letech od prvního provedení se konala netradičně v pon-
dělí premiéra opery W. A. Mozarta Potrestaný prostopášník aneb Don 
Giovanni v Národním divadle moravskoslezském. Libreto L. da Ponteho 
přebásnil J. Nohavica. V režii M. Taranta a hudebním nastudování P. Gatta 
vystoupili v hlavních rolích E. Dřízgová-Jirušová, A. Číhalová, A. Bochenek-
-Osiecka, Martin Gurbaľ, J. Martiník, L. Mastro a Marek Gurbaľ

30. října
• poslankyně Evropského parlamentu Z. Roithová z KDU-ČSL jedna-
la v Ostravě s náměstky hejtmana Moravskoslezského kraje P. Lukšou 
a P. Adamcem o stavu ovzduší na Ostravsku

30.–31. října
• primátor P. Kajnar zahájil konferenci e-biz forum, zaměřenou na prak-
tické zkušenosti a ekonomické přínosy využívání e-technologií v obchodo-
vání firem

31. října
• v evangelickém kostele v Moravské Ostravě vystoupila v rámci hudeb-
ního projektu Caravan of Voices tibetská zpěvačka Y. Lhamo 

• Nejvyšší soud rozhodl, že Galerie výtvarného umění v Ostravě musí vrá-
tit dědicům O. Federera obrazy z tzv. Federerovy sbírky, mezi nimiž jsou 
díla E. Muncha, A. Slavíčka nebo J. Uprky

24. října–14. prosince 
• Bílé divadlo Ostrava oslavilo 25 let svého působení přehlídkou někte-
rých svých představení, výstavou fotografií a dalších artefaktů doku-
mentujících historii této avantgardní skupiny. Vyvrcholení oslav, oficiálně 
nazvaných 25 bílých let nekonečné přítomnosti očistné tvorby, bylo nefor-
mální setkání příznivců divadla s kritiky a publicisty, jehož součástí byla 
projekce dokumentů, které o tvorbě Bílého divadla vznikly 

25. října
• v Nové radnici se sešel organizační výbor V. mistrovství světa atletů do 
17 let, které se uskutečnilo ve dnech 11.–15. července 2007 v Ostravě, 
aby zhodnotil průběh a výsledky šampionátu. V závěru jednání byly jako 
výraz poděkování za úspěšnou organizaci šampionátu náměstkovi primá-
tora L. Pospíšilovi za statutární město Ostrava a K. Pilnému za Český 
atletický svaz předány zlaté medaile IAAF 

26.–27. října 
• J. Typlt, P. Řezníček, K. Kucbelová, polská básnická skupina Na Dziko 
a také maďarští hosté I. Vörös a I. Kemeny byli nejzajímavějšími prota-
gonisty prvního ročníku literární přehlídky Protimluv.fest, která se konala 
v antikvariátu a galerii Fiducia 

27. října 
• pietní akt u příležitosti 89. výročí vzniku samostatného českosloven-
ského státu se uskutečnil u památníku v Husově sadu v Moravské Ostra-
vě. Věnce položili představitelé statutárního města Ostrava, městských 
obvodů, politických klubů při zastupitelstvu města společně se zástupci 
Českého svazu bojovníků za svobodu, Slovenského svazu bojovníků za 
svobodu, Československé obce legionářské, Armády České republiky, 
Konfederace politických vězňů a dalších organizací

• tisíc návštěvníků využilo dne otevřených dveří na Nové radnici ke 
komentované prohlídce prostor magistrátu nebo bezplatnému vstupu na 
radniční věž. Na Prokešově náměstí mohli lidé zhlédnout ukázky techniky 
a zásahů hasičů a policie 

• v Domě kultury města Ostravy se konal slavnostní koncert k 60. výročí 
založení folklorního souboru lidových písní a tanců Hlubina, na kterém 
kromě jubilujícího uskupení hrála cimbálová muzika Lipka 

28. října
• u příležitosti státního svátku ČR udělil prezident V. Klaus na slavnost-
ním aktu ve Vladislavském sále Pražského hradu medaili Za zásluhy 
porubskému rodákovi, skladateli I. Hurníkovi 
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li P. Noga a J. Šlosar, proběhl za účasti primátora P. Kajnara, náměstka  
Z. Trejbala a dalších hostů na Nové radnici

2.–4. listopadu 
• medailové týmy ze tří posledních světových šampionátů Česká republi-
ka, Švédsko, Finsko a Švýcarsko se utkaly v multifunkční hale ČEZ Arény 
na Škoda Floorball Cupu, který je součástí Euro Floorball Tour. Vítězství 
vybojoval výběr Finska
 
5. listopadu 
• primátor P. Kajnar ocenil vítěze ankety Senior roku, kterou vyhlásil 
poradní sbor seniorů primátora města Ostravy. První cenu převzala lékař-
ka B. Malá, na dalších místech skončili brigádní generál v. v. Z. Škarvada 
a důlní odborník V. Hettenberger

• společnost ArcelorMittal Ostrava, a. s., zahájila výrobu koksu v moder-
nizované koksárenské baterii č. 1. Náklady na rekonstrukci dosáhly 500 
milionů korun. Modernizaci provedl závod Servis společnosti ArcelorMit-
tal Ostrava, a. s., společně s firmou Vítkovice Heavy Machinery, a. s.

• pět tisíc posluchačů vyslechlo koncert rockové legendy J. Cockera 
v ČEZ Aréně
 
7. listopadu
• náměstek primátora Z. Trejbal přijal na  Nové radnici viceprezidentku 
Salvadorské republiky A. V. Albanez de Escobar. Jednání se týkala rozvoje 
vzájemných kontaktů a cestovního ruchu 

• vítězem ankety vyhlášené Kanceláří primátora prostřednictvím měsíč-
níku Ostravská radnice o nejlepší neziskovou organizaci ve městě se 
stala YMCA Ostrava-Poruba. Ředitel T. English převzal ocenění od primá-
tora P. Kajnara 

• sdružení Arnika zveřejnilo žebříček největších znečišťovatelů vypouštějí-
cích karcinogenní sloučeniny. Ze společností, které se nacházejí v Ostravě, 
se na druhém místě objevil ArcelorMittal Ostrava, a. s., na pátém místě 
BorsodChem MCHZ, s. r. o., na sedmém Dukol Ostrava, a. s., a Evraz Vít-
kovice Steel, a. s., na místě devátém 

• významný komorní soubor – Janáčkovo kvarteto – připravil k 60. výročí 
svého založení program z děl J. Suka, L. Janáčka a F. Schuberta, který 
uvedl na slezskoostravské radnici 

8. listopadu
• v administrativním centru Orchard na Hornopolní ulici se za účasti pri-
mátora P. Kajnara, náměstka primátora L. Ženatého a více než stovky 

1. listopadu 
• v antikvariátu a galerii Fiducia se konal křest dvou publikací vydaných 
nakladatelstvím Repronis: třetího doplněného vydání knihy J. Filgase 
Zapomenutá Ostrava a Ostravský slovník D. Záruby 

2. listopadu
• na koncertu Všechny barvy duhy v Domě kultury města Ostravy vystou-
pili postižení klienti centra Čtyřlístek a Múzické školy při Lidové konzerva-
toři Ostrava společně s E. Dřízgovou-Jirušovou, J. Nohavicou, E. Farnou 
a dalšími. Nad koncertem, který moderoval A. Juchelka, převzal záštitu 
primátor P. Kajnar 

• křest fotografických publikací Ostrava a Střípky Moravy a Slezska, 
jejichž autorem je zesnulý ostravský fotograf F. Řezníček a texty je doplni-
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Držitelka ocenění 
Senior roku B. Malá 
v hovoru 
s malířem K. Harudou 
(5. listopadu)

Viceprezidentka Salva-
doru A. V. Albanez 
de Escobar 
s náměstkem primáto-
ra Z. Trejbalem 
(7. listopadu)



12.–16. listopadu
• mezinárodní festival studentských filmů zemí Visegrádu Ostrava pictu-
re 2007, konaný v sále VŠB-TU Vesmír, klubu Atlantik, Minikino kavárně 
a aule VŠB-TU, nabídl reprezentativní přehlídku studentské amatérské 
tvorby České republiky, Polska a Slovenska

13. listopadu
• v Knihovně města Ostravy proběhlo představení a veřejné čtení ze 
sborníku Ostrava 23 s podtitulem příspěvky k dějinám a současnos-
ti Ostravy a Ostravska, který vydalo statutární město Ostrava – Archiv 
města Ostravy

14. listopadu 
• Depozitář No. 2 byl název výstavy obrazů, kreseb, grafik, objektů E. Hal-
berštáta z let 1967 až 2007, která byla zahájena ve Výstavní síni Sokol-
ská 26

15. listopadu 
• ostravská pobočka Konfederace politických vězňů uspořádala pod 
záštitou primátora města P. Kajnara ve foyer Nové radnice pamětní shro-
máždění u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii 

• ve Slovanském domě v Praze byla L. Václavíkovi, majiteli firmy Libros, 
se sídlem v Ostravě-Přívoze, předána výroční cena Hospodářských novin – 
Živnostník roku 2007. Firma Libros je jedním z největších velkoprodejců 
železárenského a stavebního materiálů v republice 

19. listopadu 
• stav likvidace ropných lagun v Mariánských Horách zjišťovali v rámci 
kontrolního dne ministr průmyslu a obchodu M. Říman a náměstek pri-
mátora města Ostravy D. Madej

investorů konala konference Developers to Region 2007. Jejími tématy 
byly nové developerské projekty a regenerace brownfields

8.–9. listopadu
• problematika studia ekonomických aktivit aristokracie v českých ze- 
mích v 18. a 19. století byla náplní historického semináře Šlechtic pod-
nikatelem, podnikatel šlechticem, pořádaného Ostravskou univerzitou 
v Archivu města Ostravy, kterého se účastnili odborníci z České republiky, 
Slovenska, Polska a Rakouska

9. listopadu 
• ke Dni veteránů se v Komenského sadech uskutečnila vzpomínková 
akce k uctění památky žijících i mrtvých vojáků všech válečných konfliktů 
světa. Akci pořádaly Československá obec sokolská a Český svaz bojov-
níků za svobodu

9.–10. listopadu
• cílem česko-korejských dnů v DK města Ostravy bylo seznámit Ostrava-
ny s bohatou korejskou kulturou. Na programu byly např. výstava fotogra-
fií, koncert tradiční korejské hudby, projekce filmů světoznámého režisé-
ra K. Ki-duka, beseda o životě v Koreji, tvůrčí ateliéry pro děti i dospělé, 
ve kterých si zájemci mohli vyzkoušet tvorbu tradiční korejské keramiky, 
kaligrafii nebo se seznámit s typickým čajovým obřadem

10. listopadu
• hlavní roli v inscenaci D. Wassermana Přelet nad kukaččím hnízdem 
podle předlohy K. Keseyho v režii P. Šimáka, která měla premiéru v Ná-
rodním divadle moravskoslezském, ztvárnil D. Viktora 

