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N1. ledna
• nejvíce Ostravanů slavilo příchod nového roku již tradičně v klubech 
a restauracích na Stodolní ulici a v jejím okolí. Dalším místem oslav bylo 
nádvoří Slezskoostravského hradu, které se proměnilo ve velký taneční 
parket. Po silvestrovské půlnoci ozářil nebe nad hradem ohňostroj a ve-
čer se další uskutečnil u kruhového objezdu v Ostravě-Hrabůvce

• po čtvrté hodině ráno se narodili ve Fakultní nemocnici Ostrava první 
občánci Ostravy, dvojčata Richard a Viktor Novákovi. 2. ledna je v porod-
nici navštívil primátor P. Kajnar a předal mamince pamětní minci, kytici 
a pro děti hračky-koníčky Klapáčky

• E. Dřízgová-Jirušová, Ostrava Brass Quintet a další účinkující vystoupili 
na Novoročním koncertu Národního divadla moravskoslezského v Divadle 
Antonína Dvořáka 

• Klub českých turistů Permon uspořádal 8. ročník oblíbeného novoroč-
ního výstupu na vrch Landek 

• novým trenérem hokejového týmu HC Vítkovice se stal po M. Trličíkovi 
E. Bokroš

2.–13. ledna
• v rámci Tříkrálové sbírky pořádané Charitou ČR se v Ostravě podařilo 
vybrat 1 083 000 Kč, které jsou mj. určeny na financování Hospice sv. Lu- 
káše, dílen a dalších aktivit Charity svatého Alexandra a humanitární 
pomoc v zahraničí

4. ledna
• na Novoročním koncertu Janáčkovy filharmonie Ostrava zazněla v na-
studování šéfdirigenta T. Kuchara díla L. van Beethovena, v jehož Troj-
koncertu přednesli sólové party klavírista M. Kasík, houslista P. Doležal 
a violoncellista J. Hanousek

5. ledna
• v Komorní scéně Aréna se konala premiéra kontroverzní hry G. Tabo-
riho Goldbergovské variace. V režii I. Krejčího vystoupili J. Fišar, R. Šmo-
tek, D. Fialková a další

7. ledna
• nový kostel Ducha svatého v Ostravě-Zábřehu zaplnili příznivci cimbálo-
vé kapely Hradišťan, která zde pořádala benefiční koncert, jehož výtěžek 
byl určen na vybavení interiéru kostela 

• na halovém akademickém mistrovství ČR v atletice v Praze vybojoval 
v běhu na 1500 m časem 3 minut 56,73 vteřiny mistrovský titul T. Bed-
nář z AK SSK Vítkovice
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N R. Šmotek, T. Do- 
čkalová a J. Fišar 
v inscenaci Gold- 
bergovské variace 
(5. ledna)

První návštěvníci plaveckého bazénu nově otevřeného Ozdravného centra Ještěrka 
(12. ledna) 

8.–13. ledna 
• expozice města na významném veletrhu cestovního ruchu Vacantie-
beurs 2008 v holandském Utrechtu nabídla turistické zajímavosti Slez-
skoostravský hrad, Miniuni, Zoologickou zahradu Ostrava, muzea, galerie 
a především průmyslové památky. Návštěvníky zaujaly také významné 
sportovní a kulturní akce jako Davis Cup, hudební festivaly Janáčkův 
máj a Colours of Ostrava nebo nejlépe obsazený atletický mítink v České 
republice Zlatá tretra 

9. ledna
• nadšenými ovacemi odměnilo publikum Symfonický orchestr Janáčko-
vy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě pod taktovkou P. Šumníka a varha-
níka P. Čecha na novoročním koncertu školy 

10. ledna
• první bezbariérový dům se čtyřiceti malometrážními byty pro seniory, 
který byl vystavěn v Ostravě-Zábřehu podle švýcarského modelu, slav-
nostně otevřeli náměstci primátora L. Ženatý a L. Pospíšil, reprezentant 
švýcarské společnosti Bracher und Partner E. Kowalski a představitel 
společnosti Senior Residence, s. r. o., J. Dejčík 

10.–13. ledna
• město Ostrava společně s Ostravským informačním servisem, s. r. o., 
se představily na 18. ročníku mezinárodního veletrhu Regiontour 2008 

v Brně v rámci stánku Moravskoslezského kraje. Město prezentovalo 
zajímavé turistické lokality, ubytovací zařízení, zázemí pro pořádání kon-
ferencí a kongresů včetně dalších doprovodných služeb. Novinkou byly 
programové balíčky města Ostravy, které nabízejí domácím a zahraničním 
návštěvníkům zajímavé možnosti trávení času v Ostravě

10. ledna–20. června
• městský obvod Vítkovice si v tomto roce řadou akcí konaných ve spo-
lupráci s Vítkovicemi, a. s., místními školami, firmami a institucemi při-
pomněl 100. výročí povýšení Vítkovic na město. Z bohatého programu lze 
jmenovat výstavu kreseb J. Počty; seminář k projektu Propagace Vítkovic, 
výstavu kronik; koncert žáků a pedagogů Základní umělecké školy Leoše 
Janáčka v kostele sv. Pavla; den otevřených dveří na radnici; vystoupe-
ní Mužského pěveckého sboru Vítkovice; soutěžní přehlídku studentské 
tvorby nazvanou Vítkovice dříve a dnes a zahájení prohlídek v Dolní oblas-
ti Vítkovic; pořad o vítkovickém rodáku B. Blachutovi, představení ost-
ravských divadel, karnevalový průvod škol. V rámci akcí k tomuto výročí 
bylo rovněž umístěno 10 informačních desek na historických budovách 
nacházejících se na území obvodu. Vyvrcholení oslav, 17.–20. června na 
Mírovém náměstí a na prostranství kolem radnice, nabídlo mj. vystoupení 
žáků škol, souboru historického šermu, folklorních souborů, hudebních 
skupin, zpěváků, mažoretek a pěveckých sborů

12. ledna
• v Ostravě-Bartovicích bylo slavnostně otevřeno Ozdravné centrum Ješ-
těrka. Lidé zde mohou využít plavecký bazén, vodoléčebné vany, elektro-
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T. Jirman, D. Viktora a V. Polák v Hrabalově hře Bambini di Praga (19. ledna)

léčbu a další zařízení. Zahájení provozu se účastnili starosta městské-
ho obvodu Radvanice a Bartovice B. Blažek, místopředseda Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky L. Zaorálek, náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje P. Lukša a další 

14. ledna 
• Ostrava zvítězila v kategorii měst nad 50 tisíc obyvatel v Solární lize 
ČR. Tato soutěž je zaměřena na využívání sluneční energie. Cenu na vele-
trhu Infotherma, který se konal na výstavišti Černá louka, převzal náměs-
tek primátora L. Ženatý

16. ledna 
• vichřice vyvrátila v městě několik stromů na koleje tramvajové trasy 
z Ostravy-Poruby do Vřesiny, na níž musela být zavedena náhradní dopra-
va. Škody na střechách a oploceních byly hlášeny rovněž na dalších mís-
tech ve městě 

19. ledna 
• v Národním divadle moravskoslezském měla premiéru Hrabalova hra 
Bambini di Praga v dramatizaci V. Nývlta. Režie se ujal J. Klimsza. V hlav-
ních rolích se představili P. Sýkora, D. Viktora, V. Polák a T. Jirman

20. ledna 
• akce Loučení s tygry se konala v Zoologické zahradě Ostrava. Tygří 
samci Claudius a Cornelius se chystali na převoz do zoo v německém 
Straubingu. Na programu byly ukázky bojového umění a vyhlášení výsled-
ků soutěže o nejlepší básničku na rozloučenou s tygry 

24. ledna 
• primátor P. Kajnar přijal legendu sjezdového lyžování, rakouského 
závodníka M. Girardelliho, který navštívil Ostravu za účelem navázání 
obchodních kontaktů

• skokani do výšky R. Dubnova a J. Bába, členové AK SSK Vítkovice, se 
stali vítězi závodu Ostravská laťka

26. ledna 
• operní soubor NDM uvedl v koprodukci s Badisches Staatstheater 
Karlsruhe a v hudebním nastudování O. Dohnányiho a režii A. Thorwalda 
v německém jazyce dílo R. Strausse Ariadna na Naxu. V hlavních rolích 
se představili L. Mastro, A. Číhalová, J. Kosec

29. ledna 
• v duchu agenta Jamese Bonda proběhlo v Janáčkově konzervato-
ři a Gymnáziu Ostrava představení nového špičkového koncertního kří-
dla Steinway s koncovým výrobním číslem 007. Kmotry inaugurace byli 

hejtman E. Tošenovský, náměstkyně hejtmana J. Wenigerová, ředitelka 
školy S. Javůrková a klavíristé M. Kasík a I. Kahánek, kteří také jako první 
na nový nástroj zahráli

30. ledna 
• na dramatickém jednání 14. zasedání Zastupitelstva města Ostravy 
proběhla bouřlivá diskuze k odvolání předsedy představenstva DPO,  
a. s., F. Vaštíka, zastupitelé rovněž projednali kontrolu plnění opat-
ření provedených u městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
v souvislosti s hospodařením této městské části a schváleny byly úče-
lové dotace v oblastech prevence kriminality, protidrogové prevence, 
podpory zdraví obyvatelstva, sociální péče, podpory handicapovaných 
a sportu 

31. ledna
• k tomuto dni registroval Úřad práce v Ostravě 15 439 uchazečů o za-
městnání, což bylo o 105 méně než na konci roku 2007. Míra nezaměst-
nanosti činila 9,6 % a v evidenci úřadu bylo 4520 volných míst
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Belgický tenista O. Rochus v utkání Davis Cupu (9. února)

T. Berdych a R. Štěpánek ve čtyřhře (9. února)

1. února 
• boj s vykrádači vozidel a pouličními lupiči patří mezi priority nově jme-
novaného ředitele Městského ředitelství Policie ČR T. Landsfelda, který 
v této funkci vystřídal R. Pavlisku 

• Nejen chlebem je živ člověk byl název společné výstavy čtyř muzeí zemí 
Visegrádské čtyřky – Ostravského muzea, Trenčianského múzea, Muzea 
v Sosnovci a Hermann Ottó muzea v Miškovci. Expozice představila sbír-
kové předměty, týkající se kuchyně a stolování v jednotlivých regionech 
zemí Visegrádu

• japonský loutkoherec N. Sawa nastudoval se souborem Divadla loutek 
Ostrava novou inscenaci Kouzelný cirkus Nori

4. února 
• Ostravu navštívil kandidát na prezidenta České republiky J. Švejnar. 
Jednal s primátorem P. Kajnarem, s poslanci a senátory zvolenými ve 
zdejším regionu, v doprovodu předsedkyně klubu poslanců Strany zele-
ných K. Jacques prošel centrem města, zastavil se také v jednom z klubů 
na Stodolní ulici a diskutoval s veřejností v sále VŠB-TU Vesmír

7. února 
• ve Výtvarném centru Chagall byla zahájena výstava Výtvarné umění 
druhé poloviny 20. století na Ostravsku. Prezentovala se díla umělců, 
kteří zde tvořili od 50. let 20. století do současnosti, např. V. Kristina, 
J. Myszaka, M. Zezuly, E. Ovčáčka, J. Kapce, D. Balabána, P. Lysáčka,  
J. Surůvky

• u příležitosti nedožitých šedesátých narozenin scénografa, designéra, 
grafika a malíře A. Babraje připravilo Slezské zemské muzeum v Opavě 
výstavu prezentující výběr z jeho scénografické tvorby s názvem Život plný 
slunce Alexandra Babraje (1948–2007)

• významný český básník I. M. Jirous četl v antikvariátu a galerii Fiducia 
ukázky ze své tvorby 

• Janáčkova filharmonie Ostrava a violoncellista A. Ivashkin uvedli za 
řízení T. Kuchara výjimečnou skladbu Koncert pro violoncello a orchestr 
č. 2 ruského skladatele A. Schnittkeho 

7.–10. února 
• Ostrava byla dějištěm utkání 1. kola Davis Cupu mezi týmy České 
republiky a Belgie. Losování jednotlivých utkání se konalo v zasedací síni 
Nové radnice. České družstvo zvítězilo v ČEZ Aréně 3:2, když v rozhodu-
jící čtyřhře porazila dvojice T. Berdych, R. Štěpánek belgický pár K. Vlie-
gen, O. Rochus rovněž 3:2
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Mláďata antilopy 
losí (19. února)

10. a 19. února
• novými přírůstky v ostravské zoo se stala dvě mláďata antilopy losí. 
Samička se narodila 10. a sameček 19. února. Antilopy losí chová zoo 
Ostrava od roku 1971 a za tuto dobu se zde podařilo odchovat již více 
než 40 jedinců

12. února 
• zemřel B. Čelovský, významný publicista, historik a držitel Ceny města 
Ostravy 

13. února
• v hotelu Imperial se konalo setkání zástupců developerských a realit-
ních společností, jehož tématem byly investiční možnosti na Ostravsku. 
Primátor P. Kajnar zde shrnul dosavadní poznatky o zahraničních investi-
cích na Ostravsku a proměnu jejich struktury

• známý český filozof a sociolog V. Bělohradský představil poprvé v České 
republice v Domě knihy Librex svou poslední knihu Společnost nevolnosti

13.–16. února 
• v rámci 17. ročníku odborného stavebního veletrhu Střechy, pláště, 
izolace na výstavišti Černá louka proběhla také konference Regenerace 
bytových domů, na které vystoupil náměstek primátora V. Mynář 

14. února
• Ostravský informační servis, s. r. o., připravil na svátek sv. Valentýna 
akci pro všechny zamilované páry. Ty mohly na ochoz věže Nové radnice 
na důkaz své lásky zavěsit papírové srdíčko 

15.–16. února
• slavnostním uvedením představení opery Ariadna na Naxu a prezentací 
kulturně-vzdělávacího projektu Kolotoč 2008 se připojilo Národní divadlo 
moravskoslezské k mezinárodnímu kulturnímu svátku Evropské dny opery

16. února
• Komorní scéna Aréna uvedla premiéru inscenace E. A. Longena Dezer-
tér z Volšan. V režii I. Krejčího se představili V. Georgiev, L. Finková,  
A. Sasínová-Polarczyk, J. Kaluža a další

• hru Ch. Hamptona Nebezpečné vztahy připravila činohra Národního 
divadla moravskoslezského. Režisér A. Celiński svěřil hlavní role F. Str-
nadovi a P. Kafkové 

16.–17. února 
• na atletickém dorosteneckém a juniorském mistrovství ČR v Praze vybojo-
valy závodnice AK SSK Vítkovice čtyři zlaté medaile. V kategorii dorostenek 

P. Urbánková v běhu na 60 m výkonem 7,79 sekundy a v trojskoku L. Uhlířo-
vá (12,11 m). Mezi juniorkami zvítězila N. Ogrodníková v běhu na 60 m překá-
žek výkonem 8,71 sekundy a ve skoku do dálky skokem dlouhým 5,64 m

18. února 
• ředitel Fakultní nemocnice Ostrava S. Němeček převzal z rukou před-
sedy představenstva Spojené akreditační komise České republiky I. Staň-
ka certifikát o udělení akreditace. FNO se tak stala první akreditovanou 
nemocnicí fakultního typu v České republice. Slavnostnímu aktu byl příto-
men také ministr zdravotnictví T. Julínek a hejtman E. Tošenovský 

19. února 
• antikvariát a galerie Fiducia a Ostravská univerzita připravily besedu 
s významným anglistou, literárním historikem a teoretikem, překladate-
lem a vysokoškolským pedagogem J. Jařabem 

• vernisáž výstavy prací I. Titora Chaoticon se uskutečnila v Domě umění 
Galerie výtvarného umění v Ostravě

20.–21. února
• THeatr ludem Ostrava uspořádal ojedinělou akci nazvanou Dokud nás 
smrt nespojí, na jejímž programu byly představení, diskuze, filmové pro-
jekce, vernisáže a scénická čtení. V rámci programu hostovala na ostrav-
ských scénách dvě divadla s hrami zpracovávajícími téma smrti: THeatr 
ludem Ostrava se svou pohybovou inscenací Úzkosti a taneční divadlo 
DOT504 z Prahy s hrou ExitOfUs

22. února 
• nově upravená expozice v pavilonu šelem v Zoologické zahradě Ostrava 
se stala domovem dvou binturongů. Ty chová ostravská zoo od roku 1981 
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Na doposud se je nepodařilo rozmnožit. Binturong je zástupcem méně 

známé skupiny cibetkovitých šelem a obývá husté lesy jihovýchodní Asie 

23. února 
• nové nastudování nejhranější operety na světě – Veselé vdovy –, jejímž 
autorem je F. Lehár, připravila v NDM režisérka D. Hlubková  a dirigent  
K. Mládek. V roli vdovy alternovaly O. Bezačinská a A. Martušková 

23.–24. února 
• na halovém mistrovství ČR v Praze získal mistrovský titul ve skoku do 
výšky výkonem 230 cm J. Bába z AK SSK Vítkovice 

27. února 
• zastupitelé na svém 15. zasedání rozhodli o záměru prodat mj. pozem-
ky v Hošťálkovicích, Moravské Ostravě a Pustkovci, souhlasili se zámě-
rem prodat nemovitosti v lokalitě Nádražní–Českobratrská a k prodeji 
byly rovněž nabídnuty pozemky v areálu Vědecko-technologického parku 
Ostrava, a. s., v Ostravě-Pustkovci. Schváleny byly dotace pro oblast kul-
tury, školství, sportu a volného času. Na základě doporučení odborných 
komisí podpořili zastupitelé celkem 457 projektů částkou cca 35 mil. Kč

27. února–2. března 
• proběhla 12. přehlídka nejzajímavějších titulů čtyř ostravských profe-
sionálních divadelních scén Ost-ra-var. Nejvíce oceňovanou inscenací byl 
Evžen Oněgin z produkce DPB. Festival pořádala jako každý rok činohra 
Národního divadla moravskoslezského ve spolupráci s Komorní scénou 
Aréna, Divadelní společností Petra Bezruče a Divadlem loutek Ostrava. 
Součástí festivalu byly semináře, jichž se zúčastnili divadelní kritici a teo-
retici, studenti divadelní vědy, herci, tvůrci jednotlivých inscenací a další 
zájemci. Novinkou byla studentská konference, na které si čeští a slo-
venští studenti vyměňovali zkušenosti o možnostech uplatnění ve svých 
oborech 

28. února
• expozice Orbis pictus aneb Brána do světa tvořivé lidské fantazie, jejíž 
autoři se inspirovali knihou Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenského, byla 
zahájena v cechovně Národní kulturní památky Dolu Michal v Ostravě-Mi-
chálkovicích. Návštěvníci si mohli v instalacích P. Nikla vyzkoušet nejrůznější 
přístroje či animovaná prostředí nebo hrát na netradiční hudební nástroje

• v antikvariátu a galerii Fiducia se konala přednáška předního českého 
architekta J. Pleskota, který zde prezentoval svoji tvorbu 

29. února 
• originální osobnosti české hudební scény, kytarista a skladatel M. Pav-
líček, zpěvačka M. Načeva a hudebník Dj Five, vystoupily v klubu Parník 

1.–2. března
• vichřice Emma, která zasáhla celé území republiky, porazila v lesích 
spravovaných Ostravskými městskými lesy, a. s., především v Bělském 
lese, asi 2000 stromů, v zoo vyvrátila stoletý buk a několik dalších 
stromů a poškodila část oplocení. Spadlé stromy ztížily dopravu na 
komunikacích. Největší škodu způsobila na rodinném domě v Ostravě-
-Hrabůvce 

2. března
• ČEZ Aréna hostila jednu z nejslavnějších revivalových hudebních for-
mací Australian Pink Floyd, která interpretuje skladby britské artrockové 
legendy Pink Floyd. Na svém jediném koncertu v České republice před-
stavila aktuální program Best Of The Wall Tour 

2.–30. března
• 8. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Harfové dny byl zahájen 
Inauguračním koncertem, na kterém byl představen nový nástroj a v pre-
miéře zazněl v provedení I. Dohnalové cyklus V. Svatoše Impromp-
tus. V Ostravském muzeu se uskutečnil koncert s průvodním slovem  
A. Balové nazvaný Hudba je řeč, na němž se představily tři har fistky Ka-
teřiny – Bendová, Sabová a Vyskočilová. Na programu byla dále vystou-
pení polských harfistek A. Fandri a Z. Sawické. Asi největší pozornost 
byla soustředěna na světově proslulou harfistku J. Bouškovou, které 
byl věnován Dvojkoncert pro harfu a hoboj (nebo flétnu) vynikajícího 
světového pianisty a skladatele E. Viklického. Skladba zazněla za účas-
ti autora ve světové premiéře na koncertu nazvaném Exkluzivní v sále 
JKGO. Flétnového partu se ujal J. Ostrý. Oba sólisty doprovodil orches-
tr Pražské komorní filharmonie s dirigentem Ch. O. Munroem. Harfové 
dny uzavřel Královský koncert, na němž účinkovaly A. Lenaerts z Belgie,  
M. Rochut z Francie a U. Aščič ze Slovinska. Součástí Harfových dnů 
byly workshopy a náslechová metodická hodina s T. Kováčem ze Slo-
venska a J. Bouškovou

3.–30. března
• festival Pro Tibet nabídl opět řadu akcí, které prezentovaly historii, 
kulturu i současný život v Tibetu, a zároveň chtěl upozornit na porušo-
vání lidských práv v této oblasti i v celé Číně. Na programu byly výstavy 
fotografií, besedy, přednáška lamy Čhöphela, buddhistického mnicha, 
nebo koncert pro Tibet. Den pro Tibet (10. března) si lidé připomně-
li tradičním malováním tibetské vlajky na ulici 28. října před hotelem 
Imperial

6. března 
• Vítkovice holding byl dodavatelem servisní haly pro velká letadla v hod-
notě 1,1 miliardy Kč slavnostně otevřené v areálu Letiště Leoše Janáčka 
Ostrava v Mošnově 
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T. G. Masaryka 
u příležitosti 
158. výročí jeho 
narození (7. března)

Křest jedné z de-
seti informačních 
desek umístěných 
na historických 
budovách v Ostra-
vě-Vítkovicích 
(14. března)

7. března 
• v Ostravském muzeu se uskutečnil slavnostní akt k 158. výročí naro-
zení prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka, na 
kterém byl promítnut historický dokument z návštěvy prezidenta v Morav-
ské Ostravě v roce 1924, po kterém následoval projev historika K. Jiříka 
o Masarykově životě a díle 

• Československá obec legionářská, Český svaz bojovníků za svobodu, 
Vojenské sdružení rehabilitovaných a Kruh českého pohraničí v Ostravě 
uspořádaly v Husově sadu u Zborovského památníku slavnostní shromáž-
dění k 90. výročí bitvy u Bachmače a 65. výročí bitvy u Sokolova 

• výstava prací k životnímu jubileu E. Ovčáčka byla zahájena v Galerii 
Beseda na Jurečkově ulici v Moravské Ostravě 

• zástupci parlamentu dětí a mládeže města Ostravy jednali s primáto-
rem P. Kajnarem o možnostech prezentace parlamentu před zastupitel-
stvem města a podpoře konference k lidským a dětským právům 

9.–16. března 
• mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden 
svět byl zahájen v Minikino kavárně. Desátý ročník byl věnován nositel-
ce Nobelovy ceny míru Aun Schan Su Ťij a lidem v Barmě utlačovaným 
vojenským režimem. Kromě obvyklých projekcí, které probíhaly v Kině 
Art, v Minikino kavárně a v klubu Atlantik, se mohli zájemci zúčastnit dis-
kuzí v antikvariátu a galerii Fiducia a koncertů v klubu Templ na Stodolní 
ulici 

10. března 
• v Knihovně města Ostravy byla zahájena výstava prací účastníků druhé 
archivní knihvazačské soutěžní přehlídky 2007, kterou pořádal Státní 
okresní archiv České Budějovice. Prezentována zde byla rovněž kniž-
ní vazba držitele čestného uznání – J. Vaculíka, knihaře Archivu města 
Ostravy 

11.–14. března 
• na 19. ročníku veletrhu investičních příležitostí MIPIM v Cannes nabí-
zelo město Ostrava pozemky v průmyslových zónách Mošnov a Ostrava-
-Hrabová, možnosti investic ve Vědecko-technologickém parku Ostrava, 
a. s., a na dosud nevyužitých starých průmyslových územích tzv. brown- 
fields. Za vedení města se veletrhu účastnil primátor P. Kajnar a náměst-
ci primátora Z. Trejbal a D. Madej 

14. března
• starosta Slezské Ostravy A. Maštalíř převzal plaketu prezidenta Policie 
ČR za významný podíl v prevenci kriminality 
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R. Zelenkov, O. Borisová-Pračiková, J. Kopecká a L. Lepold v baletu Stvoření světa 
(15. března)

Z. Przebindová, 
V. Dvořák a N. Lichý 
v představení Noc 
bláznů (21. března)

17.–22. března 
• na halovém MS veteránů v atletice v Clermont-Ferrandu vybojova-
li ostravští atleti čtyři mistrovské tituly. V kategorii do 50 let vyhrál  
G. Valent v hodu diskem výkonem 51,29 m a v kategorii do 75 let Z. Be- 
nek zvítězil v několika disciplínách: v hodu diskem (35,05 m), v hodu kla-
divem 4 kg (37,58 m) a v hodu břemenem vážícím 7 kg (15,30 m)

18. března
• vernisáž prací českého výtvarníka žijícího v Kanadě P. Skalníka, kte-
rou zpestřili svým vystoupením I. Mládek a členové jeho kapely, proběhla 
v Domě knihy Librex 

19. března
• v aule VŠB-TU prezentovalo 118 firem na konferenci Kariéra 2008+ 
a veletrhu pracovních příležitostí Symbióza nabídky zaměstnání budou-
cím absolventům vysokých škol 

• v antikvariátu a galerii Fiducia proběhlo autorské čtení legendy české-
ho undergroundu P. Zajíčka

20. března 
• konference na výstavišti Černá louka uzavírala Projekt Q Ostrava, jehož 
účelem bylo zajistit poskytovatelům sociálních služeb v Ostravě komplex-
ní vzdělávání zaměřené na zavádění národních standardů kvality v sociál-
ních službách do praxe. Na akci se podílel Evropský sociální fond a měs-
to Ostrava

21. března 
• tragikomedii L. Nowry Noc bláznů připravil soubor Divadla Petra Bezru-
če. V režii J. Mikuláška vystoupili V. Dvořák, T. Vilišová, T.  Dastlík a další 

• v ČEZ Aréně se konala bubenická show japonské skupiny Yamato, 
která zde vystoupila s programem Tlukot srdce. Pro velký zájem diváků se 
show konala ve větší hale, než se původně plánovalo

15. března
• v NDM měl premiéru balet A. P. Petrova Stvoření světa inspirovaný kres-
bami J. Effela. Inscenace vznikla pod vedením choreografky a režisérky J. Ků- 
rové a dirigenta T. Hanáka. Scénu vytvořil podle původních návrhů E. Hof-
mana hostující J. Vlček, kostýmy E. Kotková. V roli Adama se představil  
L. Lepold, Evy S. Fukuda v alternaci s J. Kopeckou, Čerta R. Zelenkov a Čer- 
tice O. Borisová-Pračiková

16. března 
• židovská náboženská obec v anglickém Kingstonu připravila výstavu 
fotografií, map a dalších dokumentů o Moravské Ostravě z doby před  
druhou světovou válkou. Vernisáž pokračovala setkáním s manžely  
L. a M. Salomonovičovými a jejich synem Radanem z Ostravy, kteří zde 
besedovali s ostravskými rodáky a jejich potomky. Akce se účastnil rov-
něž velvyslanec České republiky ve Velké Británii J. Winkler

17. března
• centrem Ostravy prošly večer desítky lidí se zapálenými svíčkami. Sym-
bolicky tak vyjádřili odpor proti násilným útokům vůči demonstrantům, 
kteří protestovali proti situaci v Tibetu. Svíčkovou vigilii zorganizovali čle-
nové ostravského sdružení M. O. S. T.

• Současná improvizace, otevřené archivy, vystydlá večeře, to byl název 
výstavy prací M. Meduny, jednoho ze členů výtvarné skupiny Rafani,  
v  galerii a antikvariátu Fiducia



Nemocniční v Moravské Ostravě, podepsali ministr vnitra ČR I. Lan-
ger, hejtman Moravskoslezského kraje E. Tošenovský a primátor města 
Ostravy P. Kajnar. 680 mil. Kč na jeho výstavbu bylo vyčleněno z rozpoč-
tů Ministerstva vnitra ČR, Moravskoslezského kraje, statutárního města 
Ostravy a Evropské unie

• pod záštitou náměstka primátora L. Pospíšila se konala v budově Nové 
radnice celostátní konference Ostrava v urgentní péči 2008, kterou pořá-
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Držitelé Ceny města Z. Rozsypalová, E. Ovčáček a V. Vopasková – vdova po S. Vopas-
kovi (26. března)

25. března
• vedoucí kanceláře tajemníka MMO H. Kuzníková převzala v rámci akce 
European Monitor of Governement Communications 2008 čestné uznání 
v kategorii komunikační projekt roku, které město obdrželo mj. za projekt 
komunikace úředníků s neslyšícími 

25. března–4. dubna 
• ve foyer Nové radnice zahájil starosta Moravské Ostravy a Přívozu  
M. Svozil výstavu dokumentů o životě generála V. Stanovského, legioná-
ře, vojáka a politického vězně

26. března
• v úvodu 16. zasedání ZMO byly uděleny významným osobnostem Ceny 
města Ostravy. Z rukou primátora P. Kajnara převzali ocenění herečka  
Z. Rozsypalová, bývalá členka činohry Státního divadla v Ostravě, akade-
mický malíř a vysokoškolský profesor E. Ovčáček a in memoriam zaklada-
tel Hornického muzea OKD S. Vopasek. V dalším jednání byla mj. schvá-
lena odpověď primátora P. Kajnara na dopis zaměstnanců DPO, a. s., 
a zamítnuta změna územního plánu, která by umožňovala stavbu nákup-
ního centra u Komenského sadů v Moravské Ostravě 

26. března–3. dubna
• Divadelní spolek Kašpar Praha uvedl další ročník přehlídky Kašparův 
Ostravský týden. Tentokrát se diváci mohli seznámit se shakespearovskou 
trilogií Hamlet, Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi a Claudius a Gertru-
da, poetickým představením inspirovaným starou egyptskou, indiánskou, 
japonskou a čínskou poezií Draci noci a hrou A. Stroganova Vertigo

27. března 
• ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR O. Liška navštívil Základ-
ní školu Šalounova v Ostravě-Vítkovicích, jednal s náměstkyní hejtmana 
J. Wenigerovou, pedagogy a dalšími zástupci samosprávy. Na závěr své 
návštěvy besedoval se studenty a s představiteli vysokých škol v regionu 
na VŠB-TU 

• na slavnostním večeru v Praze udělilo Společenstvo organizátorů 
výstavních a veletržních akcí SOVA při Hospodářské komoře ČR oceně-
ní Osobnost roku českého veletržního průmyslu K. Burdovi, předsedovi 
představenstva a řediteli společnosti Ostravské výstavy, a. s. 

• po 13 měsících stavebních prací byla v Avion Shopping Parku v Ostra- 
vě-Zábřehu otevřena nová obchodní galerie s 65 obchody, kavárnami 
a dětským koutkem

28. března 
• dohodu o vytvoření Integrovaného bezpečnostního centra Moravsko-
slezského kraje, které se bude nacházet v objektu bývalé Mety na ulici 
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Držitel Thálie 2007 M. Čapka (29. března)

dal Ústav urgentní medicíny a forenzních oborů Zdravotně sociální fakulty 
Ostravské univerzity

• v nákladu 15 tisíc kusů vyšlo první číslo celobarevného zpravodajské-
ho a společenského měsíčníku Ostrava Life – město, život, styl 

28.–29. března
• desítky malých čtenářů strávily noc plnou zábavy v deseti pobočkách 
Knihovny města Ostravy, které se připojily ke každoroční akci Noc s An-

dersenem. Na malé čtenáře čekala kromě čtení, soutěží a her také výro-
ba loutek na motivy pohádky O pejskovi a kočičce

29. března 
• z pěti nominací na Cenu Thálie 2007 získali dvě ostravští umělci. 
V úvodu slavnostního večera v Národním divadle v Praze převzal Cenu 
prezidia herecké asociace pro mladé umělce do 33 let v oboru činoherní-
ho divadla M. Čapka z Komorní scény Aréna. V kategorii operního umění 
pak G. Zampieri, sólista opery Národního divadla moravskoslezského, 
který obdržel cenu za ztvárnění titulní role v opeře F. Alfana Cyrano de 
Bergerac

29.–30. března
• oddíl zápasu TJ Sokol Vítkovice uspořádal mistrovství České republi-
ky ve volném stylu v kategoriích kadetů a mužů. Mistrovství se zúčast-
nilo 110 zápasníků z 26 oddílů. Závodníci pořádajícího oddílu dokázali 
zvítězit ve třech ze sedmi hmotnostních kategorií. V kategorii do 55 kg 
se stal vítězem J. Stapaj, do 66 kg S. Aksenov a do 84 kg V. Chotaš. 
Dva tituly přidali kadeti. Ve váze do 50 kg zvítězil V. Sywala a do 54 kg 
M. Barva

30. března
• originální operu s dětskými sólisty a dětským sborem V. Trojana Kolo-
toč uvedl v režii L. Golata a hudebním nastudování J. Galatenka operní 
soubor Národního divadla moravskoslezského v Ostravě a Dětské operní 
studio pod vedením L. Živocké. V Ostravě měli diváci možnost zhlédnout 
toto představení již podruhé. První provedení se konalo 13. února 1960 
a bylo světovou premiérou

• potápěči z Freediving teamu Ostrava vytvořili v bazénu Městských lázní 
Moravská Ostrava nový světový rekord ve štafetovém plavání pod vodou, 
když za 24 hodin uplavali 121,496 km 

31. března
• eurokomisařka pro regionální politiku D. Hübner jednala s hejtmanem 
E. Tošenovským, navštívila VŠB-TU a diskutovala s hejtmany a řediteli 
úřadů regionálních rad o využití financí z evropských fondů

• náměstek primátora V. Mynář jednal se zástupcem primátora polské 
Vratislavi Z. Komarem a dalšími členy vedení města o dodávkách tramvají 
a zkušenostech s dopravou v Ostravě

• Úřad práce v Ostravě evidoval k tomuto dni v Ostravě 14 438 uchazečů 
o zaměstnání, což bylo o 1001 méně než v lednu. Míra nezaměstnanos-
ti dosáhla 9,0 % a v evidenci ÚP Ostrava bylo 5307 volných pracovních 
míst
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Účastnící demonstrace na Masarykově náměstí proti zhoršujícímu se stavu ovzduší 
v Ostravě (8. dubna)

1. dubna
• do funkce tajemníka Magistrátu města Ostravy byl jmenován B. Gibas, 
dosavadní vedoucí investičního odboru MMO, který v této funkci vystřídal 
A. Kartouskovou 

• Městská policie Ostrava zahájila provoz tzv. neurgentní zelené tele-
fonní linky. Na čísle 800 199 922 mohou občané nahlásit závady nebo 
poškození dopravního značení, laviček, nefunkčního veřejného osvětlení, 
signalizačních zařízení křižovatek, závady na vodovodních sítích, rozvod-
ných sítích, neschůdnost chodníků, černé skládky, neupravenou veřejnou 
zeleň, poškozené dřeviny, uliční značení, orientační značky atp. Záměrem 
projektu je snížení počtu hovorů na linky tísňového volání, které oznamují 
případy nepředstavující bezprostřední riziko pro občany

• novým jednatelem a generálním ředitelem společnosti BorsodChem 
MCHZ, s. r. o., se stal V. Karkoška, který v této funkci vystřídal B. Vargu

3. dubna 
• výstava obrazů J. Bolfa inspirovaných komiksem nazvaná Suspirium 
byla zahájena ve Výstavní síni Sokolská 26 

• ve Výtvarném centru Chagall proběhla vernisáž výstavy kreseb a grafik 
významného českého výtvarníka M. Švabinského a jeho žáků 

4. dubna
• Akademie literatury české udělila J. Nohavicovi Cenu Boženy Němco-
vé za dílo, které významně přispělo k rozvoji české literatury. Členové 
vyzdvihli vysokou básnickou úroveň alb Pražská pálená a Ikarus a také 
Nohavicovy úpravy operních libret 

• společnost ArcelorMittal Ostrava, a. s., oznámila, že novým předse-
dou představenstva této společnosti byl zvolen S. Samaddar, dosavad-
ní ředitel marketingu pro východní Evropu, který v této funkci nahradil  
G. Münstermanna