• v DK města Ostravy vystoupila izraelská zpěvačka world music Y. Levy, 
která ve své tvorbě využívá spojení flamenka a sefardských písní 
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P. Sýkora a P. Kafková 
v inscenaci 
Přelet nad kukaččím 
hnízdem 
(10. listopadu)

Držitel ocenění Živ-
nostník roku 2007 
L. Václavík  
je velkým přízniv-
cem terénních 
vozidel 
(15. listopadu)



• loutkovou pohádku pro nejmenší děti M. Kownacké Jak švec Dratvička 
vysvobodil princeznu uvedlo Divadlo loutek Ostrava v režii R. Drobniucha. 
Loutky navrhla přední slovenská scénografka E. Farkašová 

24. listopadu 
• L. Lepold a O. Borisová-Pračiková vystoupili v hlavních rolích baletu  
K. Molčanova Macbeth, který připravil baletní soubor NDM v režii M. Ta- 
ranta, choreografii R. Balogha a hudebním nastudování V. Návrata 

• v ČEZ Aréně se na Nokia Freestyle Motocross Gladiator Games před-
stavili špičkoví freestyloví jezdci z České republiky, USA, Kanady, Švéd-
ska a Nového Zélandu

26. listopadu 
• náměstek primátora Z. Trejbal jednal s chorvatským velvyslancem M. Ra- 
mušćakem a obchodní radovou chorvatského velvyslanectví S. Nenadić

27. listopadu
• gospelový soubor The Jackson Singers se představil ve vánočním pro-
gramu v evangelickém kostele na Českobratrské ulici

30. listopadu–1. prosince
• proběhlo dvoudenní cvičení leteckých záchranářů z Moravskoslezského 
a Jihomoravského kraje, jehož součástí byla také cvičná evakuace osob 
z nejvyšších budov v Ostravě – věže Nové radnice a výškového domu na 
Ostrčilově ulici 

19.–20. listopadu 
• primátor P. Kajnar převzal záštitu nad XI. ročníkem Mezinárodní kon-
ference Transport 2007, která se konala v hotelu Atom a jejímiž tématy 
byly realizace mezinárodního dopravního koridoru, financování dopravní 
infrastruktury a moderní dopravní systémy 

20. listopadu 
• polský novinář, publicista a spisovatel M. Szczygiel pokřtil v Domě 
knihy Librex svou knihu Gottland. Součástí akce byla autogramiáda, bese-
da s autorem a čtení úryvků z knihy, kterého se ujal J. Fišar

21. listopadu
• zastupitelé města na svém 12. zasedání schválili změnu statutu města, 
kterou se městskému obvodu Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky od  
8. prosince významně omezilo nakládání s majetkem. Důvodem tohoto 
kroku byly výsledky kontroly hospodaření městského obvodu, které odha-
lily závažné nedostatky v hospodaření. Zastupitelstvo dále odsouhlasilo 
záměr města prodat pozemek na náměstí Jiřího z Poděbrad v Ostravě-
-Vítkovicích. Část pozemku bude podle zpracované urbanistické studie 
využita pro bytovou zástavbu. Dále schválilo poskytnutí investiční dotace 
ve výši 1 342 335 Kč na nákup a montáž motorgenerátoru pro náhradní 
zásobování elektrickou energií Dětského domova pro děti do 3 let

• za přítomnosti náměstka primátora V. Mynáře byla slavnostně otevře-
na železniční zastávka Ostrava-Centrum, která začala cestujícím sloužit 
od 9. prosince jako zastávka Ostrava-Stodolní. Nachází se mezi stani-
cemi Ostrava-hlavní nádraží a Ostrava-Střed na trati Ostrava–Valašské 
Meziříčí a jejím dodavatelem byla společnost Správa železniční dopravní 
cesty, s. o. 

22. listopadu 
• v Centru volného času na Vietnamské ulici v Ostravě-Porubě se za 
účasti starosty městského obvodu M. Nováka konal křest knihy J. Lexy 
Odkazy porubských kronik

• v komponovaném pořadu Hlásíme se ke Dni poezie, připraveném ost-
ravskou pobočkou Obce spisovatelů v Komorní scéně Aréna, prezentova-
li svoji tvorbu regionální spisovatelé a básníci B. Klímová, E. Kotarbová,  
B. Olšer, J. Padych, L. Romanská-Lidmilová, M. Stoniš, O. Šuleř, K. Vůjtek 
a další. V pořadu rovněž účinkovali herci souboru KSA v režii I. Krejčího 

23. listopadu 
• v rámci projektu Industriální stopy byla městem Ostrava vydána publi-
kace Technické památky v Ostravě, kterou připravily Národní památkový 
ústav, územní odborné pracoviště Ostrava, a VŠB-TU. Laudatio na jejím 
slavnostním křtu přednesli E. Dvořáková z Národního památkového ústa-
vu a náměstek primátora Z. Trejbal
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• byl otevřen úsek dálnice D47 mezi Ostravou a Bohumínem, který byl 
od této chvíle označován jako úsek D1 km 353,4–370,6. Na části dlouhé 
17,2 km se nachází 25 mostů, z nichž nejdelší vede přes železnici a ře-
ku Opavu a měří 738 metrů. Náklady na stavbu, jejímž investorem bylo 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, dosáhly 16,2 miliardy korun. Slavnostního 
zahájení provozu se účastnil prezident republiky V. Klaus, hejtman Morav-
skoslezského kraje E. Tošenovský, primátor Ostravy P. Kajnar a další 
významní hosté. Součástí celodenního programu byly mj. projížďka auto-
busy pro veřejnost, vystoupení souboru Morava, skupin Buty a Kuličky 
štěstí, ukázky zásahů policie, autogramiáda K. Lopraise 

• v ČEZ Aréně se konal Megakoncert pro všechny bezva lidi, na kterém 
vystoupily skupiny Elán, No Name, zpěvačky V. Špinarová, L. Vondráčko-
vá, E. Farna a další

• ruský klavírní virtuóz V. Bunin se představil na recitálu v netradičním 
prostředí kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie v Ostravě-Přívoze

• zápasníci TJ Sokol Vítkovice získali titul mistrů ČR ve volném stylu. 
Finálové kolo se uskutečnilo v tělocvičně Střední školy technické v Ostra-
vě-Hrabůvce

2. prosince
• výtržnosti při utkání 1. fotbalové ligy mezi týmy FC Baník Ostrava a AC 
Sparta Praha na Bazalech, které vyprovokovali především polští fanouš-
ci, měly za následek jedenadvacet zraněných policistů, 340 vytrhaných 
sedaček a škody v řádech statisíců korun. Zatčeno bylo patnáct osob. 
V důsledku tohoto incidentu rozhodla Rada města Ostravy o zrušení plá-
novaného halového turnaje O pohár primátora města Ostravy 

3. prosince 
• v galerii Viridian na Střelniční ulici byla zahájena výstava Kráska a zví-
ře podruhé, prezentující obrazy, které společně vytvořili módní návrhářka  
J. Stauder a ilustrátor L. Kunz, který se zaměřuje především na malby 
zvířat 
 
3.–23. prosince 
• na Masarykově náměstí, na němž byl vztyčen vánoční strom, se konaly 
vánoční trhy. Prodejci nabízeli své zboží ve 45 stáncích

4. prosince 
• většina ostravských pedagogů se připojila k celostátní stávce učitelů 
mateřských, základních a středních škol 

• na svátek sv. Barbory byla na stěnu budovy mechanických dílen v Hor-
nickém muzeu OKD slavnostně umístěna bronzová pamětní deska věno-

Prezident V. Klaus, ministr průmyslu a obchodu ČR M. Říman a generální ředitel Ředi-
telství silnic a dálnic ČR A. Brunclík při zahájení provozu na novém úseku dálnice D47 
(1. prosince)

Zájemci přicházející na slavnostní otevření úseku dálnice D47 (1. prosince)



• Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v Praze udělil ceny v desá-
tém ročníku novinářské soutěže Příběh uprchlíka. V kategorii televizních 
příspěvků zvítězila reportáž ostravského studia České televize Dimitri 
Kanurkov a jeho cesta do rodné Makedonie 

8. prosince 
• desítky rodin, v nichž otec zahynul při práci v dole, se sešly v Hornic-
kém muzeu OKD na tzv. BarboRadování, pořádaném občanským sdruže-
ním Svatá Barbora. Na akci, jejímž patronem byl J. Nohavica, vystoupili 
například karatisté z Atara karate klubu, gymnastky z SSK Vítkovice nebo 
pěvecké trio Erin

• slavnou komedii autorů P. Stonea, J. Stynea a B. Merrilla Sugar uvedl 
operetní soubor NDM. V režii D. Hlubkové a hudebním nastudování  
K. Mládka vystoupili mj. M. Liška, E. Zbrožková a B. Petrović
 
8.–16. prosince
• nejúspěšnější závodnicí na mistrovství republiky 14letých žáků v plavá-
ní se stala ve Zlíně se ziskem 8 zlatých medailí členka klubu KPS Ostrava 
B. Závadová. O týden později zopakoval její úspěch M. Baďura na mistrov-
ství republiky dorostu, když získal šest titulů mistra republiky a vytvořil 
dva dorostenecké rekordy ČR

 10. prosince 
• pět premiérů zemí Visegrádské skupiny a Slovinska – M. Topolánek, 
slovenský předseda vlády R. Fico, maďarský premiér F. Gyurcsány, polský 
předseda vlády D. Tusk a jako host také slovinský ministerský předseda 
J. Janša – jednalo v ostravském hotelu Imperial o problému Kosova, dal-
ším rozšiřování schengenského prostoru a spolupráci v oblasti energe-
tické bezpečnosti. Pracovního oběda se zúčastnil rovněž primátor města 
Ostravy P. Kajnar
 
11. prosince
• v Domě umění GVUO byla zahájena výstava Tvrdohlaví po 20 letech, 
která prezentovala díla J. Davida, S. Diviše, Z. Lhotského, P. Nikla,  
J. Róny a dalších
 
12. prosince 
• nejdůležitějším bodem 13. zasedání ZMO bylo projednání a schválení 
rozpočtu města na rok 2008. To bude hospodařit s 7 310 499 000 Kč. 
Ze schválených investičních akcí lze jmenovat např. stavbu domu s pe-
čovatelskou službou v Ostravě-Porubě, rozvoj průmyslových zón Mošnov 
a Hrušov a rozšíření kanalizační sítě. Zastupitelé dále rozhodli o zapoje-
ní města Ostravy do projektu Moravskoslezská karta. Tato čipová karta 
umožní jejím držitelům zaplatit jízdné, vstupné anebo kupříkladu parkov-
né v celém Moravskoslezském kraji 
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vaná jednomu ze zakladatelů hornického muzea a jeho prvnímu řediteli 
S. Vopaskovi

5.–8. prosince
• ve 46 klubech a restauracích na Stodolní ulici a jejím okolí proběhla 
finanční sbírka na podporu ostravského Mobilního hospice Ondrášek, 
o. p. s. Z darů jednotlivců, sponzorů a dražby obrazu bylo vybráno přes 
300 000 Kč