4.–6. dubna
• na 11. ročníku veletrhu cestovního ruchu a prezentace regionů Dovo-
lená a region 2008 na výstavišti Černá louka, jehož součástí byla také 
odborná konference věnovaná problematice destinačního managementu, 
prezentovaly své nabídky domácí cestovní kanceláře, obce, města, regio-
ny a další instituce zabývající se turistikou 

7. dubna
• odborná porota 10. ročníku celostátní soutěže Zlatý erb 2008 o nejlep-
ší webové stránky a elektronické služby měst, obcí a krajů udělila městu 
Ostravě 3. místo v kategorii Nejlepší webová stránka města 

• ve foyer Nové radnice byla u příležitosti 90. výročí vzniku Českoslo-
venské republiky zahájena výstava výtvarných prací – členů Sokola –  
O. Bubeníkové, I. Třískové, M. Rychtářové, J. Vilíma a B. Roubala Sokolo-
vé republice, kterou připravila Sokolská župa Moravskoslezská 

8. dubna
• na Masarykově náměstí se konala demonstrace proti zhoršujícímu 
se stavu ovzduší v Ostravě. Terčem kritiky byly zejména velké podniky 
jako ArcelorMittal Ostrava, a. s. Přítomni byli také náměstci primátora  
D. Madej, L. Ženatý a V. Mynář. Protestní shromáždění uspořádalo občan-
ské sdružení Vzduch z Ostravy-Radvanic a Bartovic. Tento městský obvod 
je jednou z nejvíce postižených lokalit v celém městě i v republice

10. dubna
• ze zoologické zahrady v severoirském Belfastu byly do Zoologické 
zahrady Ostrava převezeny dvě samice slonů indických – Johti a Vishesh. 
Aby se zvířata v novém prostředí lépe aklimatizovala, zůstali zde s nimi 
týden jejich belfastští ošetřovatelé 

11. dubna
• jedna z nejtragičtějších dopravních nehod v historii Ostravy se odehrála 
na tramvajové lince č. 5 z Ostravy-Poruby do Kyjovic. Mezi stanicemi Poru-
ba-koupaliště a Vřesina se srazily před šestou hodinou podvečerní čelně 
dvě tramvaje plně obsazené cestujícími. Střet si vyžádal životy tří cestují-
cích a desítky zraněných. Na místo se dostavili hasičské sbory a záchra-
náři, kteří do nočních hodin vyprošťovali zraněné z tramvaje 
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N• premiéra muzikálu na téma zbojnických legend E. Brylla a K. Gärtne-
rové Malované na skle v režii M. Pecka, choreografii J. Moravčíka, s ná-
vrhy kostýmů a loutek E. Farkašové proběhla v DLO. Libreto z polského 
originálu přeložil a přebásnil J. Nohavica. V hlavních rolích se představili  
L. Sedláčková, I. Marták, K. Růžička a B. Homolková 

• jedním z nejvzácnějších přírůstků ostravské zoo v roce 2008  bylo mlá-
dě lemura korunkatého, vzácného druhu poloopice původem ze severu 
Madagaskaru 

12. dubna
• na soutoku Ostravice a Lučiny byla akcí Otvírání vody 2008 zahájena 
vodácká sezona, které se účastnili vodáci z širokého okolí. Po úvodním 
slově starosty Slezské Ostravy A. Maštalíře následovalo symbolické ote-
vření řeky, rozloučení s Moranou, vítaní Neptuna a hudební vystoupení 
souboru Opavská IV

14. dubna
• v hotelu Atom se konala 2. konference o kvalitě ovzduší v Ostravě, 
které se účastnili odborníci, politici, zástupci občanských sdružení a ost-
ravských průmyslových podniků 

• na tiskové konferenci Městského ředitelství Policie ČR v Ostravě ozná-
mili kriminalisté, že se specialistům z protidrogového týmu Toxi podařilo 
v rámci akce Bond zadržet čtyři členy jedné z největších zločineckých sku-
pin zabývajících se výrobou a distribucí pervitinu

15. dubna 
• historik architektury M. Strakoš uvedl v antikvariátu a galerii Fiducia 
přednášku Brusel po půl století – EXPO 58 a Československo 

• na shromáždění ostravské městské organizace Svazu tělesně posti-
žených v ČR, o. s., byl zvolen předsedou P. Dlabal. V této funkci vystřídal  
O. Klepka, který stál v čele organizace od listopadu 1990

15.–17. dubna
• v Kině Art Domu kultury města Ostravy a v sále VŠB-TU Vesmír se 
konala ostravská část festivalu Febiofest, které se účastnil jeho zaklada-
tel a ředitel F. Fenič. Diváci zhlédli nejnovější filmy z ČR, Polska, Koreje, 
USA a dalších zemí

16. dubna 
• lékaři a zdravotnický personál Městské nemocnice Ostrava si připo-
mněli 160. výročí založení tohoto zdravotního ústavu konferencí v hotelu 
Atom, na které byla prezentována jednotlivá oddělení nemocnice a nové 
trendy v léčbě 

17. dubna
• v sále VŠB-TU Vesmír se konala předpremiéra filmu Katyň polského 
režiséra A. Wajdy. Součástí večera, jehož se účastnili rovněž příbuzní 
obětí zavražděných v katyňském lese, bylo také promítání dokumentu 
ostravského studia ČT Zločin jménem Katyň. Úvodní slovo přednesli his-
torik M. Borák, režisérka P. Všelichová a mluvčí ostravského studia ČT  
J. Pilařová

• vítězem 5. ročníku turnaje školních družstev ČEZ Street Hockey 2008, 
pořádaného televizí Polar a skupinou ČEZ v ČEZ Aréně, se stalo v konku-
renci 64 týmů družstvo ZŠ na ulici J. Šoupala v Ostravě-Porubě 

19. dubna
• tradiční charitativní akce Chopinovské nokturno proběhla ve Spo-
lečenském domě v Ostravě-Bartovicích za účasti biskupa F. V. Lob-
kowicze, starosty obvodu Radvanice a Bartovice B. Blažka a dalších 
významných hostů. Během večera vystoupili Z. Jandová, Z. Merta, M. Ma- 
xa, J. Kociánová a další. Výtěžek ze vstupného, téměř 53 000 Kč, byl roz-
dělen mezi Diecézní charitu ostravsko-opavskou, Dětský domov Ostrava 
na Bukovanského ulici ve Slezské Ostravě, Základní školu Ostrava-Barto-
vice a Dětský domov Srdce Karviná

21.–25. dubna 
• 5. ročník festivalu filmů o trvale udržitelném rozvoji TUR Ostrava se 
uskutečnil v Domě kultury města Ostravy. Do letošního ročníku bylo při-
hlášeno téměř 60 filmů z celého světa, poprvé také z Austrálie a Afriky. 
Hlavní cenu – Grand Prix, Cenu primátora města Ostravy – získal sloven-
ský film P. Barabáše Vysoké Tatry: Divočina zamrznutá v čase. Projek-
ce doplnily besedy s horolezcem L. Sulovským, ilustrátorem L. Kuncem 
a dalšími. Součástí doprovodného programu bylo vystoupení studentů 
Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia Ostrava s představením J. Patricka 
Sex v šestém poschodí 

22. dubna 
• v Domě umění GVUO byla zahájena výstava obrazů Lesklá alej přední-
ho českého výtvarníka M. Rittsteina, zachycující tvorbu z let 1996–2005 

22.–24. dubna 
• na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě, na pěší zóně v Ostravě-Hrabůvce 
a v areálu Hornického muzea OKD v Ostravě-Petřkovicích se konal  
18. ročník Dne Země. Veřejnosti a žákům škol se představily organizace 
zabývající se ochranou životního prostředí a ekologickým vzděláváním. 
Návštěvníci zde mohli získat informace o kampani Žáby bijí na poplach, 
zhlédnout výstavu Ekofór nebo muzikál o třídění odpadu Ozíci a sklád-
koobr. V Hornickém muzeu OKD byla instalována výstava Landek – 
vrch nad soutokem Odry s Ostravicí, připravená Ostravským muzeem,  



• slavnostním shromážděním v aule Ostravské univerzity zahájila svoji 
činnost Fakulta sociálních studií, jejímž děkanem byl jmenován O. Chytil. 
Slavnostní projevy přednesli také rektor OU J. Močkoř a zahraniční odbor-
níci, kteří se podíleli na vzniku této fakulty 

• v Komorní scéně Aréna se konal pořad v režii Z. Pavlíčka Ostrava 
město poezie, sestavený z veršů a prózy L. Bárty, B. Klímové, E. Kotarbo-
vé, M. Kubíčka, L. Romanské-Lidmilové, M. Stoniše, O. Šuleře, K. Vůjtka, 
S. Záchové a dalších 
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(24. dubna) 

Liskova vila na ulici Čedičové ve Slezské Ostravě (28. dubna)

Velvyslanec 
Ruské federace 
A. L. Fedotov 
a generální konzul 
V. I. Sibilev při slav-
nostním otevření 
honorárního konzu-
látu v Ostravě 
(23. dubna)
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a promítnuty zde byly také filmy o ekologii, prezentované na festivalu 
TUR Ostrava 

23. dubna 
• primátor P. Kajnar a náměstek primátora L. Pospíšil přijali velvyslance 
Ruské federace v České republice A. L. Fedotova a generálního konzula 
Ruské federace v Brně V. I. Sibileva. Diplomaté představili historicky prv-
ního honorárního konzula Ruské federace se sídlem v Ostravě, kterým se 
stal bývalý primátor města Ostravy A. Zedník. Konzulární úřad zahájil svou 
činnost v budově na Sokolské ulici 30. dubna, symbolicky, v den osvobo-
zení Ostravy Rudou armádou

24. dubna
• sólista baletu NDM L. Lepold převzal v Národním divadle v Praze pres-
tižní cenu Philip Morris Ballet Flower Award 2007 pro nejlepšího baletní-
ho umělce ČR v oboru klasický tanec
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Majálesový průvod studentů OU na Masarykově náměstí (29. dubna)
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30. dubna 
• 63. výročí osvobození Ostravy si kladením věnců a slavnostními proje-
vy u památníku Rudé armády v Komenského sadech připomněli předsta-
vitelé města, zástupci Moravskoslezského kraje, generálního konzulátu 
Ruské federace v Brně, generálního konzulátu Polské republiky v Ostra-
vě, Českého svazu bojovníků za svobodu, Jednoty Československé obce 
legionářské, Sdružení zahraničních letců – východ, Junáka, Konfederace 
politických vězňů a dalších organizací. Při této příležitosti byla R. Matulo-
vi, čestnému občanu města Ostravy, udělena Československou obcí legi-
onářskou pamětní medaile II. stupně za zásluhy o obnovu a šíření legio-
nářských tradic

• v úvodu 17. zasedání ZMO si zastupitelé a další přítomní připomenuli 
minutou ticha oběti havárie tramvají na lince č. 5. Poté byly projedná-
ny nabídky zájemců o koupi pozemků na Kostelním náměstí v Moravské 
Ostravě, z nichž byla jako nejlepší vybrána ta, kterou předložila společ-
nost Soltex Corporation, s. r. o. Tato firma bude první, která bude vyzvána 
k jednání o kupní smlouvě. Schválen byl také prodej pozemků v průmys-
lové zóně letiště Mošnov společnosti Free Zone Ostrava, a. s., záměr 
prodat pozemky na pomezí městských obvodů Svinov a Poruba na ulici 
Polské a obecně závazná vyhláška o celoplošné deratizaci

• volejbalisté týmu DHL Ostrava vybojovali v první lize druhé místo, když 
v rozhodujícím zápase finálové série podlehli Jihostroji České Budějovice 
1:3 a v celé sérii 0:4

24. dubna–1. května 
• akce Smalt Art Vítkovice 2008 byla v Galerii La Femme zahájena ver-
nisáží prací účastníků tohoto výtvarného projektu A. Lamra, F. Hodonské-
ho, A. Ogouna, I. Komárka, D. Balabána, B. Ovčáčkové a dalších. Umělci 
poté tvořili v provozu smaltovny společnosti Vítkovice Power Engineering, 
a. s., velkoformátové smalty. Ty si zájemci mohli prohlédnout od 1. květ-
na. Projekt za generálního partnerství Vítkovice, a. s., pořádala Galerie 
La Femme Praha a Galerie La Femme Ostrava

26. dubna 
• v Ostravě-Lhotce proběhlo mistrovství České republiky v nočním orien-
tačním běhu a Veteraniáda o pohár města Ostravy 

28. dubna 
• vláda ČR na svém zasedání schválila zařazení tzv. Liskovy vily na Čedičo-
vé ulici ve Slezské Ostravě, kterou v roce 1936 navrhli bratři Č. a L. Šlape-
tovi, do seznamu národních kulturních památek 

29. dubna 
• průvod masek a následná hudební vystoupení na Slezskoostravském 
hradě byly hlavním bodem programu Majálesu Ostravské univerzity. Sou-
běžně probíhaly koncerty v Klubu Marley na Černé louce. Již o týden dříve 
byly pro vysokoškolské studenty připraveny inscenace v Komorní scéně 
Aréna, Divadle Petra Bezruče a koncert na JKGO
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• operní soubor NDM uvedl premiéru opery T. Traetty pro sedm sólis-
tů a komorní orchestr Il Cavaliere Errante v originálním znění. Inscenaci 
nastudovali na objednávku hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy reži-
sér I. Racek a dirigent V. Clemente. V hlavních rolích vystoupili P. Svetlík, 
B. Perná a Z. Marková

2. května
• vzpomínková pietní akce k 20. výročí úmrtí významného publicisty, 
básníka, spisovatele a signatáře Charty 77 J. Šavrdy proběhla v Ostravě-
-Hrabové v kostele sv. Kateřiny a u jeho hrobu na přilehlém hřbitově

3. května 
• novým přírůstkem v ostravské zoo se stala dvě mláďata rysa ostrovi-
da. Zoo chová rysy ostrovidy od roku 1965 a za tuto dobu se zde podařilo 
odchovat již více než čtyři desítky mláďat

4. května 
• v rámci slavnostní přísahy nových členů a předání medailí Za věrnost 
členům Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje byla na 
Masarykově náměstí slavnostně znovuodhalena socha sv. Floriána, která 
zde stála do 60. let 20. století. Za účasti primátora P. Kajnara, náměstků 
primátora L. Ženatého, D. Madeje, V. Mynáře, ředitele HZS MSK Z. Nytry 
a náměstka generálního ředitele HZS ČR F. Zadiny požehnal sochu bis-
kup F. V. Lobkowicz 

5. května 
• u příležitosti 100 let od založení ZUŠ Eduarda Marhuly se konal slav-
nostní koncert nazvaný Mládí, zrání, zkušenost III. s podtitulem Ostravští 
skladatelé se představují. V sále JKGO zazněla díla E. Marhuly, P. Vitás-
ka, L. Juřici, P. Helebranda, V. Studničky a dalších v podání žáků a uči-
telů školy 

5.–11. května 
• jako první český kouzelník získal iluzionista P. Kravčík z Ostravy pátý 
mistrovský titul v kariéře, když na mistrovství republiky v moderní magii 
konaném v Železném Brodu okouzlil porotu svým uměním v mikromagii 

6. května 
• Janáčkův komorní orchestr oslavil 45. výročí svého vzniku koncertem 
v kostele svatého Václava a následným setkáním bývalých a současných 
členů a přátel tohoto špičkového českého komorního souboru 

6.–30. května
• program 14. ročníku Dnů umění nevidomých na Moravě 2008, pořá-
daný Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR, Knihovnou 

města Ostravy, Moravskoslezským krajem ve spolupráci s Janáčkovou 
konzervatoří a Gymnáziem Ostrava, městskými obvody Moravská Ostra-
va a Přívoz, Slezská Ostrava a hudebním klubem Templ, nabídl přehlíd-
ku  výtvarné i hudební tvorby zrakově postižených. Mezi účinkujícími byli 
nejen čeští, ale také zahraniční umělci

7. května
• průvodem masek byl zahájen majáles VŠB-TU, který pokračoval v are-
álu kolejí v Ostravě-Porubě vystoupením britské skupiny Sigma, sloven-
ské kapely Horkýže slíže, ostravského uskupení Buty, zpěváka a klavíristy  
J. Uhlíře a dalších

8. května
• Česká televize uvedla pozoruhodný dokument ostravských autorů  
J. Urbana a D. Krzywoně Kde se valí balvany – Leštinský masakr 1945 
popisující tragické události posledních dnů války

• v klubu Boomerang vystoupila skupina Pražský výběr II. v čele se zpě-
vákem, hudebníkem a skladatelem M. Kocábem

• celkovým vítězem Běhu osvobození z Hrabyně do Ostravy-Poruby se 
stal P. Michna ze sportovního klubu TJ Slezan Frýdek-Místek

10. května 
• operetu Gasparone – záhadný loupežník od C. Millöckera nastudoval 
s operetním souborem NDM dirigent K. Mládek a režisérka J. Andělová-Ple-
tichová. V hlavních rolích vystoupili J. Hoštáková-Drahovzalová, M. Urbánek 
a R. Harok 

• tradičního Honění krále v Ostravě-Lhotce se účastnily kromě krojova-
ných chlapců a dívek ze Lhotky také mažoretky Paprsku Hlučín, skupina 
historického šermu Keltik a dechová hudba. Akce byla zakončena lidovou 
veselicí 

• prvoligový fotbalový tým FC Baník Ostrava překvapivě zvítězil v Praze 
nad AC Sparta Praha 2:1. Utkání poznamenala smrt jednoho z fanoušků 
Baníku, který vypadl z vlaku při cestě do Prahy 

10.–11. května
• Ostravské výstavy, a. s., oslavily čtvrté výročí zpřístupnění Slezsko-
ostravského hradu veřejnosti Hradními slavnostmi, na kterých byly pro 
návštěvníky na nové kamenné aréně pod hradem, postavené podle 
návrhu ateliéru ostravského architekta P. Lichnovského, připraveny 
rekonstrukce rytířských a gladiátorských turnajů. Lidé mohli také zhléd-
nout repliky husitských vozových hradeb, své řemeslo zde předvedli 
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sborů před znovuodha-
lenou sochou sv. Flo-
riána na Masarykově 
náměstí (4. května)

Replika středověkého 
tržiště na Hradních 
slavnostech na Slez-
skoostravském hradě 
(10. května)

Nově otevřený úsek 
ulice Českobratrské 
(12. května)

umělečtí kováři a na nádvoří nabízeli zboží výrobci ozdob a šperků, trdel-
níků a medoviny