5.–19. prosince
• na svátečně osvětleném Prokešově náměstí, jemuž vévodil vánoč-
ní strom, se konala vystoupení ostravských dětských a mládežnických 
pěveckých sborů nazvaná Zpívání na schodech. V adventní středy si zde 
mohli lidé vyslechnout pěvecké sbory Gymnázia Ostrava-Zábřeh na Volgo-
gradské ulici, sbor Magnificat při Biskupském gymnáziu v Ostravě, pěvec-
ký sbor při ZUŠ Edvarda Runda ve Slezské Ostravě, ženský sbor Duha, 
netradiční pěvecké uskupení Tensing Poruba ze sdružení YMCA, Ostrav-
ský dětský sbor a další

6. prosince
• na výstavě betlémů na Slezskoostravském hradě, kterou zahájil 
náměstek primátora L. Pospíšil, byly k vidění betlémy dřevěné, keramic-
ké, skleněné, perníkové, z kůry, kamínků nebo z příze

Vánoční trhy na Masarykově náměstí (3.–23. prosince)
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• primátor P. Kajnar a jeho náměstek V. Mynář přijali na Nové radnici 
delegaci z Kazachstánu, jejímiž členy byli mj. členové kazašského parla-
mentu, podnikatelé, zastupitelé. Jednání se týkala spolupráce v ekono-
mické oblasti, zdravotnictví a školství

• ve 12 hodin a 12 minut místního času byl slavnostně zahájen provoz 
první tramvajové linky v americkém Seattlu. Jezdit na ni budou výhradně 
české tramvaje firmy Inekon Trams, a. s.

• Základní umělecká škola na Sokolské ulici v Moravské Ostravě si 
slavnostním koncertem absolventů a žáků připomněla 100 let od svého 
založení
 
13. prosince
• náměstek primátora L. Pospíšil předal v rámci projektu Bezpečnější 
Ostrava ocenění nejbezpečnějšímu hypermarketu v Ostravě, kterým se 
stal Shopping Park Avion v Ostravě-Zábřehu

• v antikvariátu a galerii Fiducia se konala přednáška historika architek-
tury R. Šváchy na téma Architektura českých sídlišť 

• výstava nazvaná Žena v dílech Ludmily Jiřincové, Oty Janečka a dalších 
umělců byla zahájena ve Výtvarném centru Chagall

13.–16. prosince
• 9. ročník mezinárodního festivalu Souznění proběhl v Ostravě a Kozlo-
vicích. Ostravská část programu nabídla mj. vystoupení souboru Valaš-
ský vojvoda, koncert duchovní hudby a pravoslavných zpěvů v kostele 
svatého Václava, na kterém se představily ukrajinský soubor Kralytsia 
a Societas Incognitorium z Brna, a galakoncert v Domě kultury města 
Ostravy

15. prosince 
• spuštěna byla nová verze internetových stránek města Ostravy. Infor-
mace jsou rozděleny do čtyř sekcí nazvané o městě, občan, podnikatel 
a turista. Texty ve všech sekcích jsou k dispozici také v anglickém jazyce
 
14.–16. prosince 
• na společném mistrovství České republiky a Slovenské republiky v kra-
sobruslení, které se uskutečnilo v Trenčíně, zvítězila v ženské kategorii 
N. Simaová z LR Cosmetic Ostrava 

18. prosince
• v katedrále Božského Spasitele se konal koncert Gospelové vánoce, 
na kterém vystoupila zpěvačka L. Boutte se souborem The Spirit of New 
Orleans

Záběry z tiskové konference po setkání pěti premiérů Visegrádské skupiny a Slovinska 
v Ostravě (10. prosince)
Na horním snímku premiéři České republiky M. Topolánek, Maďarska F. Gyurcsány 
a Slovenska R. Fico. Na dolním premiéři Polska D. Tusk, Slovinska J. Janša, České 
republiky M. Topolánek, Maďarska F. Gyurcsány a Slovenska R. Fico
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19. prosince
• na Nové radnici přijal primátor P. Kajnar finského velvyslance v ČR  
H. Kyröläinena, s kterým jednal o vzájemných ekonomických a kulturních 
kontaktech 

• za účasti primátora P. Kajnara, ředitele Janáčkova máje, o. p. s.,  
J. Javůrka proběhl na Nové radnici křest publikace Janáčkův máj morav-
ský hudební klenot

21. prosince 
• unikátní výstava modelů mostů, televizních vysílačů, zalomených hří-
delí, silážních věží, lodí, ale také fotografií F. Krasla a J. Štreita, umělec-
kých plastik, obrazů, dosud nevystavovaných knižních publikací a archivá-
lií dokumentujících minulou i současnou produkci Vítkovic, a. s., a jejich 
předchůdců, nazvaná Fenomén Vítkovice s podtitulem Strojírenská tradi-
ce a perspektiva byla zahájena v Ostravském muzeu
 
• v klubu Templ proběhla první beseda zaměřená na problematiku 
násilí páchaného na ženách z cyklu Woman Is The Nigger of TheWorld, 
jejímiž hosty byli S. Karásek, bývalý vládní zmocněnec pro lidská práva, 
a M. Lipner z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

22. prosince
• členové skautských oddílů přivezli do Ostravy betlémské světlo, které 
si mohli lidé převzít např. v katedrále Božského Spasitele, stáncích na 
Alšově náměstí, obchodního centra Duha v Ostravě-Porubě. Na Nové rad-
nici jej skauti předali primátoru P. Kajnarovi

24. prosince 
• bezmála 160 lidí, kteří se rozhodli na Štědrý den navštívit vyhlídkovou 
věž Nové radnice, dostalo drobné dárečky a z tamější pobočky Ostravské-
ho informačního servisu, o. p. s., si mohli odnést do svých domovů také 
betlémské světlo 

• půlnoční mši svatou v katedrále Božského Spasitele celebroval biskup  
F. V. Lobkowicz 

24.–26. prosince
• Zoologická zahrada Ostrava byla otevřena i během vánočních svát-
ků, a to každý den od 9:00 do 16:00. Děti do 15 let měly na Štědrý 
den vstup zdarma

31. prosince 
• 451 občanů navštívilo poslední den roku odbor dopravně správních 
činností, z toho 86 podalo žádost o výměnu řidičských průkazů

• lidé, kteří chtěli zhlédnout některé ze silvestrovských divadelních před-
stavení mohli navštívit inscenaci Z Deniku Ostravaka v Divadle loutek 
Ostrava, muzikál Zvokonosy v Divadle Jiřího Myrona nebo komedii Blbec 
k večeři Slezského divadla Opava v Domě kultury města Ostravy

• nejvíce lidí si opět vybralo k oslavám závěru roku Stodolní ulici a její 
okolí. Pro ty, kteří se rozhodli přivítat nový rok ve Štramberku, byl při-
praven ve stanici Ostrava-hlavní nádraží speciální vlak tažený parní loko-
motivou. Na Slezskoostravském hradě se konala akce Slezská vítá nový 
rok, připravená městským obvodem a občané obvodu Ostrava-Radvanice 
a Bartovice se sešli před místní radnicí již v 17 hodin, aby zde jako první 
v Ostravě zhlédli silvestrovský ohňostroj 



Aachen Hans von, německý výtvarník 71 

Abrams Muhal Richard, americký hudeb-
ník 55 

Adamec Petr, náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje 77 

Adamsonová Joy, ochránkyně zvířat, spi-
sovatelka 34 

Albanez de Escobar Ana Vilma, viceprezi-
dentka Salvadoru 78, 79

Alfano Franco, italský skladatel 29 

Allertová Denisa, tenistka 53

Ambrož Jiří, majitel vinařství 43

Anderle Jiří, výtvarník 22 

Anna K, zpěvačka 44, 60 

Antecký Přemysl, technický ředitel Bor-
sodChem MCHZ, s. r. o. 13 

Augusta Petr, plavec 43 

Averty Karin, francouzská tanečnice 53 

Baar Vladimír, rektor Ostravské univer-
zity 19

Babraj Alexander, scénograf, šéf výpravy 
NDM 46

Baďura Martin, plavec 87

Baďurová Kateřina, skokanka o tyči 49, 
57

Bach Johann Sebastian, německý skla-
datel 11, 12, 65 

Báchorek Milan, skladatel 73 

Balogh Robert, slovenský choreograf  
83 

Balzerová Eliška, herečka 38 

Baron Václav, sládek 54 

Bárta Michal, klavírista 11, 29 

Baťa Tomáš, podnikatel 29, 30 

Béhar Henri, prezident Společnosti přá-
tel Alfreda Jarryho 73 

Bělašková Lada, herečka 25 

Beňačková-Čápová Gabriela, operní pěv-
kyně 38 

Bennerová Lenka, ředitelka občanského 
sdružení Fórum 50 % 27 

Beranová Zuzana, bývalá konzulka ČR 
v Keni 34 

Berdych Tomáš, tenista 14, 15

Bergmann Erich, spoluvlastník zámku 
v Ostravě-Zábřehu 54 

Bernal Rodríguez José Luis, velvyslanec 
Mexické republiky 73

Bernatík Rudolf, klavírista, vysokoškol-
ský pedagog 21

Besnier Patrick, ředitel Centra pro 
výzkum surrealismu na Université 
Paris III. 73 

Bezačinská Oľga, operetní pěvkyně 16 

Bílá Lucie, zpěvačka 23, 68 

Bizet Georges, francouzský hudební 
skladatel 43

Bláha Karel, náměstek ministra životní-
ho prostředí ČR 26

Blake James, americký tenista 14 

Blažek Břetislav, starosta obvodu Ostra-
va-Radvanice a Bartovice 64

Blažek Zdeněk, ředitel pobočky Českého 
hydrometeorologického ústavu v Os-
travě-Porubě 26

Bochenek-Osiecka Agnieszka, operní 
pěvkyně 38, 77 

Borák Mečislav, historik 46 

Borisová-Pračiková Olga, sólistka baletu 
83 

Bouda Cyril, výtvarník 22 

Boušková Jana, harfistka 23

Boutte Lillian, americká zpěvačka 89

Boyle Danny, anglický režisér 26 

Braunová Petra, spisovatelka 68 

Bregović Goran, srbský hudebník 52, 53 

Brogyányi Daniel, slovenský fotograf 16 

Brook Peter, britský režisér 43 

Brunclík Alfred, generální ředitel Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR 85
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AK atletický klub
CD compact disc
ČD České dráhy, a. s. 
ČR Česká republika  
ČSSD Česká strana sociálně demokratická 
ČT Česká televize 
DK dům kultury
DPB Divadlo Petra Bezruče
DPO Dopravní podnik Ostrava, a. s.
EU Evropská unie 
FAMU Filmová akademie múzických umění 
FBC floorball club
FNsP Fakultní nemocnice s poliklinikou
GVUO Galerie výtvarného umění Ostrava 
IAAF mezinárodní asociace atletických federací
JFO Janáčkova filharmonie Ostrava 
JK jezdecký klub 
JKO Janáčkova konzervatoř Ostrava 
KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie – Česká strana lidová 
KMO Knihovna města Ostravy 
KSA  Komorní scéna Aréna
KSČM Komunistická strana Čech a Moravy 
MHD městská hromadná doprava 
MMO Magistrát města Ostravy  
NDM Národní divadlo moravskoslezské 
ODS  Občanská demokratická strana
OIS Ostravský informační systém, s. r. o.
OSN Organizace spojených národů
OU Ostravská univerzita 
RAF britské královské letectvo
Sareza Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy 
SC sport club
SSK sdružení sportovních klubů
TJ tělovýchovná jednota
USK univerzitní sportovní klub
VŠB-TU Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava 
YMCA Křesťanské sdružení mladých lidí
ZMO Zastupitelstvo města Ostravy
ZŠ základní škola
ZUŠ základní umělecká škola 
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Seznam zkratek Jmenný rejstřík