12. května 
• po téměř dvou letech dokončil generální dodavatel ODS-Dopravní stav-
by Ostrava, a. s., rekonstrukci jedné z nejrušnějších dopravních tepen 
v centru Ostravy – ulice Českobratrské. Rozšířena byla silnice, železniční 
trať je překlenuta novou mostní konstrukcí a vyřešena musela být další 
dopravní napojení. Na rekonstrukci přispěla částkou 182 mil. Kč Evrop-
ská unie, město Ostrava vyčlenilo ze svého rozpočtu 71 mil. Kč a dalších 
10 mil. Kč investovala Ostrava do výstavby nových zastávek městské hro-
madné dopravy a semaforů. Moravskoslezský kraj se podílel 56 mil. Kč. 
Slavnostního otevření se účastnili mj. náměstek hejtmana Moravskoslez-
ského kraje P. Lukša, primátor P. Kajnar a náměstek primátora V. Mynář, 
předseda představenstva a generální ředitel ODS-Dopravní stavby Ostra-
va, a. s., T. Vítek 

12.–15. května
• na 45. ročníku mezinárodního festivalu filmů o vědě, technice a umě-
ní Techfilm 2008 v Praze získaly snímky z produkce ostravského studia 
ČT dvě ocenění. Cenu v oblasti prestižních snímků získal cyklus Příběhy 
domů, cenu starosty městské části Praha 6 za publicistický pořad s regi-
onální tematikou obdržela epizoda z cyklu Ta naše povaha česká nazvaná 
Než to všechno zbouráme

12.–16. května
• Ostravané mohli navštívit na nádraží v Ostravě-Svinově pozoruhodnou 
putovní výstavu projektu Vagon. Ve dvou původních dobových vagonech 
byla instalována expozice k transportům Židů a Romů. V prvním voze byla 
výstava s lektorským výkladem. V druhém se promítal film s autentickými 
výpověďmi svědků, kteří transporty přežili

12.–17. května 
• na jubilejním 10. ročníku divadelní přehlídky Maják 2008, konaném 
v klubu Atlantik a Komorní scéně Aréna, se představily amatérské skupi-
ny z Ostravy, Olomouce, Karviné, Brna a Prahy. Mezi nejzajímavější před-
stavení patřily inscenace brněnského souboru Divadlo Neslyším, ostrav-
ského divadelního seskupení Velmi studentské divadlo, Divadla Atlantik, 
souboru Jiříkovo vidění a amatérského souboru z Karviné K. V. A. S. Roč-
ník 2008 byl obohacen také o vystoupení profesionálního Divadla v Řez-
nické z Prahy 

13. května 
• rok od tragického úmrtí fotografa F. Řezníčka připomněla výstava jeho 
dosud nezveřejněných snímků zahájená v Galerii G7 na Chelčického ulici 
v Moravské Ostravě 
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slavnostně předáno zástupcům společnosti BorsodChem MCHZ, s. r. o., 
ocenění Bezpečný podnik, které uděluje Ministerstvo práce a sociálních 
věcí ČR

15. května
• delegace Klubu hrdinů Sovětského svazu a Ruska navštívila Ostravu. 
Její členové v čele s generálplukovníkem N. T. Antoškinem a generálporu-
číkem J. V. Babanským jednali na Nové radnici s náměstkem primátora  
V. Mynářem. Váleční veteráni poté položili květiny u památníku Rudé 
armády v Komenského sadech 

• novým přírůstkem ostravské zoo se stala čtyři mláďata rysa kanadské-
ho. Zoo Ostrava chová rysy kanadské od roku 1998 a za tuto dobu se 
zde podařilo odchovat již více než 25 mláďat

15.–17. května 
• Česko-polských dnů se v Katovicích zúčastnili primátor P. Kajnar, 
náměstek primátora V. Mynář a člen Rady města Ostravy M. Weber. Po 
přijetí delegace na Úřadu města Katovic následovalo slavnostní otevření 
informačního střediska Ostravy v Katovicích, kterého se účastnili primá-
tor P. Kajnar, primátor Katovic P. Uszok a generální konzul České republi-
ky v Katovicích B. Mazánek 

• na výstavišti Černá louka se uskutečnil 3. ročník mezinárodního den-
tálního veletrhu a konference InDent 2008, určený především odborné 
stomatologické veřejnosti z České republiky a Slovenska

16. května 
• v Kulturním zařízení Ostrava-Jih na ul. Dr. Martínka v Ostravě-Hrabůvce 
pořádal pošesté Svaz měst a obcí ČR setkání představitelů obcí a měst 
Moravskosleszkého kraje,  zaměřené na problematiku financování obcí 
a měst a využití finančních prostředků z EU 

• na programu 2. ročníku akce Vzpomínky na festivaly kultury vzduš-
ných sil v Domě kultury Akord v Ostravě-Zábřehu byla vystoupení souboru 
Ondráš a dalších vojenských hudebních a divadelních uskupení 

16.–18. května
• v Domě kultury města Ostravy a v klubech na Stodolní ulici se konal 
první ročník mezinárodního festivalu španělské kultury Flamenco 
Ostrava 2008 s podtitulem Pasos de Flamenco. Jedním z největších 
lákadel bylo vystoupení hudebně-tanečního seskupení Remenidos ze 
Slovenska 

• na závodišti Jezdeckého klubu Baník Ostrava ve Staré Bělé se uskuteč-
nila Velká cena Ostravy v parkúrovém skákání, jejímž celkovým vítězem 
se stal Z. Žíla s koněm Pinot Grigio z Jezdecké stáje Mustang, s. r. o.

17. května
• po vítězství v závěrečném, 30. kole první fotbalové ligy 2:0 nad Bohe-
mians 1905 skončil FC Baník Ostrava na celkovém třetím místě v sou-
těži

17.–18. května 
• u příležitosti desátého výročí slavnostního otevření Zimního stadionu 
Sareza se zde konalo vystoupení Divadla Broadway To nejlepší z muziká-
lů. Slavné muzikálové hity zazpívali M. Absolonová, J. Vojtek, B. Matuš 
a další

18. května
• novým přírůstkem ostravské zoo se stalo mládě nosála červeného 
– malé šelmy z čeledi medvídkovitých původem z Jižní Ameriky, která je 
blízkou příbuznou známějších mývalů. Chov nosálů obnovila ostravská 
zoo v roce 2008

19. května
• předseda Senátu Parlamentu ČR P. Sobotka jednal s hejtmanem E. To- 
šenovským, primátorem P. Kajnarem mj. o nezaměstnanosti v regionu, 
problematice životního prostředí a dostavbě dálnice D47. Poté navštívil 
VŠB-TU, kde debatoval se studenty o politické situaci, Evropské unii a Li-
sabonské smlouvě. Večer se zúčastnil zahajovacího koncertu Mezinárod-
ního hudebního festivalu Janáčkův máj 

19. května–9. června 
• na programu 33. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Janáč-
kův máj byla opět řada vynikajících vystoupení. Již zahajovací koncert, 
na kterém zazněla Janáčkova Sinfonietta a Chačaturjanův Koncert pro 
housle a orchestr v podání německé houslistky S. Jaffé a Janáčkovy 
filharmonie Ostrava řízené T. Kucharem, patřil k mimořádným zážit-
kům. Z dalších lze jmenovat vystoupení Lipského smyčcového kvarte-
ta, francouzského kytaristy P. Laniaua, houslového vir tuosa S. Mintze, 
Drážďanské filharmonie, houslisty I. Ženatého, klavíristů I. Ardaševa 
a J. Čechové, violoncellisty J. Bárty, varhanice K. Chrobokové a řady 
dalších sólistů a orchestrů. K netradičním patřila vystoupení A. Vitouše 
na perkuse, kontrabasisty F. Raby, souboru Epoque Quartet, Clarinet 
Factory s jazzovým projektem Ozvěny z kamene, har fistky J. Bouško-
vé na Slezskoostravském hradě, souborů Ensemble Unicorn a Schola 
Gregoriana Pragensis v kostele sv. Pavla v Ostravě-Vítkovicích a usku-
pení Ostravská banda, které prezentovalo díla autorů 20. století. Reci-
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v Ostravě-Vítkovicích (7. června)

Violoncellista J. Bárta 
(25. května)

Harfistka J. Bouš-
ková při svém 
recitálu na Slezsko-
ostravském hradě 
(1. června)
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onemocnění odložen na 22. června. Kromě sálů Domu kultury města 
Ostravy a Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia Ostrava se ostravské 
koncerty uskutečnily rovněž v kostelech, v Hornickém muzeu OKD, na 
Slezskoostravském hradě a na výstavišti Černá louka. Mimo Ostravu 
pak v Ludgeřovicích, Opavě, Karviné, Fulneku a Třinci. Na program fes-
tivalu navázala muzikologická konference Janáčkiana. Tento ročník, 
věnovaný 80. výročí úmrtí L. Janáčka, probíhal pouze formou interne-
tové komunikace na webových stránkách Ostravské univerzity. Jednou 
z doprovodných akcí festivalu byla výstava grafik Z. Janáčka ve Výtvar-
ném centru Chagall

22. května 
• město Ostrava získalo v soutěži Cena kvality v sociální péči 2007, 
pořádané časopisem Sociální péče a Radou kvality České republiky, 
Cenu ministra práce a sociálních věcí za kreativní přístup k transformaci 
sociálních služeb, kterou v Poděbradech převzala J. Rovňáková, vedoucí 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví

23. května
• Divadlo Petra Bezruče uvedlo v české premiéře inscenaci kontroverzní 
hry P. Marbera Don Juan v Soho, jejímž režisérem byl J. Havelka. V hlav-
ních rolích se představili L. Melník, J. Vlas a N. Lichý 

23.–25. května
• desátý ročník přehlídky mimoškolních aktivit dětí a mládeže Bambi-
riáda 2008 se konal v Centru volného času na Gurťjevově ulici v Os-
travě-Zábřehu. Desítky vzdělávacích institucí, spolků a klubů zde pre-
zentovaly své nabídky spor tovních, kulturních i naučných programů, 
které doprovázely vystoupení dětských souborů, ukázky táboření, hry 
a soutěže

• pod záštitou náměstka primátora Z. Trejbala se na hřištích Základní 
školy na ul. J. Šoupala v Ostravě-Porubě uskutečnil mezinárodní fotbalový 
žákovský turnaj, kterého se účastnily týmy z ČR, Polska a Slovenska 

24. května 
• na Slezskoostravském hradě proběhl Den Slezské Ostravy, jehož hlav-
ními hvězdami byli zpěváci D. Nekonečný a B. Matuš. Jeho součástí byl 
2. ročník mezinárodní soutěže Slezský bigos a pro děti byla připravena 
čarodějnická cesta

26. května
• primátor P. Kajnar předal na Nové radnici ocenění v anketě o nejlepší-
ho sportovce Ostravy za rok 2007. Nejlepší sportovkyní Ostravy za rok 
2007 se stala atletka D. Ščerbová. Titul Talent roku získala vícebojařka 
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kolektiv si zasloužila horolezecká expedice, která pod vedením L. Sulov-
ského vystoupila na obávanou K2. Sportovní osobností roku 2007 byla 
vyhlášena hokejová legenda, brankář J. Mikoláš 

• honorární konzul Ruské federace v Ostravě A. Zedník vystřídal T. Prac-
ného ve funkci předsedy sportovního klubu AK SSK Vítkovice 

28. května 
• na 18. zasedání Zastupitelstva města Ostravy vyjádřili jeho členové 
podporu vzniku lékařské fakulty v Ostravě a podporu zařazení Fakult-
ní nemocnice Ostrava do kategorie univerzitních nemocnic. Dále ZMO 
rozhodlo o převodu Ozdravného centra Ještěrka ze správy městského 
obvodu Radvanice a Bartovice přímo na město Ostravu, schválilo návrh 
na uzavření partnerských dohod mezi Ostravou a ruským Volgogradem 
a kazašským Uralskem a rozhodlo o poskytnutí účelové dotace ve výši 
300 000 Kč na realizaci projektu Shakespearovské slavnosti na Slezsko-
ostravském hradě

29. května
• Galerie výtvarného umění v Ostravě otevřela po rozsáhlé rekonstrukci 
budovu na Poděbradově ulici, ve které jsou umístěny depozitáře, veřejně 
přístupná knihovna s badatelnou a administrativní část galerie. Stavební 
práce, financované z rozpočtu Moravskoslezského kraje, trvaly rok a ná-
klady dosáhly částky 39 milionů Kč

30. května 
• na Jiráskově náměstí v Moravské Ostravě se konala přehlídka sociál-
ních služeb a souvisejících aktivit Lidé lidem pod záštitou náměstka pri-
mátora L. Pospíšila. Zájemci si zde mohli mj. vyzkoušet jízdu na invalid-
ním vozíku, cyklojízdu „naslepo“ nebo chůzi s vodicím psem 

• v ostravské zoo byl otevřen nový výběh pro vzácné pandy červené za 
účasti náměstka primátora V. Mynáře, ředitele pro vnější vztahy společ-
nosti ArcelorMittal Ostrava, a. s., J. Rafaje, horolezce L. Sulovského. 
Společnost ArcelorMittal Ostrava, a. s., přispěla na stavbu 2,2 mil. Kč 

31. května 
• premiéra dvou oper – La lupa (Vlčice) současného italského skladate-
le M. Tutina a Pagliacci (Komedianti) R. Leoncavalla – proběhla v NDM. 
V operách, nastudovaných v původním znění režiséry L. Golatem a L. Pug-
liesem a dirigentem A. Sangiorgim, vystoupili A. Číhalová, B. Kadlčíková,  
L. Mastro, G. Zampieri, J. Kačírková, M. Gurbaľ a další

• v Ostravě padl teplotní rekord pro tento den. Na pobočce Českého hyd-
rometeorologického ústavu v Ostravě-Porubě bylo naměřeno 30,1 °C 



6. června 
• úvodními slovy primátora P. Kajnara, náměstka primátora L. Ženaté-
ho, jednatele společnosti Multi Veste Czech Republic 5, s. r. o., L. Kočí-
ho, architektky E. Jiřičné a položením základního kamene byla zahájena 
výstavba Nové Karoliny. Velkolepá show nabídla také vystoupení V. Špina-
rové, H. Zeťové, kapely Kryštof, ukázky letecké akrobacie skupiny Flying 
Bulls a světového unikátu – akrobatické helikoptéry z týmu Redbull Air 
Race. Celým programem, který byl zakončen ohňostrojem, provázel L. Ma- 
reš. V rámci první etapy výstavby zde má v průběhu dvou let vyrůst zábav-
ní a obchodní centrum, patrové parkoviště, bytové domy, administrativní 
centrum, hlavní ulice a náměstí a do podoby kulturní haly bude zrekon-
struován i památkově chráněný průmyslový objekt dvojhalí. Čtvrť Nová 
Karolina zahrne 240 000 m2 maloobchodních, kancelářských a rezidenč-
ních prostor na ploše 32 ha 

• primátor P. Kajnar a jeho náměstek V. Mynář přijali delegaci z partner-
ského města Miškovce. Hosté si mj. prohlédli večerní Ostravu z vyhlídko-
vé věže Nové radnice, Slezskoostravský hrad, Centrum tísňového volání, 
Hornické muzeum OKD, DPO, a. s., areál OZO Ostrava, s. r. o., a Stodolní 
ulici

7. června 
• H. Zeťová, Děda Mládek Illegal Band, Železný Zekon a další účinkující 
vystoupili na oslavě Dne dětí na Masarykově náměstí. Pro nejmenší zde 
byly připraveny soutěže, nafukovací atrakce, trampolíny, kouzelnická a ta-
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Položení základního kamene Nové Karoliny za účasti zástupců města Ostravy a firmy 
Multi Development (6. června)

1. června
• do funkce ředitele Galerie výtvarného umění v Ostravě nastoupil roz-
hodnutím Rady Moravskoslezského kraje J. Jůza, který v této funkci vystří-
dal P. Beránka. Jako hlavní cíle si nový ředitel předsevzal rozšířit sbírku 
moderního umění českých autorů a sbírek děl 19. století

• staronovým trenérem a zároveň generálním manažerem HC Vítkovice 
se stal bývalý trenér národního týmu A. Hadamczik

• u příležitosti Dne dětí předal náměstek primátora L. Pospíšil ocenění 
žáku ZŠ Porubská M. Frankovi, který zachránil život zraněnému chlapci. 
Ceny převzaly také další děti za výjimečné dovednosti a pomoc, kterou 
poskytly jiným

3. června 
• vernisáží výstavy Evropská města v grafice od 15. do 19. století byla 
v suterénu secesní budovy slezskoostravské radnice otevřena Slezská 
galerie, kterou provozuje obvod Slezská Ostrava. Zahájení se zúčastnili 
generální konzul Polské republiky J. Kronhold, starosta městského obvo-
du Slezská Ostrava A. Maštalíř a další významní hosté 

• v průmyslovém areálu bývalého podniku Ostramo-Vlček Ostrava, s. r. o., 
v Moravské Ostravě vypukl požár. Hustý černý dým zahalil oblast hlavního 
nádraží v Ostravě-Přívoze. Naštěstí nedošlo k žádnému zranění a hasičům 
se podařilo požár lokalizovat

4. června 
• na Slezskoostravském hradě vyvrcholil 8. ročník vědomostní soutěže 
Hledej pramen vody, kterou pro žáky základních škol uspořádala společ-
nost Ostravské vodárny a kanalizace, a. s. Tři nejlepší třídy vyhrály pozná-
vací zájezd po Moravskoslezském kraji 

• dalším přírůstkem v ostravské zoo byla dvě mláďata tygra ussurijské-
ho, který je největší kočkovitou šelmou světa obývající již zlomek původní-
ho teritoria na Dálném východě

5. června 
• ve Výstavní síni Sokolská 26 byla zahájena výstava obrazů Z. Sedlec-
kého Nemohl jsem tě sehnat, zavolám později… 

5.–6. června
• mezinárodní konference Eurocities Knowledge Society Forum 2008 – 
e-government v každodenním životě, kterou zahájil primátor P. Kajnar, se 
konala v Nové radnici a hotelu Atom. Na odborném semináři a v pracov-
ních skupinách zde jednali přední odborníci o využití zákaznických systé-
mů ve veřejné správě, on-line službách občanům a aplikaci geografických 
informačních systémů v evropských městech 
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toličková předává 
Čokoládovou tretru 
mladému atletovi 
(10. června)

Etiopská běžkyně D. Tuneová 
po světovém rekordu v hodinovém 
běhu na mítinku Zlatá tretra 
(12. června)

Oštěpařka B. Špotáková při hodu na 
mítinku Zlatá tretra (12. června)

D. Robles, T. Tram-
mell a D. Payne při 
závodě na 110 m 
překážek na Zlaté 
tretře (12. června)

neční show. Součástí programu byl také přímý přenos úvodního zápasu 
české reprezentace na mistrovství Evropy ve fotbale, který mohli lidé sle-
dovat na velkoplošných obrazovkách 

9. června
• pedagogové a zaměstnanci většiny základních a středních škol v Ostra- 
vě se přidali k celostátní stávce, aby tak vyjádřili nespokojenost s finanč-
ní situací ve školství 

• v ČEZ Aréně vystoupil legendární americký písničkář B. Dylan. Předsta-
vil zde především písně z poslední desky Modern Times

• zástupci společnosti Vítkovice, a. s., představili za účasti ministra kul-
tury ČR V. Jehličky projekt Nové Vítkovice, který předpokládá revitalizaci 
Dolní oblasti Vítkovic – opravy, rekonstrukce stávajících staveb i výstavbu 
nových budov určených k bydlení, komerčnímu využití, ale také výzkumu 
a kultuře 

10. června 
• 48. ročník Čokoládové tretry, určené nejmenším atletům, se konal 
na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích. První tři závodníci v každé 
kategorii obdrželi pohár a vítěz čokoládový dort 

11.–12. června
• dva světové rekordy, dva české rekordy, devět rekordů mítinku ozdobi-
ly nejkvalitnější Zlatou tretru v dosavadní historii. Již 11. června proběh-
la soutěž v hodu kladivem. O den později mohli nadšení diváci zhlédnout 
světové rekordy v ženské hodinovce a v běhu na 110 m překážek. Nejprve 
v hodinovém běhu zdolala etiopská vytrvalkyně D. Tuneová 18 517 metrů 
a poté kubánský překážkář D. Robles zdolal 110 metrů překážek za 
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Dům roku 2007 – budova nádraží Ostrava-Svinov (17. června)

12,87 vteřiny. Úspěšně si vedli také čeští atleti. Běžkyně I. Sekyrová 
pokořila český rekord, když uběhla v hodinovém běhu 16 422 metrů. 
Národní rekord překonala také Z. Hejnová na 400 metrů překážek v ča-
se 54,96 vteřiny a časem 13,48 vteřiny vyrovnal český nejlepší výkon 
P. Svoboda v běhu na 110 m překážek. Oštěpařka B. Špotáková skončila 
hodem dlouhým 66,91 m na druhém místě

13. června 
• jazzový festival Jazz Open Ostrava 2008 na Slezskoostravském hradě 
nabídl návštěvníkům vystoupení mnoha skvělých jazzových sólistů i sou-
borů, jako např. kytaristy D. Kollára, Yvonne Sanchez & Latin Groove 
Connection, Rhythm Desperados, legendy jazz-bluesové kytary L. Andršta 
a předního evropského saxofonisty Š. Markoviče

• na šestém ročníku Slavností městského obvodu Ostrava-Jih vystoupil 
mj. M. David, dětské soubory, skupina Dareband a pro děti byly připra-
veny atrakce. Starosta K. Sibinský u této příležitosti předal ocenění – 
osobnost obvodu Ostrava-Jih – mj. legendě československého hokeje  
J. Mikolášovi 

13.–15. června 
• na mistrovství ČR ve sportovní gymnastice žen v hale Střední školy 
prof. Z. Matějčka v Ostravě-Porubě startovalo v pěti výkonnostních stup-
ních celkem 149 závodnic z 38 klubů. Nejúspěšnějšími se staly členky 
týmu TJ Bohemians Praha. Ostravské gymnastky z Gymnastického klubu 
Vítkovice a TJ Sokol Moravská Ostrava získaly jednu zlatou, dvě stříbrné 
a jednu bronzovou medaili

16. června 
• výstava fotografií s názvem Mažoretky, přibližující činnost oddílu TOM 
Krokodýl Ostrava, který se může pochlubit titulem mistr a vicemistr Evro-
py v mažoretkovém sportu, byla zpřístupněna ve vestibulu Nové radnice 

• vítězem v kategorii průmyslové stavby v soutěži o nejlepší budovu 
Moravskoslezského kraje se stalo centrum pro opravy letadel v Mošnově, 
jehož realizátorem je Vítkovice holding

17. června 
• v obřadní síni Nové radnice byl vyhlášen vítěz 14. ročníku soutěže o ti-
tul Dům roku 2007, který získala rekonstrukce nádraží a přednádražního 
prostoru v Ostravě-Svinově. Investorem stavby, podle projektu architekta 
V. Filandra, byla Správa železniční dopravní cesty, s. r. o., a dodavatelem 
OHL ŽS, a. s.

• Čeká televize odvysílala dokument P. Lokaje Osud č. A 2026, přibližují-
cí život herce, redaktora a divadelníka L. Eliáše, který prošel terezínským 

ghettem i koncentračním táborem v Osvětimi. V srpnových dnech roku 1968 
působil jako televizní moderátor

• stovky fanoušků rockové hudby vyslechly v ČEZ Aréně koncert britské 
heavymetalové legendy – skupiny Judas Priest 

17.–19. června
• komerční prostory hlavního nádraží v Ostravě-Přívoze byly místem 
konání 9. ročníku mezinárodního veletrhu drážní techniky, výrobků a slu-
žeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy Czech Raildays 
2008, jehož zahájení se zúčastnil náměstek primátora L. Ženatý. Odbor-
né semináře byly zaměřeny např. na vysokorychlostní železniční dopravu 
v České republice 

18. června 
• výjimečný zážitek milovníkům operního umění nabídl koncert moldav-
ské sopranistky T. Lisnic a tenoristy J. Calleji z Malty. Publikum v DK 
města Ostravy vyslechlo árie a dueta z oper G. Donizettiho, G. Pucciniho, 
G. Pietriho a dalších v doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava řízené  
T. Kucharem. Nad koncertem převzali záštitu hejtman E. Tošenovský, pri-
mátor P. Kajnar a honorární konzul Malty v ČR E. Flamini

20. června
• směsici všech hudebních žánrů si mohli vyslechnout návštěvníci v rám-
ci Svátku hudby, zahájeného náměstkem primátora L. Pospíšilem na 
Masarykově náměstí, který dále pokračoval v Komenského sadech, kde 



5150

E. Bandyová 
a V. Polák ve hře 
Yvonna, princezna 
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vystoupili Dj Ordoeuvre, kapely Kalamitta, Magnolia, Zpocený voko, Café 
Industrial a další. Akce byla rovněž otevřená pro všechny hudebníky, zpě-
váky, amatéry i profesionály

20.–22. června
• 56 družstev v kategoriích mužů, žen a juniorů se utkalo na florbalovém 
turnaji Fat Pipe Cup. Zápasy se hrály na hřištích v šesti ostravských spor-
tovních halách. Vítězi se stala družstva mužů a juniorů týmu FBC Pepino 
Ostrava a 1. SC SSK Vítkovice v kategorii žen 

• na mezinárodním mistrovství ČR žen a juniorek v Třinci získaly ostrav-
ské sportovní gymnastky TJ Sokola Moravská Ostrava a Gymnastického 
klubu Vítkovice osm medailí, z toho dvě zlaté

• na mistrovství ČR juniorů a dorostenců na dráze vybojovaly v Praze 
závodnice AK SSK Vítkovice čtyři tituly: v kategorii dorostenek v trojskoku 
L. Uhlířová výkonem 12,53 m, mezi juniorkami byla nejlepší Z. Klemento-
vá v běhu na 400 m překážek v čase 60,10 s a N. Ogrodníková v běhu na 
100 m překážek (13,83 s). Táž závodnice zvítězila v hodu oštěpem výko-
nem 47,01 m 

21. června 
• poslední premiérou sezony 2007/2008 a zároveň poslední inscenací 
režiséra R. Lipuse, jako šéfa činohry NDM, bylo představení W. Gomb-
rowicze Yvonna, princezna burgundánská. Titulní roli ztvárnila E. Bandyo-
vá, dále hráli J. Fišar, A. Gasnárková, V. Polák a další

• desáté Slavnosti pivovaru Ostravar navštívilo více než 8000 lidí, kteří 
se při 20 000 vypitých pivech bavili u produkcí skupin Mňága a Žďorp, 
Wohnout nebo Chinaski 

22. června 
• Policie ČR prezentovala v rámci akce Dny policie na Slezskoostrav-
ském hradě simulovaný zásah pohotovostního sboru, kynologický a jízdní 
oddíl a ukázky výcviku dalších speciálních útvarů. Vystaven byl také poli-
cejní vozový park 

24. června
• nesouhlas s vládními reformami byl důvodem k celostátní stávce, vy- 
hlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů. V Ostravě se 
k ní přihlásili zaměstnanci dopravních společností, zdravotníci a dělníci

• díla jednoho z významných československých výtvarníků druhé poloviny 
20. století, M. Urbáska, si mohli zájemci prohlédnout na výstavě s ná-
zvem Retrospektiva v Domě umění GVUO 

25. června 
• zastupitelé na svém 19. zasedání rozhodli o prodeji rozestavěného 
objektu naproti Domu kultury města Ostravy a souvisejících pozemků 
společnosti Red House Development, a. s., za cenu 52 780 000 Kč. Pro- 
jektová studie počítá s využitím a přestavbou stávajícího skeletu na 
moderní budovu s byty, kancelářemi a obchody. Druhou možností je 
demolice a stavba nové budovy. Dále Zastupitelstvo města Ostravy 
schválilo Integrovaný plán rozvoje města. Ten definuje investiční akce, 
na které bude možné využít finanční prostředky ze strukturálních fondů 
EU pro období 2007–2013, pokud je město v soutěži s ostatními městy 
a kraji získá. Zastupitelé také rozhodli o pořadí, ve kterém budou zájem-
ci o koupi pozemků na Seidlerově nábřeží za účelem zastavění vyzývá-
ni k jednání o uzavření kupní smlouvy. První oslovenou společností byla 
DGV Consulting, a. s.
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Rozlučková šumná procházka s režisérem R. Lipusem (30. června)
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účasti zástupců vedení města Ostravy v čele s primátorem P. Kajnarem, 
generálního ředitele letiště M. Červinky a zástupců okolních měst a ob-
cí slavnostně otevřena v příletové hale pobočka společnosti Ostravský 
informační servis, s. r. o. 

26. června
• v Domě kultury města Ostravy se uskutečnil mimořádný koncert JFO, 
na kterém zazněla v nastudování P. Kotíka ve světové premiéře díla  
M. R. Abramse a R. Mitchella Two Of Us 2008 a Opus 1. Program doplni-
ly skladby P. Kotíka 

28. června 
• uskutečnil se závod v běhu do schodů věže Nové radnice, který je sou-
částí Garmin Run-Up 2008. Celkovým vítězem se stal P. Holec z Husle-
nek

29. června
• ostravská textilní výtvarnice E. Damborská získala za dílo nazvané 
Tajemství života prestižní ocenění – stříbrnou paličku – na čtvrtém biená-
le současné české krajky ve Vamberku 

30. června
• Rozlučková šumná procházka s režisérem R. Lipusem byla zahájena 
u antikvariátu a galerie Fiducia a pokračovala po jeho oblíbených místech 
v centru Ostravy

1. července 
• do funkce ředitele Městské policie Ostrava nastoupil J. Veselý, který 
v této funkci vystřídal J. Hulvu 

2. července 
• primátor P. Kajnar jednal s předsedou představenstva společnosti 
ArcelorMittal Ostrava, a. s., S. Samaddarem o připravovaných projektech, 
které by měly přispět ke zlepšení ovzduší na Ostravsku

4. července 
• novým přírůstkem ostravské zoo byl sameček žirafy Rothschildovy. 
Mládě je již 13. mládětem žirafy narozeným v ostravské zoo od roku 
1987

4.–5. července
• na mistrovství ČR v atletice v Táboře získali atleti AK SSK Vítkovice čtyři 
mistrovské tituly. Dvě zlaté medaile, ve skoku do dálky výkonem 652 cm 
a ve sprintu na 200 metrů časem 23,56 vteřiny, získala D. Ščerbová. Ve 
skoku do výšky zvítězila výkonem 194 centimetrů R. Dubnova a L. Milo 
doběhl 100 metrů za 10,26 vteřiny

6. července 
• program oslav svátku mistra Jana Husa a slovanských věrozvěstů Cyri-
la a Metoděje na Slezskoostravském hradě nabídl vystoupení šermířské-
ho souboru Gryff, taneční, hudební, divadelní představení a také prove-
dení oratoria R. Pachmana Mistr Jan Hus, v jehož závěru byla zapálena 
hranice

7.–12. července 
• pět zlatých medailí v kategoriích formací i dvojic získali mladí tanečníci 
– členové Tanečního klubu Fit Mates – svěřenci manželů M. a J. Kuchařo-
vých na mistrovství světa juniorů v latinskoamerických tancích v rakous-
kém městě Nauders 

7. července–8. srpna 
• mezinárodní akce Ballet & Dance Workshop Ostrava 2008 se účast-
nili studenti z České republiky, Estonska, Finska, Francie, Itálie, Izraele, 
Litvy, Německa a USA. Pod vedením špičkových choreografů a pedagogů, 
mezi něž patřili Y. Maor a R. Subel-Kassel z Izraele, K. Averty a P.-A. Perez 
z Francie, I. Vejsada, šéf baletu NDM, zdokonalovali své taneční a baletní 
umění. Vyvrcholením semináře byly tři galavečery v Janáčkově konzerva-
toři a Gymnáziu Ostrava 

8. července 
• na Dole Michal v Ostravě-Michálkovicích byla zahájena výstava prezen-
tující dílo významných architektů E. a O. Oehlerových-Olárových, kteří se 



5554

Návštěvníci festivalu Colours of Ostrava (12. července)

Jedna z největších hvězd festivalu Colours of Ostrava – S. O'Connor (12. července)
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podíleli např. na návrhu projektu ředitelství Vítkovických železáren nebo 
administrativní budovy dusíkárny Moravských chemických závodů

10. července 
• byla zahájena demolice bývalé květinové síně na Masarykově náměstí 

10.–13. července 
• program největší hudební akce v Ostravě – festivalu Colours of Ostra-
va – nabídl vystoupení více než 100 skupin a interpretů nejrozmanitějších 
hudebních žánrů na scénách na Slezskoostravském hradě, Černé louce, 

Stodolní ulici, Farské zahradě a Evangelickém kostele v Moravské Ostra-
vě. Mezi hlavní hvězdy patřili S. O'Connor, J. Garbarek, D. Touré, H. Koité, 
T. Tagaq, L. Rhodes, T. Gurtu, kapely Happy Mondays, Gogol Bordello, 
Goldfrapp a Hawkwind. Součástí programu byla také divadelní představe-
ní Teatru Novogo Fronta, Bílého divadla Ostrava, J. Duška a Divadla Vizi-
ta, souboru Buchty a loutky a dalších. Nechyběly ani tradiční doprovodné 
programy v Minikino kavárně, workshopy a nově i diskusní fóra v Domě 
knihy Librex

17.–20. července 
• na baseballovém hřišti v Ostravě-Porubě proběhla utkání ostravské 
části turnaje 4. akademického mistrovství světa v baseballu, jehož se 
účastnily týmy ČR, Japonska, Kanady, Korejské republiky, Litvy, USA 
a Tchaj-wanu. Primátor P. Kajnar přijal jejich zástupce 18. července na 
Nové radnici

17.–23. července 
• v nizozemském Amsterdamu se konal jubilejní desátý světový harfový 
kongres, kterého se zúčastnila také A. Balová, přední ostravská harfist-
ka, pedagožka a zakladatelka Harfových dnů v Ostravě

18. července 
• Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostravské muzeum a agentura 
Frey připravily v Domě umění, v Nové síni v Ostravě-Porubě a v Ostrav-
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• do funkce ředitele DPO, a. s., nastoupil F. Kořínek, dosavadní eko-
nomický náměstek a místopředseda představenstva, který v této funkci 
nahradil F. Vaštíka 

7. srpna 
• ve Výtvarném centru Chagall byla zahájena Přehlídka české grafiky, 
která prezentovala díla E. Ovčáčka, K. Beneše, D. Benešové, T. Bíma,  
F. Hodonského, T. Hřivnáče, J. Chudomela, B. Jirků, J. Mžyka, A. Lamra, 
J. Pešicové, K. Tondla, B. Wageové, K. Ženaté a dalších

8. srpna 
• po tragické nehodě vlaku č. 108 EuroCity Comenius ve Studénce, 
která si vyžádala osm obětí, byli zranění převáženi rovněž do ostravských 
nemocnic, z nichž nejvíce přijala Fakultní nemocnice Ostrava

8. srpna–12. září 
• 4. ročníku mezinárodního sochařského sympozia Landek 2008, kona-
ného v areálu Hornického muzea OKD, se účastnili umělci z České repub-
liky, Nového Zélandu, Egypta, Polska, Maďarska a Slovenska. Sochy 
vzniklé na sympoziu byly umístěny na Horním Dvoře v Těrlicku-Hradišti 
a v areálu Hornického muzea OKD

11.–15. srpna 
• na 11. ročníku mezinárodního festivalu Folklor bez hranic vystoupily 
v jednotlivých městských obvodech, domovech důchodců, sociálních ústa-
vech, ale také na galavečerech na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu 
Ostrava a na Slezskoostravském hradě soubory z České republiky, Slo-
venska, Maďarska, Tchaj-wanu, Ruska a Nového Zélandu. Součástí festi-
valu byla výstava fotografií W. Ullmanna z festivalového ročníku 2007 ve 
foyeru Nové radnice. Delegaci účinkujících a pořadatelů přijal 11. srpna 
náměstek primátora L. Pospíšil 

13. srpna
• čtyřicet dětí z různých míst Ukrajiny, mimo jiné také z oblasti postižené čer-
nobylskou havárií, přijal náměstek primátora Ostravy L. Pospíšil. Děti Ostra-
vu navštívily v rámci svého ozdravného pobytu v Račím údolí u Javorníka

15. srpna 
• na návštěvu Ostravy přijela čtyřčlenná delegace z ukrajinského města 
Doněck vedená náměstkem primátora V. Mojsejenkovem. Při této příleži-
tosti hosté jednali s primátorem Ostravy P. Kajnarem a náměstkem pri-
mátora V. Mynářem o přípravě partnerské smlouvy mezi oběma městy 
a konkrétní možnosti budoucí spolupráce, zejména v hospodářské a so-
ciální oblasti. Hosté poté navštívili DPO, a. s., společnost OZO Ostrava,  
s. r. o., a Hornické muzeum OKD

ském muzeu výstavu fotografií Jeden den v životě České republiky, které 
byly pořízeny v rámci projektu obrazové kroniky jednoho všedního dne. 
Stovka předních českých dokumentaristů a reportérů spolu s několika 
stovkami amatérských fotografů zachytila život České republiky během 
24 hodin od poledne 28. října do poledne následujícího dne 

22. července 
• strážník Městské policie Ostrava M. Basta převzal z rukou náměstka 
primátora Z. Trejbala ocenění za statečnost při zadržení pachatele lou-
pežného přepadení

22. července–6. srpna 
• úvodními slovy člena Rady města Ostravy M. Webera a překladate-
le díla W. Shakespeara M. Hilského byl zahájen divadelní festival Letní 
shakespearovské slavnosti, který se poprvé konal v Ostravě. Během 
čtrnácti dnů nabídli pořadatelé divákům na Slezskoostravském hradě 
čtyři výpravné tituly: Inscenaci polského souboru Teatr ludowy z Krakova 
Richard III s J. Stuhrem v hlavní roli. Bouři s J. Třískou jako otrokem Kali-
banem, Komedii omylů, ve které hráli herci ostravských divadel M. Holý,  
J. Sedláček, V. Polák, P. Kafková, A. Sasínová-Polarczyk, T. Jirman, J. Fi- 
šar, a hru Jak se vám líbí s M. Labudou 

29. července 
• ve společnosti Vítkovice Heavy Machinery, a. s., proběhla slavnostní 
přejímka 3500. zalomené hřídele vyrobené pod značkou Vítkovice. Hřídel 
o hmotnosti 100 tun byla vyrobena pro korejskou firmu Doosan Engine
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19. srpna 
• v prostorách galerie na Slezskoostravském hradě byla zahájena výsta-
va tzv. sférických fotografií Ostravská panoramata, kterou ve spolupráci 
s městem Ostravou připravila společnost Panoramas, s. r. o. 