Dvořáková Eva, pracovnice Národního 
památkového ústavu 82 

Ebb Fred, americký libretista 46 

English Terry, ředitel YMCA Ostrava-Po-
ruba 79

Ezop, řecký bajkař 16 

Fajmon Hynek, poslanec Evropského 
parlamentu 26 

Falla Manuel de, španělský skladatel  
8

Farkašová Eva, slovenská scénografka 
83 

Farna Ewa, zpěvačka 32, 46, 78, 84 

Farr David, anglický dramatik, režisér 16

Federer Oskar, ředitel Vítkovických 
železáren, majitel sbírky novodobého 
umění 76 

Fedotov Alexej Leonidovič, velvyslanec 
Ruské federace v ČR 24 

Fetti Domenico, italský výtvarník 71

Fialková Daniela, herečka 74

Fico Robert, předseda vlády Slovenské 
republiky 87, 88

Filandr Václav, výtvarník, architekt 50 

Filgas Josef, spisovatel, publicista 78 

Filip Vojtěch, předseda KSČM 13

Fišar Jan, herec 12, 25, 82

Fišer Jan, designér 25

Fitzgerald Jason, organizátor Irského kul-
turního festivalu 20 

Foerster Josef Bohuslav, skladatel 9 

Foglar Jaroslav, spisovatel 68 

Folta Pavel, ředitel Charity sv. Alexandra 
8 

Forejtová Veronika, herečka 39, 74 

Fox Steven, americký zpěvák 55 

Františák Igor, klarinetista 29 

Františák Martin, režisér 23 

Freisler Dominik, novorozenec 7 

Freislerová Iveta, matka Dominika 7 

Fries Charles, velvyslanec Francouzské 
republiky v ČR 36, 71

Fukuda Saori, sólistka baletu 21 

Fulghum Robert, americký spisovatel 31 

Gábor Peter, slovenský režisér 46

Galatenko Jurij, sbormistr 16

Garriganová Colette, francouzská lout-
kářka 66 

Gasnárková Alexandra, herečka 74 

Gatto Paolo, italský dirigent 21, 43, 77

Gavlasová Petra, skladatelka 73

Gébová Daniela, režisérka 20 

Gebrselassie Haile, etiopský běžec 48, 
49

Gelnar Vladimír, člen Zastupitelstva 
města Ostravy 12

Gilligan John, člen městské rady v ir-
ském Limericku 20

Goya Francisco de, španělský výtvarník  
71

Graber Richard William, velvyslanec USA 
v ČR 14, 15, 24 

Grieg Edvard Hagerup, norský skladatel 
8 

Grygar Jiří, astrofyzik 62 

Gugler Kay, generální ředitel Borsod-
Chem Nyrt. 9

Gurbaľ Marek, operní pěvec 77  

Gurbaľ Martin, operní pěvec 9, 66, 77

Gyurcsány Ferenc, předseda vlády 
Maďarské republiky 87, 88

Halberštát Eduard, výtvarník, vysoko-
školský pedagog 81

Hamza Pavel, člen Zastupitelstva města 
Ostravy 18 

Händel Georg Friedrich, německý skla-
datel 12 

Hanušová Jaroslava, herečka 69 

Haruda Karel, výtvarník 78 

Haroková Markéta, herečka 10 

Hašek Michal, předseda poslaneckého 
klubu ČSSD 27

Havelka Jan, čestný předseda Klubu 
českých turistů 44

Havlíček Zdeněk, režisér 64 
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Břečka Jan, historik 55 

Bučková Petra, herečka 23 

Bunin Vladimir, ruský klavírista 84

Burda Karel, ředitel Ostravských výstav,  
a. s. 46, 47

Bureš Přemysl, herec 10 

Bursík Martin, ministr životního prostře-
dí ČR 68

Cachová Kateřina, sedmibojařka 50, 68 

Calcott Michael, velvyslanec Kanady 
v ČR 20 

Callas Maria, americká operní pěvkyně 
38 

Ceralová Lucie, operní pěvkyně 69 

Carrière Jean-Claude, francouzský spiso-
vatel, scenárista 43 

Cikán Miroslav, designér 25 

Ciller Jozef, slovenský scénograf 12 

Claren Sebastian, německý skladatel  
55 

Cocker Joe, anglický zpěvák 79 

Cónová Anna, herečka 12, 46, 74

Constant Marius, francouzský skladatel, 
dirigent 43

Copland Aaron, americký skladatel 8

Couperin François, francouzský sklada-
tel 11 

Cronin John, člen městské rady v irském 
Limericku 20

Curtis Charles, americký violoncellista 
55 

Čajkovskij Petr Iljič, ruský skladatel 15 

Čapka Michal, herec 59, 60 

Čapka Vladimír, herec 10 

Čapková Vladimíra, herečka 16 

Čech Petr, varhaník 66 

Čechov Anton Pavlovič, ruský spisovatel, 
dramatik 12, 18 

Čermák Tomáš, rektor VŠB-TU 30 

Černý David, fotograf  74

Červenka Lukáš, herec 65

Číhalová Anna, operní pěvkyně 43, 77 

Čorba Milan, slovenský kostýmní výtvar-
ník 12 

Čtvrtníček Petr, herec 69

Čtvrtník Jan, designér 25

Čuba Albert, herec 16, 17, 60

Čunek Jiří, ministr pro místní rozvoj ČR, 
předseda KDU-ČSL 42 

Daněk Václav, jednatel společnosti 
Tchas, spol. s r. o. 41 

Daňková Darina, jednatelka společnosti 
Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh,  
s. r. o. 29 

Dastlík Tomáš, herec 23, 69

David Jiří, výtvarník 87

Díaz Federico, česko-argentinský výtvar-
ník 42 

Diesel Vin, americký herec 9

Diviš Stanislav, výtvarník 87

Dlabal Petr, starosta obvodu Ostrava-
-Vítkovice 60

Dobrozemský Aleš, starosta obvodu 
Ostrava-Vítkovice 43, 60

Dočkalová Tereza, herečka 59 

Dohnalová Ivana, harfistka 64 

Dohnányi Oliver, dirigent, šéf opery NDM 
29

Dostojevskij Fjodor Michajlovič, ruský 
spisovatel 18

Drobniuch Robert, polský režisér 83 

Držkovic Valentin, výtvarník 15 

Dřízgová-Jirušová Eva, operní pěvkyně 
29, 66, 77, 78 

Dubnová Romana, skokanka do výšky 
11, 23

Dunajčanová Zuzana, operní pěvkyně  
43 

Dürer Albrecht, německý výtvarník 20, 
71

Duša Ferdiš, výtvarník 15 

Duša Miroslav, slovenský scénograf, 
režisér 39

Dvorský Jaroslav, operní pěvec 43 

Dvořák Antonín, skladatel 8, 15 

Dvořák Viktor, herec 35
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Kassovitz Mathieu, francouzský režisér 
9

Kašpar Zdeněk, herec 18

Katajev Igor, skladatel 73 

Kemeny Istvan, maďarský básník, spiso-
vatel 76 

Kesey Ken, americký spisovatel 80 

Ki-duk Kim, jihokorejský režisér 80 

Kitamura Yuriko, sólistka baletu 21

Klaus Václav, prezident republiky 15, 
47, 49, 58, 76, 84, 85 

Klein Otokar, operní pěvec 38

Klemens Václav, režisér 16, 65 

Klemensová Renáta, herečka 45, 46 

Klimáček Viliam, slovenský dramatik  
10 

Klímová Božena, básnířka, spisovatelka 
82 

Klimsza Janusz, režisér 10, 69 

Klinka Jan, psycholog 55

Klodová Markéta, houslistka 64 

Klvaňa Tomáš, koordinátor vládní komu-
nikace programu protiraketové obrany 
62

Knížák Milan, ředitel Národní galerie, 
výtvarník 25 

Kocembová-Netoličková Taťána, trenér-
ka, běžkyně 61 

Kodet Kristián, výtvarník 60 

Kohák Erazim, filozof, publicista 22

Koláček Viktor, bývalý spolumajitel OKD, 
a. s. 34

Kolesa Václav, historik 55 

Koller David, zpěvák, hudebník 29 

Korytář Jaroslav, producent 68 

Kosatík Pavel, publicista, spisovatel 30 

Kotarbová Eva, básnířka, publicistka 82 

Kotík Petr, skladatel, dirigent 55 

Koutek Dalimil, ředitel festivalu Ostrav-
ský koníček 46 

Kovář Jaroslav, jednatel společnosti 
Sareza 29

Kownacka Maria, polská spisovatelka, 
dramatička 83 

Krajčo Richard, herec, zpěvák, moderá-
tor 8, 22, 23 

Krajniak Peter, ředitel Janáčkovy filhar-
monie Ostrava 8

Krasl František, fotograf 90

Kratochvíl Antonín, fotograf 12

Kraus Jan, herec, moderátor 18 

Krawiec Michal, ředitel Diecézní charity 
ostravsko-opavské 8

Krejčí Ivan, režisér 16, 74, 82

Krejčíř Jan, sólista baletu 21

Kremer Gidon, lotyšský houslista  
36, 38 

Kristin Vladimír, výtvarník 15

Kroča Antonín, výtvarník 31, 70 

Kronhold Jerzy, generální konzul Polské 
republiky v Ostravě 58

Kubišová Marta, zpěvačka 23 

Kucbelová Katarína, slovenská básnířka 
76 

Kuchar Theodore, šéfdirigent Janáčkovy 
filharmonie Ostrava 8, 69

Kunz Ludvík, ilustrátor 84

Kutěj Petr, starosta obvodu Ostrava-Vít-
kovice 43 

Kyröläinen Hannu, velvyslanec Finské 
republiky 90

Lábus Jiří, herec 69

Lang Michal, režisér 60 

Langerová Aneta, zpěvačka 23 

Lennon John, anglický zpěvák, hudebník 
23   

Lepold Lukáš, sólista baletu 21, 83 

Leviček Petr, operní pěvec 66 

Levy Yasmin, izraelská zpěvačka 80 

Lexa Jiří, amatérský historik 82 

Lhamo Yungchen, tibetská pěvkyně 77

Lhotský Zdeněk, výtvarník 87 

Lichý Norbert, herec 10, 69

Lipner Milan, zaměstnanec Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR 90