21. srpna 
• sérii obrazů prezentoval na výstavě Tak co v ostravské Galerii Beseda 
D. Balabán 

22. srpna–16. listopadu
• v rámci oslav 100. výročí posvěcení chrámu Panny Marie Královny  
v Mariánských Horách se konaly mše, pouť k děkanskému kostelu 
Navštívení Panny Marie ve Frýdku, setkání na farnosti a koncerty. Připra-
vena byla rovněž publikace a výstava o historii chrámu a dny otevřených 

dveří. Nejvýznamnější událostí byla mše celebrovaná 19. října biskupem 
F. V. Lobkowiczem

23. srpna 
• Český klub historických motocyklů, Ostrava-Třebovice ve spolupráci 
s Úřadem městského obvodu Michálkovice pořádal závod do vrchu 
Michálkovický kopec, jehož součástí byla také výstava historických 
vozidel

24.–27. srpna 
• tradiční akce na Jiráskově náměstí – Filmové léto s Kinematografem 
bratří Čadíků – nabídla čtyři projekce nových českých filmů. Dobrovolné 
vstupné bylo věnováno na dobročinné a charitativní projekty několika 
nadací

25. srpna 
• projekt Lokálního partnerství vládní Agentury pro sociální začleňování 
v romských lokalitách zahájil svou činnost v obvodu Slezská Ostrava. Do 
projektu se zatím zapojilo jedenáct místních subjektů, jako jsou občanská 
sdružení Vzájemné soužití, Společně-Jekhetane, Diecézní charita ostrav-
sko-opavská, Ostravská univerzita, základní školy, dále Magistrát města 
Ostravy, Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, Městské ředitelství 
Policie ČR a další organizace. Význam této akce podpořila také ministry-
ně pro lidská práva a národnostní menšiny D. Stehlíková. Kromě jednání 
se zástupci zmíněných institucí si prohlédla některé ostravské lokality 
obývané především Romy

28.–30. srpna 
• představitelé vedení města a skupina ostravských podnikatelů navští-
vili ukrajinský Doněck. Kromě uzavření memoranda o spolupráci, které 
podepsali primátor Doněcka O. Lukjančenko a náměstek primátora 
Ostravy L. Ženatý, se delegace zúčastnila slavnostního otevření Českého 
domu, navštívila technickou univerzitu a prohlédla si komunální podniky

30. srpna 
• v areálu Jezdeckého klubu Baník Ostrava v Ostravě-Staré Bělé se usku-
tečnil 11. ročník Mezinárodního setkání jízdních policií, jehož se účastnila 
družstva Městské policie Ostrava, Městské policie Pardubice, Policie ČR 
Brno, Policie ČR Zlín, Policie ČR Praha, policisté z polských měst Częs-
tochowa a Chorzów, z Bratislavy a jízdní policisté z  Říma. V parkúrovém 
skákání získal 1. místo C. Fois na koni Hilona z Itálie, soutěž zrcadlové-
ho skákání vyhrál P. Buchta na koni Marcus z Městské policie Ostrava 
a policejní parkúr nejlépe zdolala L. Prokešová na koni Calvaro z Policie 
ČR Praha. Mezi jednotlivými soutěžními disciplínami mohli diváci zhléd-
nout ukázky Judo clubu Městské policie Ostrava, kynologického výcviku 
nebo pushballu. Návštěvníci měli možnost vyzkoušet laserovou střelnici, 



seznámit se s mobilním kamerovým systémem. Vyhlášeni byli také vítě-
zové výtvarné soutěže s názvem Kůň očima dětí 

• v Ostravě-Petřkovicích proběhly za účasti 5 tisíc návštěvníků Hor-
nické slavnosti. Po projevu starosty městského obvodu Petřkovice  
J. Dřevjaného se průvod mužů v havířských stejnokrojích a občanů pod 
prapory cechovních spolků vydal do Hornického muzea OKD, kde se 
konala mše u kapličky a kulturní program, ve kterém nechyběla diva-
delní představení Ostravak Ostravski, vystoupení skupin The Sweet,  
O5 & Radeček, The Backwards a Neřež. Výtěžek soutěží byl určen na 
podporu aktivit Občanského sdružení svatá Barbora, které pečuje o hor-
nické sirotky

• na Slezskoostravském hradě se konala v rámci ostravské části 2. roč-
níku mezinárodní přehlídky ohňostrojů světelná show, připravená ostrav-
skou společností Tarra pyrotechnik. V doprovodném programu vystoupily 
mj. skupiny Jumping Drums a Fany Band. Akci pořádalo Radio Čas a ob-
čanské sdružení ARTom

6160

Z
Á

Ř
Í

M. Holý na koni Giset z Městské policie Ostrava při parkúru (30. srpna)

S
R

P
E

N Rodiče zahraničních 
dětí při zahájení 
školního roku na 
1st International 
School of Ostrava 
(1. září)

1. září 
• poprvé v prostorách Centra volného času na Ostrčilově ulici byl zahájen 
školní rok 1st International School of Ostrava. Úvodní hodiny se zúčastnili 
kromě rodičů s dětmi náměstek primátora L. Ženatý, zástupci Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
a zahraničních firem působících v regionu

• jubilejní 55. školní rok začal také na Janáčkově konzervatoři a Gym-
náziu Ostrava. Zaplněný koncertní sál školy přivítal bouřlivým potleskem 
náměstka primátora L. Pospíšila, ředitelku S. Javůrkovou a pedagogic-
ký sbor. Součástí programu byla projekce dokumentu J. Mudry Ostrava, 
město mladých talentů

• v předstihu skončila rekonstrukce sloupoví s travertinovým obložením 
a šesticí alegorických soch v průčelí Domu kultury města Ostravy 

2. září 
• na Masarykově náměstí se uskutečnil první z řady mítinků, které orga-
nizovala ČSSD v rámci své předvolební kampaně s názvem Cesta ke 
změně. Stalo se tak za účasti předsedy ČSSD J. Paroubka a předsedy 
polského Svazu demokratické levice G. Napieralského a lídra kandidátky 
do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje J. Palase

• ve foyeru Nové radnice byla úvodním slovem náměstka primátora  
L. Pospíšila zahájena výstava Spolkový a kulturní život s podtitulem Ostra-
va v 19. a v 1. polovině 20. století. Archiv města Ostravy zde prezento-
val kopie dokumentů ze svých fondů vztahujících se k danému tématu. 
Součástí programu byla fiktivní rekonstrukce divadelního představení  
28. října 1918, v jehož průběhu byli návštěvníci divadla informováni o vy-
hlášení Československé republiky 
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Premiér M. Topolánek, ministr dopravy A. Řebíček a hejtman E. Tošenovský při slav-
nostním otevření Národního dopravního informačního a řídícího centra (11. září)

Ubytování pro 157 studentů v 74 pokojích je především určeno poslucha-
čům Vysoké školy podnikání, a. s. 

• výstava Extra Muros ve Slezské galerii prezentovala soubor architek-
tonických řešení budov a dalších staveb, které vznikly ve Francii ve dva-
cátém století. Současně s touto expozicí zde byly zahájeny dvě výstavy. 
První z nich – Jiné domy 007 – představila zajímavou architekturu v Mo-
ravskoslezském kraji a druhá plastiky Š. Mikeskové

11. září 
• Ředitelství silnic a dálnic ČR uvedlo na Slovenské ulici do provozu 
Národní dopravní informační a řídicí centrum. Úkolem moderního špičko-
vě vybaveného pracoviště je sběr, zpracování, sdílení, publikování a dis-
tribuce dopravních informací a dat z celé sítě pozemních komunikací 
v České republice. Slavnostního otevření se zúčastnili předseda vlády  
M. Topolánek, hejtman E. Tošenovský, ministr dopravy A. Řebíček, ná- 
městci primátora Ostravy L. Ženatý, V. Mynář a další osobnosti

• houslový virtuos P. Šporcl zahájil 55. koncertní sezonu Janáčkovy fil-
harmonie Ostrava. Na programu v Domě kultury města Ostravy zazněl 
Korngoldův Koncert pro housle a orchestr, Dvořákův Kolovrat a Berliozova 
proslulá Fantastická symfonie pod taktovkou šéfdirigenta JFO T. Kuchara

• tématem letošního setkání zástupců partnerských měst Visegrádské 
čtyřky, kterého se vedle představitelů Ostravy zúčastnili také zástupci 
Košic, Katovic a Miškovce, bylo kulturní dědictví. Účastníci si prohlédli 

3. září 
• dosavadního ředitele a jednatele společnosti Ostravské městské lesy, 
s. r. o., Z. Kwapulinského nahradil v této funkci V. Blahuta

• Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ostrava, ve spo-
lupráci s Frágnerovou galerií v Praze připravil v prostorách Národní kultur-
ní památky Důl Michal v Ostravě-Michálkovicích pozoruhodnou výstavu 
mistra secese a kubismu E. Králíčka 

• v galerii Budoucnost byla zahájena výstava Ostrava do bílé pěny oděná – 
z historie výroby a konzumace piva v moravskoslezské metropoli, jejímiž 
autory byli R. Daněk a M. Starec. Expozice vznikla ve spolupráci AMO, Čer-
nokosteleckého pivovarského archivu a muzea a pivovaru Ostravar 

4. září 
• na koncertu u příležitosti Dne židovské kultury, který se konal v modli-
tebně Církve bratrské na ul. 28. října v Moravské Ostravě, vystoupil sbor 
Adash a klezmerová kapela Naches 

4.–7. září 
• delegace statutárního města Ostravy v čele s náměstkem primátora 
V. Mynářem se ve Volgogradu účastnila Dnů města. Spolu s představiteli 
dalších měst byla přijata starostou Volgogradu R. Grebennikovem a zá-
stupci městské dumy. Ostravu reprezentovala v kulturním programu sku-
pina Rock & Roll Band Marcela Woodmana 

• veslaři VK Perun J. Zbořil a J. Pešat vybojovali zlatou medaili v kategorii 
nad 50 let na 35. mistrovství světa Masters v litevském městě Trakai

4. září–24. října 
• projekt Unie výtvarných umělců – Sdružení výtvarných umělců a teore-
tiků Ostrava, jehož cílem bylo ukázat díla současných ostravských výtvar-
níků, probíhal v několika ostravských výstavních síních. V Ostravském 
muzeu, galeriích G7, Kruh, Jáma 10, Mlejn, Výtvarném centru Chagall 
nebo nové galerii ZaMa představili svá díla např. D. Balabán, E. Halber-
štát, K. Haruda, K. Hercík, E. Ovčáček, J. Špaňhel, J. Kuděla, P. Lysáček, 
H. Puchová a J. Surůvka

8. září 
• na ČT 2 bylo zahájeno vysílání pořadu Dobré ráno, které nahradilo 
dosavadní pořad Dobré ráno z Moravy a Slezska. Každý lichý týden jej 
připravuje ostravské studio ČT pod vedením šéfredaktora zpravodajství  
K. Nováka a dramaturga K. Spurného

10. září 
• na ulici Československé armády ve Slezské Ostravě slavnostně zahá-
jily provoz nové koleje společnosti Studentská Residence Slezská, a. s. 
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Hry bez hranic, ve kterých mohly týmy jednotlivých měst vyzkoušet své 
schopnosti v plážovém volejbalu, streetballu, tenisu, bowlingu, pétanque 
a lukostřelbě

12. září 
• tiskovou konferencí zahájil volební lídr KDU-ČSL P. Lukša předvolební 
kampaň této strany do krajského zastupitelstva 

• v Bonver Aréně se uskutečnila kulturně-charitativní akce Ostrava se 
baví, určená především dětem z dětských domovů a stacionářů z Morav-
skoslezského kraje. V rámci této charitativní akce pro ně pořadatel, oddíl 
stolního tenisu KLUBsten Karviná, připravil exhibici ve stolním tenise 
P. Korbela, vystoupení D. Patrasové, M. Davida a skupiny Elán revival

• v galerii Mlejn se konal křest básnické sbírky Svlékání z růže L. Roman-
ské-Lidmilové. Hosty večera byli mj. herečka A. Sasínová-Polarczyk, bás-
ník T. Halama a moderátorka Českého rozhlasu a České televize K. Hube-
rová

13. září 
• před DK města Ostravy byla zahájena prezentace prací uměleckých 
kovářů vzniklých na druhém ročníku Sympozia prostorových forem, jehož 
tématem byla Mříž jako socha. Akci pořádala střední škola AVE ART Ostra-
va, s. r. o.

• v ostravském hotelu Imperial se uskutečnil charitativní koncert teno-
risty P. Dvorského ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jedno-
tou, jejímž předsedou je J. Palas. Dále účinkovali klavírista J. Malík a zpě-
vačka J. Kociánová. Dary přítomných hostů byly rozděleny mezi Diecézní 
charitu ostravsko-opavskou, Dětský domov Ostrava, Dětský domov Srdce 
Karviná, Českomoravskou mysliveckou jednotu a Hipocentrum PÁ-JA

17. září 
• Ostravská univerzita otevřela Centrum Pyramida, jehož služby využijí 
studenti i lidé s handicapem. V něm můžou zájemci najít pomůcky a pří-
stroje pro slabozraké, nevidomé a tělesně postižené, které jim ulehčí stu-
dium 

17.–20. září
• prezentace hasičské, policejní, záchranářské a vojenské techniky v are-
álu Avion Shopping Parku, dokumentární filmy o období nesvobody v Mi-
nikino kavárně, besedy s vojenskými piloty v Domě knihy Librex a přede-
vším přehlídka vojenské techniky, letecká show na Letišti Leoše Janáčka 
Ostrava v Mošnově byly součástí 8. ročníků Dnů NATO v Ostravě. Největ-
ším lákadlem bylo třetí největší letadlo na světě An-124 Ruslan 

• pod patronací statutárního města Ostravy se uskutečnil Czech Skate 
2008 v krasobruslení juniorů. V ČEZ Aréně v rámci seriálu ISU Junior 
Grand Prix závodilo 27 juniorů, 37 juniorek, 19 sportovních dvojic a 19 
tanečních párů z třiatřiceti zemí. Nejlepšími účastníky se stali mezi juni-
ory A. Johnson z USA, mezi juniorkami Y. Fujisawa z Japonska, ve spor-
tovních dvojicích L. Iliushenkina a N. Maisuradze z Ruska a v tanečních 
párech P. Gilles a Z. Donohue z USA

18. září 
• poklepem na základní kámen byla slavnostně zahájena výstavba bytové-
ho domu Městská brána na Biskupské ulici v Moravské Ostravě. Po dokon-
čení v prvním čtvrtletí roku 2010 nabídne pětipodlažní objekt 37 bytů, 
sedm obchodních jednotek, originální dvoupodlažní kavárnu s venkovním 
posezením a podzemní parkovací stání. Investorem je společnost Met-
rostav Invest Ostrava, s. r. o., generálním dodavatelem stavby, kterou pro-
jektovali architekti z ateliéru Pilař & Kuba, firma Hochtief CZ, a. s., divize 
Morava. Slavnostního zahájení stavby se zúčastnili náměstkyně hejtmana 
J. Wenigerová, primátor P. Kajnar, náměstci primátora L. Ženatý a L. Po- 
spíšil, starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz M. Svozil, 
biskup ostravsko-opavské diecéze F. V. Lobkowicz a další

• lídr kandidátky ČSSD do krajského zastupitelstva J. Palas vystoupil 
společně s předsedou strany J. Paroubkem na předvolebním mítinku na 
Masarykově náměstí

• na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě se konala akce KSČM Volební den 
s levicovým tiskem 

• při příležitosti premiéry nového českého válečného filmu Tobruk v mul-
tikině CineStar byly na Masarykově náměstí k vidění dokumentární filmy 
věnované druhé světové válce, ukázka kolové techniky, zbraní a unifo-
rem. Nechyběla rovněž swingová hudba. Akce pak pokračovala v Ostrav-
ském muzeu tiskovou konferencí režiséra V. Marhoula a herců A. Poláka, 
P. Stacha, P. Lněničky a před premiérou filmu v multikině CineStar také 
autogramiádou 

• v kostele sv. Václava se uskutečnil koncert věnovaný 80. výročí úmrtí 
skladatele L. Janáčka. Sólové party ve skladbě Zápisník zmizelého před-
nesli členové souboru NDM E. Šporerová a L. Mastro. Mezi účinkujícími 
byl rovněž klavírista T. Gaál a členové Dětského operního studia NDM 
pod vedením L. Živocké

• výjimečná bezpečnostní opatření doprovázela utkání prvního kola 
Poháru UEFA mezi týmy Spartak Moskva a FC Baník Ostrava. K závažněj-
ším střetům mezi fanoušky obou mužstev nakonec nedošlo. Ostravský 
klub prohrál 0:1 
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poklepu na základní 
kámen domu Městská 
brána (18. září)

Lídr ČSSD do kraj-
ských voleb J. Palas 
před mítinkem na 
Masarykově náměs-
tí (18. září)

Ukázka vojenské tech-
niky z doby 2. světové 
války v rámci propaga-
ce filmu Tobruk 
(18. září)

Velvyslanec USA 
R. Graber se zapi-
suje do pamětní 
knihy města 
(19. září)
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• primátor P. Kajnar a náměstci primátora L. Ženatý, Z. Trejbal a V. My- 
nář jednali na Nové radnici s velvyslancem USA R. Graberem o ekonomic-
ké a sociální situaci v Ostravě a v regionu a rozvoji vzájemných vztahů 

• Fakultní nemocnice Ostrava otevřela zrekonstruovanou kliniku infekční-
ho lékařství, jejíž součástí je také AIDS centrum. Slavnostního otevření se 
zúčastnili premiér M. Topolánek a náměstek ministra zdravotnictví M. Šnajdr

19.–21. září 
• v Třebovickém parku uspořádal Slezský soubor Heleny Salichové již 
pátý ročník slavnosti Třebovický koláč. V jejím průběhu vystoupila skupi-
na Javory s H. a P. Ulrychovými a také dětské folklorní soubory, hudební 
skupiny a cimbálové muziky

22. září 
• platan javorolistý zasadila v Komenského sadech společnost Arcelor-
Mittal Ostrava, a. s. Jednalo se o první strom z 1111, které hodlá firma 
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Start cyklojízdy v rámci 
Evropského týdne 
mobility před Novou 
radnicí (22. září)

D. Feller, L. Čecháková, A. Petrič, J. Zajacová, M. Kudela a V. Krakovková v inscenaci 
Princezna Majolenka v DLO (25. září)
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podle svého slibu vysadit do června roku 2009 v Ostravě. Jejich počet je 
desetinou z celkového počtu plastových kelímků, které byly sesbírány na 
festivalu Colours of Ostrava

• v rámci kampaně Evropského týdne mobility, jejímž cílem je propagace 
udržitelných způsobů dopravy a upozornění na negativní dopady automobi-
lové, letecké a lodní dopravy, proběhla bohužel za malého zájmu řidičů akce 
Den bez aut. Pro všechny byla také připravena trasa tradiční cyklojízdy

22.–25. září
• v Divadle loutek Ostrava, na veřejných prostranstvích a v dětských 
odděleních ostravských nemocnic, ve Speciální škole Kpt. Vajdy a v Ústa-
vu sociální péče v Ostravě-Muglinově se konal 5. ročník Divadelní pouti 
bez bariér. Kromě divadelních představení zahrnoval i kreace pouličních 
divadel, workshopy pro handicapované děti a také atrakce s pravou pou-
ťovou atmosférou. K hostům festivalu patřilo Divadlo Drak z Hradce Krá-
lové, Naivní divadlo Liberec, brněnské Divadlo Polárka, studenti výchovné 
dramatiky pro neslyšící brněnské Divadelní fakulty JAMU, pouliční Divadlo 
Minotaurus z Prahy, Cirkus LeGrando z Brna a Studio Dell'Arte z Českých 
Budějovic. V jeho rámci se uskutečnily i dva galaprogramy, na nichž se na 
scéně divadla představili žáci a klienti ze speciálních škol, ústavů a stu-
denti Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia Ostrava

23. a 30. září 
• Český svaz bojovníků za svobodu a Česká obec legionářská v Ostravě 
připravily v antikvariátu a galerii Fiducia přednášky k 70. výročí událostí 
roku 1938 

23.–24. září 
• v hotelu Atom se uskutečnil dvanáctý ročník konference Transport 
2008, kterou pořádalo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. 
Mezi hlavní témata jednání patřila spojení Moravskoslezského kraje se 
Slovenskem, rozvoj Letiště Leoše Janáčka Ostrava a stavba VI. doprav-

ního koridoru. Pozvání přijali zástupci polského, slovenského a rakous-
kého ministerstva dopravy, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic  
A. Brunclík, generální ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury České 
republiky G. Slamečka a představitelé jednotlivých krajů a měst České 
republiky. Město Ostravu na konferenci zastupoval primátor P. Kajnar

24. září 
• na 20. zasedání zastupitelstva bylo poprvé veřejně představeno nové 
logo města Ostravy, jehož autory jsou A. Najbrt a B. Meluš ze Studia Naj-
brt. Zastupitelé schválili návrh OSTRAVA!!! Tři vykřičníky za názvem Ostra-
va mají vyjadřovat energii, sebevědomí a také specifický druh humoru, 
které jsou typické pro tento region. Zastupitelé dále vybrali dva uchazeče, 
kteří budou jako první vyzváni k jednání o realizaci zástavby dvou volných 
ploch v centru města. Pro první lokalitu, která se nachází na křižovatce 
ulic Českobratrské a Nádražní, byla vybrána společnost BULY, s. r. o., 
Kravaře, pro druhou plochu na náměstí Dr. E. Beneše pak společný pro-
jekt konsorcia Amádeus Real, a. s., a Ostravica Fashion, a. s. 

25. září 
• předseda představenstva a generální ředitel společnosti ArcelorMittal 
Ostrava, a. s., S. Samaddar prezentoval na veřejném zasedání zastupitel-
stva obvodu Radvanice a Bartovice projekty, jejichž prostřednictvím chce 
hutní společnost zlepšit dlouhodobě nepříznivý stav životního prostředí 
v této městské části

• v DLO se konala premiéra inscenace J. Romanovského a S. Kulhanka 
Princezna Majolenka v režii S. Kulhanka
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L. Mastro a M. Gurbaľ 
v opeře Ch. Gounoda 
Faust a Markétka 
(27. září)
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• návštěvníci galerie na Slezskoostravském hradě mohli zhlédnout vel-
koformátové snímky dokumentující život, flóru a faunu na africkém kon-
tinentě významných světových fotografů spolupracujících se společností 
National Geographic 

27. září 
• v rámci dne otevřených dveří na Nové radnici při příležitosti Dne české 
státnosti si návštěvníci mohli prohlédnout obvykle nepřístupné prostory 
radnice nebo zdarma navštívit radniční věž. Na Prokešově náměstí byla 
připravena prezentace Policie ČR, Městské policie Ostrava a Českého 
červeného kříže

• slavnou operu Ch. Gounoda Faust a Markétka nastudovali s operním 
souborem NDM dirigenti O. Dohnányi, J. Šrubař a režisér L. Golat. V hlav-
ních rolích se představili M. Gurbaľ, C. Olivieri v alternaci s L. Mastrem, 
S. Zubkevič, I. E. Surdu, L. Ballová a E. Šporerová

• několik balonů se vzneslo z prostoru před Slezskoostravským hradem 
v rámci akce Balony nad Ostravou, jejímž organizátorem byl K. Špalek 

• vítězem Ostravského půlmaratonu v Ostravě-Hrabové se stal V. Bitala 
z Olympu Praha

28. září 
• již počtvrté pořádal obvod Moravská Ostrava a Přívoz na náměstí Svato-
pluka Čecha v Ostravě-Přívoze Svatováclavský jarmark. Jeho součástí byl 
středověký trh, na kterém si mohli návštěvníci zakoupit tradiční rukoděl-
né výrobky nebo zhlédnout ukázky řemesel. Historickou atmosféru místa 
konání dotvářely repliky rytířských stanů. Po příjezdu krále Václava před-
vedla své umění družina šermířů, herců, rytířů, tanečníků, kejklířů a hu-
debníků umělecké agentury Gryff a jejich hostů

28. září–28. října 
• 5. ročník Svatováclavského hudebního festivalu nabídl 33 koncertů 
v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě, kostelech v Ma-
riánských Horách, Přívoze, Vítkovicích, Staré Bělé a dalších městech. 
Z mnoha souborů a sólistů lze upozornit na soubor Collegium Marianum, 
Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704 a závěrečný koncert Janáčkovy 
filharmonie Ostrava s dirigentem S. Macurou, Slovenským filharmonickým 
sborem, Českým filharmonickým sborem, sopranistkou M. Chalker ze 
Švýcarska, mezzosopranistkou J. Sýkorovou, tenoristou L. Świdzińským 
z Polska, basistou P. Mikulášem ze Slovenska a sólistkou opery NDM  
E. Dřízgovou-Jirušovou. V tomto roce nechyběly ani hudební přesahy 
v podobě účinkování vokálního souboru Adash s klezmerovou skupinou 
Naches či Ostravské bandy s dirigentem a skladatelem P. Kotíkem 

29. září 
• v Domě umění GVUO byla zahájena za účasti hejtmana E. Tošenovské-
ho, který nad celou akcí převzal záštitu, náměstka hejtmana P. Adamce 
a primátora P. Kajnara výstava Slavné vily Čech, Moravy a Slezska, jejímž 
cílem bylo zmapovat architektonicky hodnotné objekty zdejšího regionu. 
Na výběru 50 vil Moravskoslezského kraje se podíleli J. Vybíral, V. Šla-
peta, N. Goryczková a M. Strakoš. Současně byla vydána stejnojmenná 
publikace

30. září 
• logistický park o celkové rozloze 70 000 m2 v Ostravě-Porubě otevřela 
společnost ProLogis Czech Republic Management, s. r. o. Investice do 
výstavby přesáhly 35 milionů eur. Objekt nabídne zájemcům výrobní, skla-
dovací a kancelářské prostory

• v Domě knihy Librex se konala přednáška a beseda s významným muzi-
kologem M. Štědroněm o životě a díle L. Janáčka, jehož skladby přednesl 
sólista opery NDM L. Mastro

• počet uchazečů o zaměstnání činil k tomuto dni 14 213, a míra neza-
městnanosti tak dosáhla 8,3 %

30. září–1. října
• na programu 9. ročníku mezinárodní konference Investment & Busi-
ness Forum, kterou připravilo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského 
kraje, byla prezentace rozvojových projektů včetně využití tzv. brown- 
fields. Zúčastnily se jí dvě stovky investorů, manažerů podniků, zástup-
ců developerských firem, realitních agentur, bank a společností působí-
cích v oblasti právního poradenství, měst, obcí, škol, vzdělávacích insti-
tucí a konzultačních firem. Během úvodního dne prezentovali pohled 
města Ostravy na rozvoj regionu primátor P. Kajnar a náměstci primátora  
L. Ženatý a Z. Trejbal 
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Vítězi Czech Dance Open Ostrava 2008 A. Silde a A. Firstova (4. října)

1. října
• v domě na Rudné ulici v Ostravě-Zábřehu zatkli ostravští policisté Ame-
ričana podezřelého z účasti na stomilionové krádeži šperků v Salcburku, 
za kterou mu v Rakousku hrozí až deset let vězení 

1.–31. října 
• 17. ročník přehlídky francouzské kultury Francouzský podzim, připrave-
ný Alliance Française, zaujal především unikátní příležitostí vidět v Diva-
dle Antonína Dvořáka francouzský cirkus v podání společnosti Méli-Mélo. 
Kromě toho se mohli příznivci frankofonní kultury těšit po celý říjen napří-
klad na večer věnovaný kabaretu, pětici koncertů frankofonních skupin, 
na festival francouzských filmů v Minikino kavárně, výstavu fotografií a ar-
chitektury, degustaci vína, přednášky nebo veřejná čtení 

2. října
• ministr vnitra ČR I. Langer odhalil společně s hejtmanem E. Tošenov-
ským maketu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského 
kraje v Ostravě, setkal se s profesionálními i dobrovolnými hasiči, kterým 
předal speciální ochranné oděvy. Poté navštívili jedno z kontaktních pra-
covišť Czech POINT 

• ve Výstavním centru Chagall se konala vernisáž obrazů O. Smutného 

4. října 
• v Ostravě-Porubě se konal pátý ročník Memoriálu Jana Veselého. Na 
startu byla stovka cyklistů všech věkových kategorií a také handicapova-
ní sportovci. Celkovým vítězem se stal M. Mareš z týmu PSK Whirlpool 

• v NDM proběhla premiéra klasické frašky F. F. Šamberka Podskalák. 
V režii I. Švandové-Koutecké a v hudebním nastudování K. Kevického 
vystoupili J. Kurečková, R. Harok, L. Olma a další

4.–5. října
• na Czech Dance Open Ostrava 2008 se poprvé v ČR prezentovaly nej-
lepší světové páry ve finále soutěže Grand Slam v latinskoamerických 
tancích. Celkovým vítězem se stal ruský pár A. Silde a A. Firstova. Finále 
vysílala ČT v rámci pořadu Galashow s latinou. O zábavu a oddech mezi 
jednotlivými tanečními vystoupeními se postaraly např. L. Vondráčková, 
H. Zeťová, V. Špinarová a Rock & Roll Band Marcela Woodmana

5. října
• na Slezskoostravském hradě se uskutečnila akce s názvem Hrad žije 
první pomocí, kterou pořádal Záchranný tým ČČK Ostrava. V průběhu dne 
bylo možno zhlédnout soutěž záchranářů v poskytování první pomoci, 
techniku policie, hasičů a záchranné služby. Lidé si mohli nechat zjistit 
krevní skupinu, změřit krevní tlak či hladinu cukru v krvi a pro děti byly 
připraveny soutěže 

• v rámci večera na téma Ostrava v proměnách času, vysílaného na  
ČT 2, byla uvedena dokumentární koláž o proměně ocelového srdce repub-
liky v město barev, kontrastů, industriální nostalgie i nejmodernější archi-
tektury s názvem Kolik příběhů má den, na kterém se podílelo 22 foto- 
grafů. Dokument pro Českou televizi vyrobily společnosti Mr. A-Z Produc- 
tion a QQ Studio Ostrava

6. října
• významnou součást expozice fotovýstavy Zaniklý svět Romů a Sintů ve 
foyeru Nové radnice tvořily unikátní předválečné fotografie z rodinných 
archivů, které poprvé ukazují skutečný život za nacismu téměř vyhubené-
ho etnika 

6.–8. října 
• město Ostrava představilo na 11. ročníku prestižního veletrhu nemo-
vitostí a investičních příležitostí Expro Real v Mnichově širokou nabídku 
investorských projektů. Mezi nejvýznamnější patřily průmyslové zóny Moš-
nov, Hrabová, Vědecko-technologický park Ostrava, Karolina, Dolní oblast 
Vítkovic, rozvojové území Ostrava-Hrušov

6.–10. října 
• cílem 16. ročníku Evropských dnů handicapu pořádaného Asociací Tri-
gon, jehož cílem je upozornit na problematiku integrace postižených dětí, 
mládeže a dospělých do běžného života. Hlavním bodem programu byla 
mezinárodní konference Integrace dětí s handicapem do běžného škol-
ního prostředí, kterou doplnila hudební vystoupení, workshopy, diskuze, 
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T. Dastlík, S. Kru-
panská a N. Lichý 
v hře Job (10. října)

divadelní představení, koncerty a sportovní turnaje pro handicapovanou 
mládež i dospělé. Zástupce zahraničních delegací přijal v úterý 7. října 
v Nové radnici náměstek primátora L. Pospíšil. U příležitosti této akce 
byla rovněž předána ocenění Asociací Trigon Křišťálový kamínek

6.–12. října 
• v rámci 12. ročníku celostátní akce Týden knihoven připravila Knihovna 
města Ostravy v galerii Pasáž výstavu fotografií z historie i současnosti 
této instituce, ve svých pobočkách pak literární soutěže, kvízy, čtení z děl 
bratří Čapků a besedy např. s cestovatelem V. Dostálem, mořeplavkyní  
K. Pavloskovou nebo spisovatelkou J. Schlossarkovou 

7. října 
• tři pozoruhodné výstavy byly zahájeny v ostravském Domě umění 
GVUO, které nabídly návštěvníkům také nové výstavní prostory. První 
prezentovala nejvýznamnější díla evropského umění ve sbírkách GVUO, 
z nichž lze jmenovat např. slavnou Juditu G. Klimta, obrazy italských rene-
sančních umělců, od H. von Aachena, působícího na dvoře Rudolfa II., 
až po mistra italského baroka D. Fettiho. Druhá expozice nabídla Pokla-
dy evropské grafiky 20. století. Návštěvníci zde mohli zhlédnout díla  
E. Maneta, M. Chagalla, A. Giacomettiho, S. Dalího či J. Miróa. V před-
náškovém sále proběhla vernisáž prací M. Šnajdra st. s názvem Pocta 
Gustavu Klimtovi

8. října
• v ČEZ Aréně nadchl diváky v exhibici Králové ledové arény II. jeden 
z nejúspěšnějších krasobruslařů posledních let Rus J. Pljuščenko společ-
ně s českým reprezentantem T. Vernerem či někdejší hvězdou J. Sabov-
číkem

• úvodním slovem ředitelky školy S. Javůrkové, hejtmana E. Tošenov-
ského a náměstka ministra školství J. Kitzbergera byl zahájen slavnostní 
koncert k 55. výročí založení Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostra-
vě, na kterém vystoupili Symfonický orchestr JKGO s dirigentem P. Šum-
níkem, klavírista M. Bárta a klarinetista J. Juráň 

9. října 
• na zimním stadionu v Ostravě-Porubě se konal Koncert pro správnou 
věc na podporu kandidáta do Senátu V. Roubíčka za ODS, na kterém 
vystoupily V. Špinarová, skupiny Rock & Roll Band Marcela Woodmana 
a Buty. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován onkologickému 
oddělení FNO 

• lídr KDU-ČSL v krajských volbách a další kandidáti této strany nefor-
málně diskutovali s občany v ulicích města a poté v Domě farnosti Ostra-
va-Poruba

10. října
• v Ostravském muzeu byla zahájena interaktivní výstava Hry a klamy, 
která byla připravena ve spolupráci s iQparkem Liberec. Návštěvníci si 
zde mohli vyzkoušet na pěti desítkách exponátů jak svoji zručnost, tak 
intelektuální a smyslové schopnosti

• osud těžce zkoušeného člověka připomínající tragédii biblického Joba 
nabídla dramatizace významného románu německého meziválečného spi-
sovatele J. Rotha Job. V premiéře ji uvedla Divadelní společnost Petra 
Bezruče. Režisér M. Františák si pro hlavní roli vybral N. Lichého