Lipus Radovan, režisér 18, 59

Liška Miroslav, herec 87
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Heidenstam Catherine von, velvyslanky-
ně Švédského království v ČR 58

Helebrand Pavel, skladatel  
16 

Heráková Hana, místostarostka Slezské 
Ostravy 24

Heřmanská Eva, výtvarnice 31 

Hettenberger Vítězslav, důlní odborník, 
oceněný v anketě Senior roku 79 

Hinčica Michal, člen Rady obvodu Morav-
ská Ostrava a Přívoz 30

Hlubková Dagmar, režisérka a herečka 
87

Hoffa Rese, americký závodník ve vrhu 
koulí 49 

Hollar Václav, výtvarník 20, 38, 71 

Hoorn Jan-Lucas van, velvyslanec Nizo-
zemského království v ČR 23

Horák Jaromír, člen Zastupitelstva 
města Ostravy 50 

Horák Peter, slovenský skokan do výšky 
65 

Horváth Milan, podnikatel 42 

Houska Petr, herec 25

Hradil Petr, spoluvlastník zámku v Ostra-
vě-Zábřehu 54 

Hrnčíř Pavel, poslanec Parlamentu ČR 
40 

Hron Vladimír, herec, zpěvák, moderátor 
60 

Hrouda Jan, fotograf 74 

Hrubín František, spisovatel 39 

Hrůša Jakub, dirigent 66 

Hudeček Václav, houslista 64 

Hulva Jan, ředitel Městské policie Ostra-
va 24

Hurník Ilja, skladatel, čestný občan 
Ostravy 76 

Chmura Gabriel, polský dirigent 37 

Chopin Fryderyk, polský hudební skla-
datel 11 

Isinbajevová Jelena, ruská skokanka 
o tyči 49 

Janáček Leoš, skladatel 66, 79 

Janáček Zbyněk, prorektor Ostravské 
univerzity 21 

Janáčková Liana, senátorka, starostka 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
31, 42 

Janeček Ota, výtvarník 22, 89 

Janků Heidi, zpěvačka 35

Janků Tomáš, skokan do výšky 11

Janša Janez, předseda vlády Slovinské 
republiky 87, 88

Jarmara Tomáš, vysokoškolský pedagog 
27 

Jarry Alfred, francouzský básník, spiso-
vatel, dramatik 71

Javůrek Jaromír, ředitel Janáčkova máje, 
o. p. s. 90

Jirků Boris, výtvarník 18, 31, 38 

Jirotka Zdeněk, spisovatel 18 

Jiřičná Eva, architektka 54

Jiřincová Ludmila, výtvarnice 89

Jíšová Pavlína, zpěvačka 62 

Jong-man Lee, jihokorejský skladatel 11 

Josek Petr David, fotograf 74

Juchelka Aleš, moderátor 8, 35, 78

Juřica Leon, skladatel 44, 73 

Kafková Pavlína, herečka 80

Kahánek Ivo, klavírista 64, 73 

Kaiser Oldřich, herec 8

Kajnar Petr, primátor města Ostravy 7, 
8, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 
26, 32, 35, 36, 41, 47, 49, 53, 54, 
58–60, 68–70, 73–75, 77–79, 81, 
82, 84, 87, 89, 90

Kaleta Zbigniew, polský klarinetista a sa-
xofonista 37 

Kálmán Emerich, maďarský skladatel 16  

Kander John, americký skladatel 46

Karásek Svatopluk, evangelický duchov-
ní 90 

Karkošková Alena, flétnistka 64 

Kasík Martin, klavírista 36 

Kaspřík Přemysl, starosta obvodu Ostra-
va-Polanka nad Odrou 9 
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Ogrodníková Nikol, sedmibojařka 68

Olivieri Cristiano, italský operní pěvec 
43

Olsen Petra, švédská skokanka o tyči 
51 

Olszewska Anna, konzulka Polské repub-
liky v Ostravě 32

Olšer Břetislav, publicista, spisovatel 
11, 82 

Orff Carl, německý skladatel 36 

Ostravak Ostravski, spisovatel 8, 18 

Ostrý Jan, flétnista 23 

Otava Petr, bývalý spolumajitel OKD,  
a. s. 34

Ovčáček Eduard, výtvarník 18, 31, 34, 
49 

Padych Jan, spisovatel 82 

Paiva Souza Eduardo de, brazilský lout-
kář, choreograf 66 

Pappová Alžběta, středoškolská peda-
gožka 23

Paroubek Jiří, předseda ČSSD 27 

Pastwa Jan, velvyslanec Polské republi-
ky v ČR 32 

Patočka Roman, houslista 15 

Patterson Ben, americký hudebník, 
výtvarník 55 

Paulová Jana, herečka 8 

Pavliska Rostislav, ředitel Městského 
ředitelství Policie ČR 24

Pavlorek Aleš, klarinetista, skladatel  
73

Pešek Libor, dirigent 38

Petrović Bohdan, herec 87

Pilný Karel, předseda Českého atletické-
ho svazu 76

Písařík Petr, výtvarník 8 

Pitínský Jan Antonín, režisér 39 

Pivovar Marek, dramaturg 18

Plachý Zdeněk, skladatel, režisér 10

Plodková Jana, herečka 21 

Podmol Libor, motokrosový závodník 9 

Podolchov Alexander, operní pěvec 38 

Podroužek Adolf, činovník v turistickém 
hnutí 44 

Polák Vladimír, herec 12, 34

Poláková Lenka, publicistka 12 

Polarczyk Alexandra, zpěvačka 21 

Polášek Miloš, fotograf 46

Ponte Lorenzo da, italský básník, libre-
tista 77 

Pospíšil Jiří, ministr spravedlnosti ČR  
17

Pospíšil Lubomír, náměstek primátora 
města Ostravy 19, 22, 68, 76, 86, 89 

Pražák Martin, ředitel Charity Ostrava 8

Prisca, řeholnice Kongregace Sester 
Dobrého Pastýře 8

Prokofjev Sergej Sergejevič, ruský skla-
datel 21 

Przebindová Zdena, herečka 10, 35 

Przybyla Jan, bývalý předseda předsta-
venstva OKD, a. s. 34

Půček Jan, člen Zastupitelstva města 
Ostravy 12 

Puškin Alexandr Sergejevič, ruský spiso-
vatel, básník 69 

Racek Ilja, ředitel ostravského studia 
České televize 8, 54

Rakušan Pavel, fotograf 74

Ramušćak Marijan, velvyslanec Chorvat-
ské republiky v ČR 83

Rembrandt van Rijn, holandský výtvarník 
71 

Renner Boris, fotograf 75 

Roddick Andrew, americký tenista 15 

Roithová Zuzana, poslankyně Evropské-
ho parlamentu 77 

Romanská-Lidmilová Lydie, básnířka, 
spisovatelka 82

Róna Jaroslav, výtvarník 87

Rössler Jaroslav, výtvarník 38 

Rostand Edmond, francouzský dramatik 
29

Rottrová Marie, zpěvačka 46 

Rybka Pavel, varhaník 74 

Řezníček František, fotograf 50, 54, 78 
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Lobkowicz František Václav, biskup ost-
ravsko-opavské diecéze 7, 8, 13, 26, 
41, 50, 70, 73, 90

Logojdová Marie, herečka 74

Loprais Karel, automobilový závodník 84

Lucier Alvin, americký skladatel 55 

Lukša Pavol, náměstek hejtmana Morav-
skoslezského kraje 77 

Luža Jiří, jezdec v parkúrovém skákání 
35

Lysáčková Marcela, výtvarnice, módní 
návrhářka 16 

Lysenková Taťána, ruská závodnice v ho-
du kladivem 49 

Madej Dalibor, náměstek primátora 
města Ostravy 13, 58, 70, 81

Mahler Gustav, rakouský hudební skla-
datel 69  

Malá Blanka, lékařka, vítězka ankety  
Senior roku 78, 79 

Maor Yehuda, americký tanečník 53 

Mariza, portugalská zpěvačka 37, 38 

Martincová Ivana, běžkyně 60

Martiník Jan, operní pěvec 73, 77

Masteroff Joe, americký dramatik 46 

Mastro Luciano, italský operní pěvec 43, 
77 

Maštalíř Antonín, starosta obvodu Slez-
ská Ostrava 11, 44

Matěj Miloš, pracovník Národního 
památkového ústavu 62 

Mátl Lubomír, sbormistr 9

Matonoha Tomáš, herec, moderátor 34 

Matula Robert, příslušník zahraničního 
odboje v 2. sv. válce 55, 56

McDonagh Martin, irský dramatik 59 

McNally Terrence, americký dramatik 38 

Melník Lukáš, herec 69

Merrill Bob, americký libretista 87

Michniak Radomír, starosta obvodu 
Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky 42

Miko Aleš, běžec 32 

Mikulášek Jan, režisér 25, 35 69

Mikulková Gabriela, herečka 10, 25 

Mittal Lakshmi, majitel společnosti Arce-
lorMittal Ostrava, a. s. 75 

Mládek Karel, dirigent 16, 87

Močkoř Jiří, rektor Ostravské univerzity 
19

Molčanov Kirill, ruský skladatel 83 

Monteverdi Claudio, italský skladatel 66 

Moon Kim, jihokorejský dirigent 11

Moravec Pavel, farář 7

Morys Václav, operetní pěvec 16

Motejl Otakar, veřejný ochránce práv 42 

Mozart Wolfgang Amadeus, rakouský 
skladatel 16, 77 

Munch Edvard, norský výtvarník 76 

Münstermann Gregor, generální ředitel, 
předseda představenstva společnosti 
Mittal Steel Ostrava, a. s. 12

Musorgskij Modest Petrovič, ruský skla-
datel 15

Mynář Vojtěch, náměstek primátora 
města Ostravy, starosta obvodu Ostra-
va-Radvanice a Bartovice 24, 55, 64, 
74, 82, 89

Mžyk Josef, výtvarník 31 

Nagy Zsolt, maďarský dirigent 15 

Navara Luděk, publicista, spisovatel 12 

Návrat Václav, dirigent 83

Němcová Božena, spisovatelka 20 

Nenadić Stjepanka, obchodní radová 
velvyslanectví Chorvatské republiky 
v ČR 83

Netopil Tomáš, dirigent 38 

Neuwirt Jiří, výtvarník 15

Nikl Petr, výtvarník 87

Nikolaev Petr, režisér 26

Noga Pavel, výtvarník, vysokoškolský 
pedagog 79

Nohavica Jaromír, zpěvák 16, 19, 23, 
77, 78, 87 

Novák Ján, režisér 12 

Novák Karel, fotograf 74 

Novák Miroslav, starosta  obvodu Ostra-
va-Poruba 82

Novotný Petr, boxer 43
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Řezníček Pavel, básník, spisovatel 76

Říman Martin, ministr průmyslu a obcho-
du ČR 26, 81, 85

Salichová Helena, malířka, folkloristka  
9 

Sapkowski Andrzej, polský spisovatel 71

Sasínová-Polarczyk Alena, herečka 29, 
69

Sedláček Jiří, herec 46 

Sedláčková Květoslava, starostka obvo-
du Ostrava-Michálkovice 57

Sedlecký Jaroslav, hlavní architekt 
města Ostravy 11

Sedlecký Pavel, architekt 70 

Shakespeare William, anglický dramatik 
23 

Shepard Sam, americký dramatik 69 

Schiffauer Edvard, skladatel 73 

Schillerová Hana, středoškolská peda-
gožka 23

Schubert Franz, rakouský skladatel 79 

Sibinský Marek, výtvarník 18

Simaová Nella, krasobruslařka 89

Sís Vladimír, režisér 19 

Sklář Richard, člen skupiny ostravaci.cz  
75

Skoupilová Petra, fotografka 58 

Slavíček Antonín, výtvarník 76 

Slíž Štefan, boxer 43

Slowioczek Klemens, operní pěvec, 
vysokoškolský pedagog 11, 21

Směchov Venjamin, ruský režisér 43

Smetana Bedřich, skladatel 11

So-Yung Yu, korejská operní pěvkyně 11 

Sojka Jan, boxer 43

Starý Alexandr, klavírista 73

Stauder Jitka, módní návrhářka 84

Stone Peter, americký libretista 87

Stoniš Miroslav, spisovatel, básník 82  

Stravinskij Igor Fjodorovič, ruský skla-
datel 8 

Streichl Pepa, zpěvák 43 

Strnad František, herec 46

Styne Jule, americký hudební skladatel 
87

Suchánek Vladimír, výtvarník 18 

Suk Josef, skladatel 79 

Sulovský Leopold, horolezec 18, 53, 68

Sutter Eric, americký tanečník 53 

Svatoš Vladimír, skladatel, středoškol-
ský pedagog 23, 73

Svěrák Jan, režisér 21

Svěrák Zdeněk, scenárista, herec 21  

Světlík Jan, předseda představenstva 
Vítkovice, a. s. 15, 30 

Svoboda Karel, skladatel 23

Svozil Miroslav, starosta obvodu Morav-
ská Ostrava a Přívoz 15, 41 

Sýkora Petr, herec 10, 34, 80

Szczygieł Mariusz, polský publicista, spi-
sovatel 82 

Ščerbová Denisa, skokanka do dálky 
19, 23 

Šimáček Jiří, scenárista 10 

Šimák Pavel, režisér 80 

Šimíček Petr, středoškolský pedagog 23

Šípek Bořek, architekt, designér 25

Škapa Ladislav, středoškolský pedagog 
23

Škarvada Zdeněk, brigádní generál v. v., 
čestný občan města 62, 75, 79  

Škréta Karel, výtvarník 20 

Škubal Dušan, herec 16, 17, 59, 69

Šlosar Jaromír, publicista 79 

Šmotek René, herec 69 

Šostakovič Dmitrij Dmitrijevič, ruský 
skladatel 8, 11 

Špinarová Věra, zpěvačka 46, 84

Šporerová Erika, operní pěvkyně 29, 66 

Štencel Václav, ředitel Sportovního 
gymnázia Dany a Emila Zátopkových 
v Ostravě-Zábřehu 60

Štěpán Marek, architekt 73

Štěpánová Olga, spisovatelka, pěvkyně 
68 

Štreit Jindřich, fotograf 90
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Štverka Jiří, sládek 44

Šuhájek Jiří, výtvarník 18, 31 

Šula Michal, fotograf 74

Šuláková Jarmila, zpěvačka 46

Šuleř Oldřich, spisovatel 30, 82 

Šumník Petr, dirigent 8

Švabinský Max, výtvarník 22

Švácha Rostislav, historik architektury 
89

Tarant Michael, režisér 21, 77, 83 

Thorwald Achim, německý režisér 29 

Tichon Ivan, běloruský závodník v hodu 
kladivem 49 

Topolánek Mirek, předseda vlády ČR 15, 
35, 49, 50, 62, 87, 88

Tošenovský Evžen, hejtman Moravsko-
slezského kraje 8, 23, 24, 43, 50, 
58, 62, 68, 75, 84 

Träger Wolfgang, německý fotograf 55

Trejbal Zdeněk, náměstek primátora 
města Ostravy 23, 70, 78, 79, 82, 83

Tremblay Lyne-Marie, obchodní radová 
velvyslanectví Kanady v ČR 20

Třeštíková Helena, režisérka 20 

Tůma Jaroslav, varhaník, cembalista 11 

Turcotte Yvon, chargé d'affair velvysla-
nectví Kanady v ČR 55, 56

Tusk Donald, předseda vlády Polské 
republiky 87, 88 

Tyl Josef Kajetán, dramatik, spisovatel 
65 

Typlt Jaromír, básník, spisovatel 76 

Uher Libor, horolezec 53

Uprka Jóža, výtvarník 76 

Urban Robert, herec 45

Urbanec Sebastian, flétnista 64 

Uszok Piotr, primátor Katovic 35 

Václavík Libor, majitel firmy Libros 81 

Václavík Lumír, divadelní historik 74 

Váchal Josef, výtvarník, spisovatel 22 

Vajdička Ľubomír, slovenský režisér 12 

Vandewalle Daan, belgický klavírista  
55

Vaněk Robert, architekt 58 

Vaniš Josef, kameraman 19 

Vávra David, architekt, herec 59

Vejsada Igor, choreograf, šéf baletu 
NDM 21, 53

Verdi Giuseppe, italský skladatel 66 

Vernot Ana, vítězka Miss Europe and 
World junior 2007 74

Veřovský Otakar, senátor, starosta obvo-
du Ostrava-Jih 13

Viewegh Michal, spisovatel 35

Vichnar Petr, komentátor 64

Viktora David, herec 80

Vilišová Tereza, herečka 10, 69

Vishwanathan Kumar, předseda občan-
ského sdružení Vzájemné soužití 42 

Vítečková Zuzana, tanečnice 53 

Vlasáková Eva, výtvarnice 31 

Vlček Miloslav, předseda Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR 15

Vodička Jiří, houslista 21 

Vogel Paula, americká dramatička 74

Vojkovský Miroslav, starosta obvodu 
Slezská Ostrava 7, 11

Volkmer Jiří, herec 65

Vondráčková Lucie, herečka a zpěvačka 
84

Vopasek Stanislav, důlní odborník, histo-
rik hornictví 86

Voráčková Martina, filmařka 46 

Vörös Istvan, maďarský básník 76  

Vrána Tomáš, klavírista 73

Vredík Ivan, filmař 46

Všelichová Petra, režisérka 46 

Vůjtek Karel, básník, publicista 82

Vůjtek Tomáš, dramaturg 60

Vyhnálek František, stavitel cembal 11 

Warhol Andy, americký výtvarník 16

Wasserman Dale, americký dramatik, 
scenárista 80 

Wenders Wim, německý režisér 35 
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ABA Assets, s. r. o., investiční společ-
nost 42 

AC Sparta Praha, fotbalový klub 84

Agentura Dobrý den 39

Agentura pro regionální rozvoj 29 

Agidel, ruský folklorní soubor 54

AHOL - Vyšší odborná škola v Ostravě 
27

AK Kroměříž, atletický klub 32 

Al Yaman, jemenský hudební soubor  
11 

Alexandrovci, hudební a taneční sbor 
ruské armády 32 

Americká obchodní komora v ČR 24

ArcelorMittal Ostrava, a. s. 53, 63, 75, 
79

Arcidiecézní muzeum v Olomouci 40

Archiv města Ostravy viz Magistrát 
města Ostravy 

Armáda ČR 76

Arnika, ekologické sdružení 79 

Asekol, s. r. o., firma zpracovávající 
odpad 58 

Asociace hudebních umělců a vědců – 
Tvůrčí centrum Plzeň 73

Asociace průvodců cestovních kanceláří 
24

Asociace Trigon, občanské sdružení 68

Atara karate klub 87

Ateliér IDEA, s. r. o., kancelář architektů 
44

Atlantik, klub viz Centrum kultury a vzdě-
lávání Moravská a Přívoz 

Aureko II, divadelní soubor 34

AV Moto Racing, pořadatel motoristic-
kých akcí 42

Bajofondo Tango Club, argentinsko-uru-
guayské hudební uskupení 53

Bambulky, klub babiček mažoretek 39

Bang & Olufsen, s. r. o., společnost 
vyrábějící elektroniku 27

Berlínská komická opera 21 

Bextra, s. r. o., velkoobchod se střešní-
mi krytinami 40 

BG Styl, hudební skupina 60

Bílé divadlo Ostrava 76

Biocel Vratimov, sportovní klub 53

Biovar, minipivovar 44

Boban i Marko Marković Orkestar, srb-
ské hudební uskupení 10, 11

BorsodChem MCHZ, s. r. o. 9, 13, 43, 
79

BorsodChem Nyrt. 9 

Boxing Ostrava, sportovní klub 43

Bratři Orffové, hudební uskupení 11

Briggs & Stratton (Czech) Power Produ-
cts, s. r. o., americká společnost 17, 
24 

Buty, hudební skupina 32, 44, 84

Bytostav Poruba, a. s. 26

Calata, hudební skupina 60

Camerata Janáček, hudební soubor 74

Canticum Ostrava, mezinárodní hudební 
uskupení 55

Centrum kultury a vzdělávání Moravská 
Ostrava a Přívoz 

– klub Atlantik 20, 27, 70, 81

– klub Parník 70, 71

– Minikino kavárna 31, 71, 81

– Výstavní síň Sokolská 26 8, 42, 70, 
81

Centrum pokročilých inovačních techno-
logií VŠB-TU viz též Vysoká škola báň-
ská-Technická univerzita Ostrava 25  

Centrum pro výzkum surrealismu na Uni-
versité Paris III – Sorbonne Nouvelle 
73 

Rejstřík institucíWenigerová Jaroslava, náměstkyně 
hejtmana Moravskoslezského kraje 
11, 32

White Alan, anglický bubeník 23 

Wolff Christian, americký skladatel 55 

Wünsche Vilém, výtvarník 15

Wykrent Jaroslav, zpěvák 46

Zabloudilová Alena, plavkyně 43  

Zajícová Jana, herečka 65 

Zampieri Gianluca, italský operní pěvec 
29 

Zaorálek Lubomír, místopředseda Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR

Zarodňanská Daniela, hudebnice 64 

Záruba Dalibor, publicista 78 

Zátopek Emil, legendární běžec 22

Zátopková Dana, legendární oštěpařka 
60, 61

Závadová Barbora, plavkyně 87

Závodská Veronika, tenistka 53   

Zawierucha Damian, polský běžec 60

Zbrožková Eva, herečka, operetní pěvky-
ně 16, 87

Zedníček Jiří, místopředseda Českého 
olympijského výboru 74 

Zedníček Libor, příslušník Městské poli-
cie Ostrava 57

Zedníček Pavel, herec 8

Zrzavý Jan, výtvarník 15, 22 

Zwierko Agnieszka, operní pěvkyně  
43 

Žáček Michal, saxofonista 64

Žárský Bohuslav, spisovatel 46

Ženatý Lukáš, náměstek primátora 
města Ostravy 11, 15, 20, 43, 44, 
46, 64, 68, 74, 79 



ELCOM, a. s., firma vyrábějící elektro-
technická zařízení 13 

Ensemble Inégal, hudební uskupení  
66 

Envy Team, sportovní klub 43

Erin, pěvecké trio 87

Evraz Vítkovice Steel, a. s, strojírenská 
společnost viz též Vítkovice Steel, a. 
s. 42, 43, 79

Evropská služba zaměstnanosti EURES 
32

Evropská unie (EU) 12, 26, 32, 49, 63

Evropský hospodářský prostor 12

Evropský parlament 26, 77

Fabric, klub 32

Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostra-
va-Poruba (FNsP) 16

FBC Pepino Ostrava, florbalový klub 55

FC Baník Ostrava,  fotbalový klub 84

Fiducia, antikvariát a galerie 16, 20, 30, 
38, 63, 76, 78, 89 

Filmová akademie múzických umění 
(FAMU) 26

Flautando Köln, německé hudební usku-
pení 66 

Florilegium, anglické hudební uskupení 
66

Flux Quartet, americký hudební soubor 
55

Fórum 50 %, občanské sdružení 27

Freediving team Ostrava, sportovní klub 
43

Galerie Belstyl 25

Galerie Mlejn 70

Galerie výtvarného umění Ostrava 
(GVUO) 71, 76

– Dům umění 31, 34, 55, 71, 87

– Nová síň 20, 38

G-centrum viz Charita Ostrava

GE Money Multiservis, a. s., finanční 
společnost 24 

Generální konzulát Polské republiky 
v Ostravě 25, 32

Gymnázium na Volgogradské ulici v Os-
travě-Zábřehu 65

Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě-Po-
rubě 23

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgograd-
ská ul.

– pěvecký sbor 86

Harmonie Šternberk, dechový orchestr 
73 

Hasičské muzeum 27 

Hlubina, folklorní soubor 76 

Hobit, restaurace 44 

Holúbek, folklorní soubor 62

Hornické muzeum OKD 8, 12, 15, 30, 
42, 60, 63, 84, 87

Hornický spolek Prokop 30

hospic sv. Lukáše viz Charita Ostrava 

Hotel Atom Ostrava, spol. s r. o. 29, 82

– Radniční restaurace 31, 49

Hotel Imperial, a. s. 19, 87

Hradišťan, folklorní soubor 60

Hruška, spol. s r. o., obchodní společ-
nost 43 

Hueyitlatoani Alta, mexický folklorní 
soubor 54  

Husa na provázku, divadelní soubor  
34

Charita Ostrava 8, 70

– G-centrum 13

– hospic sv. Lukáše 70, 71 

Charita sv. Alexandra 8 

Chemia Hurt Jastrzębie, polský sportov-
ní klub 60

IAAF, mezinárodní asociace atletických 
federací 76

Inekon Trams, a. s., výrobce tramvají 
14, 15, 24, 89

Iron Maiden, britská hudební skupina 42

Janáčkova filharmonie Ostrava (JFO) 8, 
9, 15, 36, 55, 66, 69, 74  

105

Centrum volného času na Vietnamské 
ulici v Ostravě-Porubě 82

CineStar, multikino 21 

Collegium 1704, mezinárodní hudební 
uskupení 65 

Collegium Vocale 1704, mezinárodní 
hudební uskupení 65

CTP Invest, developerská společnost 23 

Czech Top 100, sdružení 43

Čas Aréna 29, 35 

Česká centrála cestovního ruchu 
– Czechtourism Praha 24

Česká filharmonie 36 

Česká mincovna 38

Česká strana sociálně demokratická 
(ČSSD) 11, 27, 60, 64

Česká televize (ČT) 64

– ostravské studio ČT 8, 17, 35, 46, 
54, 87

České dráhy (ČD) 12 

Československá obec legionářská 50, 
76 

Československá obec sokolská 51, 80

Český atletický svaz 76

Český filharmonický sbor Brno 36, 66

Český filmový a televizní svaz FITES 12 

Český hydrometeorologický ústav 

– pobočka Ostrava 26

Český klub historických motocyklů 57 

Český olympijský výbor 74 

Český rozhlas Ostrava 35, 46, 73

Český svaz bojovníků za svobodu 50, 
76, 80

ČEZ Aréna viz Vítkovice Aréna, a. s.

Čtyřlístek, centrum pro osoby s těles-
ným postižením 11, 78

Daihan Bee Chemical Co. Ltd., výrobce 
barev 63

Danaj, folklorní soubor 55

Dar života, nadační sdružení 57 

Děda Mládek Illegal band, hudební sku-
pina 34 

Design centrum České republiky 25 

Dětský domov pro děti do 3 let 82

Dětský soubor Heleny Salichové, folklor-
ní soubor 62

Devětsil, skupina výtvarníků 38 

Diecézní charita ostravsko-opavská 8

Divadelní soubor při klubu Atlantik 34 

Divadelní společnost Petra Bezruče  
viz též Divadlo Petra Bezruče (DPB) 
10, 18, 23

Divadelní spolek Kašpar Praha 24

Divadlo bez střechy, divadelní soubor 34 

Divadlo Kvelb 67

Divadlo loutek Ostrava (DLO) 17, 18, 
39, 65, 66, 83, 91

Divadlo Petra Bezruče (DPB) viz též Diva-
delní společnost Petra Bezruče 24, 
35, 69

Divadlo Tramtárie, divadelní soubor 34 

Dividlo, divadelní soubor 34

Divokej Bill, hudební skupina 23, 44 

Dog Eat Dog, americká hudební skupina 
34 

Domov pro seniory Korýtko 39 

Dopravní podnik Ostrava, a. s. (DPO) 15, 
32, 75

Douda Band, hudební skupina 64

Drak, divadelní soubor 66  

Dubioza kolektiv, hudební soubor z Bos-
ny a Hercegoviny 11

Duha, obchodní centrum 90

Duha, pěvecký sbor 86

Dukol Ostrava, a. s., chemická společ-
nost  79

Důl Hlubina 62, 63

Dům knihy Librex 11, 22, 30, 31, 35, 82   

Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh,  
s. r. o. 29, 65, 70 

Dům kultury města Ostravy, a. s. 8, 
11–13, 15, 24, 25, 32, 34, 58, 63, 
68, 73, 74, 76, 78, 80, 89, 91 

Eiffage Europe, francouzská stavební 
společnost 25

Elán, slovenská hudební skupina 84

104
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Janáčkova konzervatoř a Gymnázium 
v Ostravě viz Janáčkova konzervatoř 
Ostrava  

Janáčkova konzervatoř Ostrava 8, 11, 
23, 44, 58, 70  

– Komorní orchestr Janáčkovy konzerva-
toře v Ostravě 8

– Symfonický orchestr Janáčkovy kon-
zervatoře v Ostravě 8

Janáčkovo kvarteto, hudební soubor  
79

Janáčkův máj, o. p. s. 

JK Baník Ostrava, jezdecký klub 35, 57

Judo club Městské policie Ostrava 57

Kabát, hudební skupina 36

Katlen Ostrava, taneční klub 53 

Keltik, skupina historického šermu 40

Kentaur sport, sportovní klub 53

Khulan Khongor, mongolský folklorní 
soubor 54

Kinematograf bratří Čadíků 57

Kino Art 20, 26

Kiss Morava, rádio 16 

Klub Atlantik viz Centrum kultury a v zdě-
lávání Moravská Ostrava a Přívoz 

Klub českých turistů 8, 44

Klub sportovních novinářů 74 

Klubíčko, mateřské centrum 13 

Knihovna města Ostravy (KMO) 19, 44, 
57, 62, 68, 71, 81 

Komorní filharmonie Pardubice 36 

Komorní scéna Aréna (KSA) 11, 12, 16, 
18, 24, 44, 60, 69, 82

Komorní trio, hudební soubor 64

Komunistická strana Čech a Moravy 
(KSČM) 13, 31 

Konfederace politických vězňů 76, 81

Kongregace Sester Dobrého Pastýře 8

KPS Ostrava, klub plaveckých sportů 87

Krajský soud v Hradci Králové 34 

Krajský soud v Ostravě 17

Kralytsia, ukrajinský folklorní soubor 89

Krasničanek, folklorní soubor 62

Kremerata Baltica, mezinárodní komorní 
orchestr 36

Kreyson, hudební skupina 23 

Kroužek přátel městské hromadné 
dopravy  32

Kryštof, hudební skupina 23

Křesťanská a demokratická unie 
– Česká strana lidová (KDU-ČSL) 12, 
43, 60, 77

Kulhavá noha Opava, sbor 16

Kuličky štěstí, hudební skupina 84

letiště Leoše Janáčka Ostrava (dříve 
letiště Ostrava-Mošnov) 24, 44, 63

Libros, velkoprodejce železárenského 
a stavebního materiálu 81

Lidová konzervatoř v Ostravě 69

– Múzická škola 78 

Liga proti rakovině 35 

Lipka, folklorní soubor 76

LR Cosmetic Ostrava, krasobruslařský 
oddíl 89

Magistrát města Ostravy (MMO)

– Archiv města Ostravy 26, 27, 58, 80, 
81 

– Kancelář primátora 79

– odbor kultury, sportu a volnočasových 
aktivit 42

– odbor školství 42

– odbor školství, kultury, mládeže 
a sportu 42

– Středisko informačních služeb 30 

Magnificat, pěvecký sbor Biskupského 
gymnázia v Ostravě 86

Malá scéna Zlín, divadelní soubor 34

Malé Občanské Sdružení Tolerance 
(M.O.S.T.) 19

Mánes, výstavní síň 36 

Maraton klub Seitl Ostrava, sportovní 
klub 60

Masokombinát Martinov 42 

Melos Ethos Ensemble, mezinárodní 
hudební soubor 55

Městská nemocnice Ostrava 7, 8

Městská policie Ostrava 24, 43, 56, 
57, 64

Městská záchranná služba 18 

Městské ředitelství Policie ČR viz Policie 
ČR 24 

Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích viz 
Vítkovice Aréna, a. s.

Mexiko, restaurace a hotel 73

MF Dnes, deník 35, 42 

Mig 21, hudební skupina 34 

Milkagro, a. s., potravinářská společ-
nost 42 

Minikino kavárna viz Centrum kultury 
a vzdělávání Moravská Ostrava a Pří-
voz 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
32, 90 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 25

Ministerstvo zdravotnictví ČR 70 

Miniuni viz Ostravské výstavy, a. s. 

Mittal Steel Ostrava, a. s., viz též Arce-
lorMittal Ostrava, a. s.  8, 12, 31, 
43, 53

Mittal Steel Poland, a. s. 12 

Mňága a Žďorp, hudební skupina  
34, 60

Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s. 86 

Monkey Business, hudební skupina  
31

Morava, soubor 84

Moravská Slávie Brno, sportovní klub  
60

Moravské zemské muzeum Brno 38 

Moravskoslezský deník 26 

MSO Pipes & Tubes, a. s., výrobce tru-
bek 31 

Muzeum Policie ČR v Praze 26

Muzeum stříbra v Kutné Hoře 26

Na Dziko, polská básnická skupina 76 

Národní divadlo moravskoslezské (NDM) 
10, 12, 16, 18, 21, 25, 29, 34, 39, 
43, 46, 53, 69, 74, 77, 80, 83, 87

– Divadlo Antonína Dvořáka 16, 38, 74

– Divadlo Jiřího Myrona 91

Národní památkový ústav 39, 60, 62, 82 

– Národní kulturní památka Důl Michal 
59

Národní symfonický orchestr polského 
rozhlasu Katovice 36

Ne základnám, občanská iniciativa 21

Nejvyšší soud 75 

Nezávislí, politické hnutí 42

No name, slovenská hudební skupina 84

Non Poetry, slovenská básnická skupina 
16 

Nová věc, spolek výtvarníků 50 

Občanská demokratická strana (ODS) 
18, 26, 30, 40, 42, 43 

Obec spisovatelů 82 

OKD, a. s., Ostravsko-karvinské doly 30, 
34, 63 

OMA, ateliér nizozemských architektů 
31  

ostravaci.cz, sdružení fotografů 75  

Ostravar, pivovar 44 

Ostravička, folklorní soubor 62

Ostravská banda, mezinárodní hudební 
soubor 55 

Ostravská radnice, měsíčník vydávaný 
statutárním městem Ostrava 79

Ostravská univerzita (OU) 19, 21, 24, 
27, 33, 36, 42, 71

– Filozofická fakulta 19

– Institut pro umělecká studia 23 

– Přírodovědecká fakulta 19 

Ostravské komunikace, a. s. 23 

Ostravské muzeum 16, 18, 19, 26, 38, 
60, 71, 74, 90 

Ostravské výstavy, a. s. 46 

– Miniuni 12

– Slezskoostravský hrad 7, 16, 23, 29, 
33, 34, 36, 40, 44, 46, 47, 49, 53, 
57 

– výstaviště Černá louka 13, 15, 19, 
25, 32, 46, 73 

Ostravský dětský sbor 36, 69, 86

Ostravský informační servis, s. r. o. 
(OIS) 24, 26, 55, 90
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Střední průmyslová škola elektrotechni-
ky a informatiky v Ostravě 23

Střední zahradnická škola Ostrava  
71

Střední zdravotnická škola v Ostravě 23 

Support Lesbiens, hudební skupina 29, 
44, 60

Svatá Barbora, občanské sdružení 87

Svaz měst a obcí České republiky 23 

Světluška, nadační fond Českého roz-
hlasu 8 

Symfonický orchestr hlavního města 
Prahy FOK 36 

Škoda, a. s. 54

Šmykňa, folklorní soubor 60

Šuba-Duba Band ZUŠ Frýdek-Místek, 
hudební soubor 64 

Teatro Matita, slovinský divadelní sou-
bor  34

Templ, klub 70, 90

Tensing Poruba, pěvecké uskupení 86

tenisová škola Luděk Kubáň 23 

The Hogs, irská hudební skupina 11

The Jackson Singers, americký hudební 
soubor 83

The Spirit of New Orleans, americký 
hudební soubor 89

THeatr ludem, divadelní soubor 27

Tchas, spol. s r. o., stavební společnost 
25, 41, 43, 70

TJ Mittlal, sportovní klub 26, 32, 74

TJ Sokol Vítkovice, sportovní klub

Tomáš Kočko & Orchestr 11 

Traband, hudební skupina 11 

USK Praha, sportovní klub 57

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprch-
líky v Praze 87

Valašský vojvoda, folklorní soubor 89

Vědecko-technologický park Ostrava,  
a. s. 13, 21, 27

Veteran Car Club Ostrava 60

věznice v Ostravě-Heřmanicích 69 

Viper East Demo Team, americká letec-
ká skupina 62

Viridian, galerie 84

Vítkovice, a. s. 15 31, 47, 49, 55, 58, 
63

Vítkovice Aréna, a. s. 49

– ČEZ Aréna 9, 11, 15, 22, 23, 30, 32, 
36, 39, 69, 79, 83, 84

– Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích 
46, 49, 50, 53, 58

Vítkovice Heavy Machinery, a. s., strojí-
renská společnost 44, 79

Vítkovice Holding, a. s. 15

Vítkovice Steel, a. s., strojírenská spo-
lečnost viz Evraz Vítkovice Steel, a. s. 

Vysoká škola báňská-Technická univer-
zita Ostrava (VŠB-TU) 21, 24, 27, 32, 
35, 36, 44, 58, 81, 82

– Centrum informačních technologií 44  

– Centrum pokročilých inovačních tech-
nologií VŠB-TU 25

– Ekonomická fakulta 58 

– Fakulta elektrotechniky a informatiky 
27 

– Fakulta strojní 27

– Hornicko-geologická fakulta 30

– Vesmír, sál VŠB-TU 62, 70, 81

Vysoká škola podnikání, a. s. 20

Výstavní síň Sokolská 26 viz Centrum 
kultury a vzdělávání Moravská Ostrava 
a Přívoz 

Výtvarné centrum Chagall 9, 12, 15, 22, 
36, 38, 50, 58, 60, 70, 89

Vzájemné soužití, občanské sdružení  
42 

Yeodo Youth Orchestra Korea 11

YMCA Ostrava-Poruba 79, 86

Za starou Ostravu, občanské sdružení 
63

Základní škola J. Valčíka v Ostravě-Po-
rubě 58 

OZO Ostrava, s. r .o., podnik zpracováva-
jící odpad 34

Parlament dětí a mládeže města Ostravy 
30

Parník, klub, viz Centrum kultury a vzdě-
lávání Moravská Ostrava a Přívoz

Pergamen, knihkupectví 49

Permon, odbor Klubu českých turistů 8 

Pěvecké sdružení moravských učitelů 9

Pěvecké sdružení Ostrava 44

Podkova, občanské sdružení 18

Polemic, slovenská hudební skupina 34 

Policie ČR 

– Městské ředitelství Policie ČR 24

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 
15, 40, 63

Post-It, hudební skupina 29 

Poutníci, hudební skupina 60

1. SC SSK Vítkovice, florbalový klub 55

Rada města Ostravy 49, 84 

Radio Čas 35

Radniční restaurace viz Hotel Atom 
Ostrava, spol. s r. o. 

RAF, britské královské letectvo 75 

Red Group, developerská společnost 15

Regionální klub Mladých konzervativců 40

Repronis, nakladatelství 78

Rosnička Bruntál, sbor 16

Ředitelství silnic a dálnic ČR 84, 85

Salsa Celtica, mezinárodní hudební 
uskupení 53

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského 
kraje 63 

Sdružení údolí sv. Trojice 24 

Senát Parlamentu ČR 63

Servis, závod a. s. ArcelorMittal Ostrava 
79

Severnyatzi, bulharský folklorní soubor 
54

Severoatlantická aliance (NATO) 62

Severomoravská plynárenská, a. s. 43, 
63 

Severomoravské vodovody a kanalizace 
Ostrava, a. s. 63

Shopping Park Avion, hypermarket 89

Schola Gregoriana Pragensis, hudební 
uskupení 66

Siemens AG, německá společnost 44

Slezské divadlo Opava 91

Slovenský svaz bojovníků za svobodu 76

Societas Incognitorum, hudební soubor 
89 

Sokol Mariánské Hory, sportovní klub 
34

Sokol Moravská Ostrava, sportovní klub 
74 

Solamente Naturali Bratislava, sloven-
ský hudební soubor 12

Sonar Streich Quartet, německý hudební 
soubor 55

Sosna, rusínský folklorní soubor 16

Sova, hudební skupina 64

Společnost přátel Alfreda Jarryho 73

Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s. r. o. (Sareza) 29

– bazén v Ostravě-Porubě 43

– hala v Ostravě-Porubě 16

– letní koupaliště v Ostravě-Porubě 54

– městské lázně v Moravské Ostravě 40 

– zimní stadion v Ostravě-Porubě 31, 
43, 68 

Sportovní gymnázium Dany a Emila 
Zátopkových v Ostravě-Zábřehu 60, 
61

Správa železniční dopravní cesty, s. o. 
66, 82

SSK Vítkovice, sportovní klub 19, 50, 
55, 87

Státní mužský balet Valerije Michajlov-
ského 34

Streichl Trio, hudební skupina 64 

Středisko volného času v Ostravě-Zábře-
hu 39

Střední škola technická v Ostravě-Hra-
bůvce 84



110 111

160 let železniční dopravy na Ostravsku 66

110. výročí pivovaru Ostravar 44 

100 let Divadla Antonína Dvořáka 74

100 let Střední zahradnické školy Ostrava 71

 

100. výročí ZUŠ Edvarda Runda ve Slezské Ostravě 70 

100. výročí Základní umělecké školy na Sokolské ulici v Moravské Ostravě 89

70 let hudebního studia S1 Českého rozhlasu Ostrava 46

60. výročí založení ragbyového klubu Sokol Mariánské Hory 34

60. výročí založení folklorního souboru lidových písní a tanců Hlubina 76  

55. výročí zahájení trolejbusové dopravy v Ostravě 32, 33

50 let výstaviště Černá louka 46

50 let Gymnázia na Volgogradské ulici v Ostravě-Zábřehu 65 

50. výročí založení Lidové konzervatoře v Ostravě 69 

30. výročí založení Ekonomické fakulty VŠB-TU 58

25 let Bílého divadla Ostrava 76 

10. ročník mezinárodního festivalu městských folklorních souborů Folklor  
bez hranic 54 

10. ročník Mezinárodního setkání jízdních policií 57

5. ročník mezinárodního festivalu outdoorových filmů 70

5. ročník Skokanské exhibice 65

Základní škola Porubská v Ostravě-Po-
rubě 28

Základní škola TGM Frýdlant nad Ostra-
vicí 30

Základní umělecká škola Edvarda Runda 
ve Slezské Ostravě 

– pěvecký sbor 86

Základní umělecká škola na Sokolské 
ul. v Moravské Ostravě 89

Zastupitelstvo města Ostravy (ZMO) 12, 
18, 24, 40, 49, 50, 63, 75, 82, 87 

Zeitgeist, americký hudební soubor 73

zimní stadion v Ostravě-Porubě viz Spor-
tovní a rekreační zařízení města Ostra-
vy, s. r. o. (Sareza) 

Zoologická zahrada Ostrava (zoo) 12, 
28, 29, 31, 34, 43, 45, 49, 64, 90

ZZDP, ateliér nizozemských architektů 31

Rejstřík akcí k významným výročím
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