10.–21. října
• v sále VŠB-TU Vesmír, v klubu Atlantik a také ve Hvězdárně a plane-
táriu Johanna Palisy se konala ostravská část VI. ročníku Mezinárod-
ního festivalu outdoorových filmů. Diváci mohli zhlédnout filmy ve čty-
řech kategoriích, a to v dobrodružném a extrémním sportovním filmu, 
horolezeckém a horském filmu, v dobrodružných vodních sportovních fil-
mech a v cestopisném filmu, z nichž byly vybrány rovněž nejlepší snímky. 
Součástí doprovodného programu bylo zábavné odpoledne na Jiráskově 
náměstí. Zájemci mohli vyzkoušet trampolíny, lezeckou stěnu, skákací 
boty nebo chůzi po laně. K vidění byly také ukázky exhibice na in-line 
bruslích

10. října–29. listopadu 
• VII. ročník Festivalu základních uměleckých škol nabídl sedm koncer-
tů a expozici výtvarných prací žáků ZUŠ ve foyer Domu kultury města 
Ostravy 

11. října 
• vítězem 47. ročníku Ostravského maratonu, kterého se účastnilo 114 
běžců z ČR, Finska, Běloruska, Polska, Slovenska a Etiopie, se stal  
J. Žák z týmu Scott VŠB-TU v čase 2 hodiny 31 minut
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E. Tošenovský 
s manželkou 
na předvolebním 
mítinku ODS 
(16. října)

Lídr KSČM do kraj-
ských voleb 
J. Babka na setká-
ní s občany 
(16. října)

• tragicky skončil automobilový závod Setkání mistrů – Memoriál Miro-
slava Fajkuse v Ostravě-Vítkovicích. Závodník J. Kašpárek vyjel se svým 
vozem z trati a narazil do diváků, z nichž jeden havárii nepřežil a další byl 
s vážným poraněním pánve převezen do nemocnice

• první přímý televizní přenos představení z Metropolitní opery New York 
do Ostravy se uskutečnil v sále Kina Art v Domě kultury města Ostravy. 
Na programu byla opera R. Strausse Salome. Ostrava se tak přiřadila 
k více než 600 místům na světě, ve kterých jsou přenosy z Metropolitní 
opery prezentovány

13. října 
• kandidáti KDU-ČSL v čele s P. Lukšou se představili na setkání s ob-
čany ve Staré Bělé, Nové Bělé a Ostravě-Jihu, kde proběhl předvolební 
mítink u nákupního střediska Kotva

14. října
• nové sportovní hřiště bylo otevřeno v areálu Základní školy v Ostra-
vě-Krásném Poli. Vybudování tzv. Oranžového hřiště podpořila částkou  
1,5 mil. korun Nadace ČEZ. Slavnostního zahájení provozu se zúčastnili 
starosta Ostravy-Krásného Pole T. Výtisk, ředitel divize ČEZ-Energetické 
služby J. Skipala a za Nadaci ČEZ J. Vyskočil 

15. října 
• primátor P. Kajnar přijal na Nové radnici hasiče z HZS MSK územního 
odboru Ostrava, kteří úspěšně reprezentovali ČR na 10. světových hasič-
ských hrách v Liverpoolu. Oceněno bylo šest hasičů, kteří v konkurenci 
3000 závodníků získali medaile

• zakoupením bílé pastelky od dobrovolníků v ulicích mohli lidé přispět 
na pomoc zrakově postiženým 

15.–17. října 
• zdravotníkům a sociálním pracovníkům, kteří pečují o seniory, byl určen 
XII. ročník Gerontologických dnů Ostrava 2008. Na kongres v Domě kultu-
ry města Ostravy dorazilo osm stovek odborníků z České republiky. Mezi 
hlavní témata jednání patřila paliativní léčba ve stáří, terénní sociální 
služby a systém vzdělávání ve zdravotně sociálních službách

16. října 
• náměstek primátora V. Mynář přijal velvyslankyni Lotyšské republiky  
A. Daudze, která navštívila Ostravu při příležitosti výstavy Ohlasy Pražské-
ho jara a Charta 77 v Lotyšsku/Pobaltí, kterou připravil lotyšský státní 
archiv v Galerii Student v budově OU na Českobratrské ulici. Velvyslan-
kyně se zúčastnila také studentského workshopu s názvem Rok 1968 – 
pokus o obnovu občanské společnosti, kterou při této příležitosti zorgani-
zovala katedra historie Filozofické fakulty OU
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T. Dočkalová ve hře 
Procitnutí jara 
(18. října)
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lidi za účasti předsedy strany J. Paroubka, lídra kandidátky do krajské-
ho zastupitelstva J. Palase a místopředsedy ČSSD L. Zaorálka, na které 
vystoupil P. Habera se skupinou Team

• E. Tošenovský z ODS a další kandidáti této strany do krajského zastu-
pitelstva se představili na předvolebním setkání s občany na Jiráskově 
náměstí. V doprovodném programu vystoupily Rock & Roll Band Marcela 
Woodmana a skupina Jazz VOC TAIL

• před nádražní budovou Ostrava-Svinov a v obvodu Ostrava-Jih se kona-
ly předvolební mítinky kandidátů KSČM do Zastupitelstva Moravskoslez-
ského kraje

• na náměstí E. Beneše se prezentovali kandidáti do krajského zastupi-
telstva za Stranu zelených v čele s V. Kovalem 

16.–19. října 
• nejrozsáhlejší a nejucelenější přehlídku firem z oblasti bydlení v Morav-
skoslezském kraji nabídl na výstavišti Černá louka 6. ročník výstavy Dům 
a byt. V rámci doprovodného programu proběhly soutěže učňů z oborů 
zedník a truhlář, instalatér, malíř a lakýrník

17. října 
• antikvariát a galerie Fiducia v Ostravě, který vede I. Rozehnalová, osla-
vil v  divadelním klubu v Divadle Jiřího Myrona 10 let své existence. Při 
této příležitosti byl pokřtěn sborník, který shrnuje deset let jeho aktivit, 
do kterého úvodním slovem přispěli hejtman E. Tošenovský, primátor 
P. Kajnar a režisér R. Lipus

17.–18. října
• konaly se volby do krajských zastupitelstev a první kolo voleb do Sená-
tu. Volby do krajských zastupitelstev vyhrála ČSSD, která získala v Ostravě 
41,02 % hlasů, před ODS (29,96 %), KSČM (16,19 %) a KDU-ČSL (4,49 %). 
Do druhého kola senátních voleb ve volebním obvodu č. 72 Ostrava-měs-
to postoupili P. Guziana z ČSSD s 39,27 % hlasů a V. Roubíček z ODS 
s 28,50 % 

17.–19. října
• na zimním stadionu Sareza v Ostravě-Porubě proběhl 37. ročník Velké 
ceny města Ostravy v boxu. Během třídenních vyřazovacích bojů se střet-
lo na sedm desítek borců z deseti zemí, mezi nimiž nechyběli ani účastní-
ci a medailisté z letošní olympiády v Pekingu. Podle očekávání si nejvíce 
vítězství v ostravském ringu připsala výprava Kuby, a to ve třech váhových 
kategoriích. Velkého úspěchu dosáhli také dva reprezentanti ČR. Ve váze 
do 69 kg dominoval M. Svoboda a do 81 kg M. Špringl z domácího Boxing 
Clubu Ostrava

18. října
• ve věku nedožitých 53 let zemřel při tragické dopravní nehodě v Polsku 
ředitel Městské policie Ostrava J. Veselý

• premiéru nové hry I. Levina Osidla smrti uvedla činohra Národního 
divadla moravskoslezského. Režie se ujal L. Vajdička, který obsadil do 
hlavních rolí J. Fišara, V. Poláka a L. Čermákovou

• režisér M. Lang nastudoval se členy souboru KSA hru F. Wedekinda Pro-
citnutí jara, v níž mj. vystoupili M. Moučka, M. Čapka, T. Dočkalová a A. Sa- 
sínová-Polarczyk 

• Česká televize odvysílala dokument Ostrava komorní, věnovaný Janáč-
kovu komornímu orchestru a Ostravské bandě. Film vznikl v Centru 
hudby, zábavy a tvorby pro děti a mládež ostravského studia ČT a jeho 
autory byli J. Vrlík, H. Dohnalová a P. Všelichová

• uskutečnil se 24. ročník mezinárodních gymnastických závodů Vítkovice 
Cup 2008. Pořadatelé z Gymnastického klubu Vítkovice pozvali závodnice 
z ČR, Maďarska, Polska, Slovenska a Rakouska. V kategorii žákyň zvítězila 
T. Schusterová z gymnastického oddílu AC Sparta Praha, z juniorek byla nej-
lepší reprezentantka ČR N. Fučková z GK Vítkovice a soutěž žen ovládla další 
členka reprezentačního kádru V. Ožanová ze Sokola Moravská Ostrava 1

19. října–30. listopadu
• Svaz Maďarů v ČR pořádal 10. ročník Dnů maďarské kultury v Ostravě, 
na jejichž programu byly mše v maďarském jazyce v kostele sv. Václava, 
přednáška maďarského historika A. Simona k výročí událostí roku 1938, 



8180

Náměstek primátora L. Pospíšil blahopřeje medailistce z paralympijských her, lukostřel-
kyni M. Sidkové (22. října)

Slavnostní otevření prvního hotelu Park Inn v České republice (23. října)
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N ochutnávka maďarské kuchyně, galavečer v DK města Ostravy a Kateřin-

ský bál

22. října 
• bronzovou medailistku XIII. letních paralympijských her v Pekingu, luko- 
střelkyni M. Sidkovou, přijal v Nové radnici náměstek primátora L. Pospí-
šil. Úspěšné 21leté sportovkyni, žijící v Ostravě-Nové Vsi, poblahopřál 
k vynikajícímu úspěchu a poděkoval jí za vzornou reprezentaci města 
i České republiky

22.–24. října 
• v DK Poklad v Ostravě-Porubě se konal 7. ročník mezinárodního festi-
valu filmů a televizních pořadů o technických a průmyslových památkách 
Techné Ostrava. Na jeho programu byly kromě filmových projekcí před-
nášky, kolokvium na téma ochrana technického a industriálního dědictví 
a možnosti jeho nového využití, výstava fotografií v Ostravském muzeu 
a také prohlídky technických památek v Ostravě i v příhraničním regio-
nu Polska. Hlavní cenu festivalu Ostravskou Venuši získal L. Bardoň za 
soubor filmových dokumentů k 20. výročí Klubu přátel Hornického muzea 
OKD

23. října
• na hlavní třídě v Ostravě-Porubě se konal mítink kandidáta do Senátu 
P. Guziany z ČSSD před druhým kolem voleb 

• mezinárodní společnost The Rezidor Hotel Group otevřela oficiál-
ně první hotel Park Inn v České republice, který je součástí komplexu 
The Orchard na Hornopolní ulici. Hotel nabízí ubytování v 185 pokojích, 
restauraci, konferenční prostory s kapacitou 220 míst, fitnesscentrum 
atd. U této příležitosti uspořádala společnost show pro veřejnost, mode-
rovanou L. Marešem, na které vystoupily mj. skupina Kryštof, oštěpař-
ka – olympijská vítězka B. Špotáková 

23.–24. října
• slavnostním koncertem, vernisáží výtvarných prací studentů, projekcí 
dokumentárního filmu o vzniku, vývoji a současnosti PdF OU, setkáním 
pedagogů, významných absolventů a vydáním sborníku si připomněla  
55. výročí svého vzniku Pedagogická fakulta Ostravské univerzity 

23.–25. října
• čeští, maďarští, polští a slovenští autoři se zúčastnili série křtů, bás-
nických čtení, koncertů, vernisáží a dalších akcí, které pořádala ostrav-
ská kulturní revue Protimluv v rámci Mezinárodního literárního festivalu 
Protimluv.fest 2008. Mezi nejzajímavější patřil křest knihy J. Rudnické-
ho Smrt českého psa v Domě knihy Librex. Kmotrem knihy byl generální 
konzul Polské republiky v Ostravě J. Kronhold. Jeden z večerů ve Fiducii 
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Kandidát na senátora 
P. Guziana z ČSSD 
během předvolební 
kampaně (25. října)

B. Urbánek a zpěvačka Tanja na koncertě na Prokešově náměstí při oslavách  
90. výroční vzniku Československa (28. října)

Ohňostroj 
na závěr 
oslav výročí 
vzniku Čes-
koslovenska 
(28. října)
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Npatřil českým, slovenským a polským básníkům. Novou sbírku básní Kam 

chodí uhlí spát, inspirovanou proměnami Ostravska, zde prezentoval bás-
ník P. Motýl. Dále se představili slovenští autoři M. Kopcsay a P. Šulej 
a polský básník A. Wiedemann

24.–25. října
• ve druhém kole voleb do Senátu v ostravském obvodu č. 72 zvítězil 
s převahou kandidát ČSSD P. Guziana, který získal 64,97 % hlasů, nad 
V. Roubíčkem z ODS (35,02 %). Druhé kolo charakterizovala nízká volební 
účast, která činila 27,63 %

• napínavé závody, nebezpečné skoky i pády vidělo po oba dny kolem 
12 tisíc diváků na akci Freestyle Motocross, která se konala v ostravské 
ČEZ Aréně. Nejvýznamnější závod – kvalifikaci na MS ve freestylu – vyhrál 
nizozemský jezdec W. van den Putte 

26. října
• nejtěžší most, jaký kdy byl převážen po silnicích České republiky, vyjel 
z Ostravy-Vítkovic do Sokolova, kde překlene řeku Svatavu. Konstrukce 
ocelového železničního mostu vážila sto tun a vyrobila ho ostravská spo-
lečnost Vítkovice Power Engineering, a. s.

27.–29. října
• u příležitosti oslav 90. výročí založení Československé republiky přija-
li pozvání primátora města P. Kajnara k návštěvě Ostravy zástupci šesti 
partnerských měst Drážďan, Katovic, Wodzisławi, Miškovce, Volgogra-
du a Uralska z Republiky Kazachstán. Oficiální přijetí delegací předsta-
viteli v čele s primátorem P. Kajnarem a jeho náměstky L. Ženatým,  
V. Mynářem a L. Pospíšilem proběhlo 27. října. V jeho průběhu podepsali 
primátor P. Kajnar a primátor města Uralsk S. Ch. Urazov smlouvu o part-



8584

L
IS

T
O

P
A

D

Ř
ÍJ

E
N nerské spolupráci. Zástupci delegací si poté prohlédli město, zhlédli 

představení Janáčkovy opery Její pastorkyňa v NDM, vyslechli závěrečný 
koncert Svatováclavského hudebního festivalu v katedrále Božského Spa-
sitele, zúčastnili se oslav 90. výročí vzniku samostatného státu Čechů 
a Slováků a v úvodu 21. zasedání ZMO přednesli slavnostní zdravice

28. října
• třemi akcemi uctila Ostrava 90. výročí založení Československé repub-
liky. V parku Čs. letců v centru Ostravy byl slavnostně vysazen Strom 
republiky, vedle něj byla umístěna pamětní deska připomínající události 
z 28. října 1918. Poté se uskutečnil slavnostní akt na počest 90. výročí 
založení Československé republiky u památníku v Husově sadu. Na akci, 
na které promluvil také primátor města Ostravy P. Kajnar, byly u památ-
níku bitvy u Zborova položeny věnce a předány pamětní medaile. Osla-
vy vzniku samostatného státu pokračovaly na Prokešově náměstí před 
Novou radnicí, která u této příležitosti rovněž otevřela veřejnosti své 
reprezentativní prostory. V Radniční restauraci se poté sešli přestavitelé 
města, zástupci partnerských měst a další hosté, aby se zúčastnili pře-
dání pamětních listů, které obdrželi režisér R. Lipus, generál Z. Škarvada 
a další. Pestrý program na Prokešově náměstí, který moderovali M. Žídko-
vá a R. Erben, nabídl vystoupení dětského a klaunského divadla, šermířů 
nebo mobilní výstavy s názvem Vznik ČSR v Ostravě. Hity let minulých i ty 
současné zahrála formace Legendy se vrací. Akce vpodvečer vyvrcholila 
slavnostním galakoncertem s pěveckými hvězdami V. Špinarovou, E. Far-
nou, H. Janků, P. Bendem a dalšími v doprovodu Ostravského rozhlasové-
ho orchestru. Večer ozářil nebe nad Novou radnicí ohňostroj 

29. října 
• v úvodu 21. zasedání ZMO uctili zastupitelé minutou ticha památku 
tragicky zemřelého ředitele Městské policie Ostrava J. Veselého a úmr-
tí místostarostky obvodu Poruba D. Noskové. Poté přednesli zdravice 
zástupci partnerských měst Ostravy, Drážďan, Katovic, Volgogradu, Miš-
kovce a okresu Wodzisław. Zastupitelé v dalším jednání schválili odvolá-
ní dosavadní jednatelky společnosti Ostravský informační servis, s. r. o.,  
D. Kremzerové a na její místo, do doby definitivního zvolení nového jedna-
tele, jmenovali P. Pivodu z ODS. ZMO dále schválilo metodiku pro sestavo-
vání návrhu rozpočtu města na rok 2009, prodej pozemků v Mošnově spo-
lečnosti HB Reavis Group CZ, s. r. o., a odkoupení objektu Elektrocentrály 
na Karolině od společnosti Multi Veste Czech Republic 5, s. r. o.

30. října 
• v antikvariátu a galerii Fiducia se uskutečnila pod záštitou primátora 
P. Kajnara diskuze na téma Potřebuje Ostrava Městská jatka? Byla to 
první z veřejných debat, která mapovala aktuální témata našeho města, 
například zástavbu proluk, péči o technické památky, rozvoj průmyslových 
zón a další 

1. listopadu 
• svoji činnost ukončil odbor Magistrátu města Ostravy MIS a jeho 
pracovní náplň převzaly společnost Ovanet, a. s., a nově zřízený odbor 
projektů IT služeb a outsourcingu, jehož vedoucí se stala 19. listopadu 
P. Durasová

• činoherní soubor NDM uvedl premiéru hry K. Atkinsonové Ostatní 
světy. V režii J. Klimszy zde podala vynikající výkon D. Rainischová. V dal-
ších rolích se představili A. Mohylová, G. Mikulková, P. Houska aj.

• lampionový průvod potemnělou Stromovkou a možnost nahlédnout 
do života zvířat i po setmění byly součástí netradičních oslav svátku Hal-
loween, který především pro děti připravili zaměstnanci ostravské zoo

• symbolickým otočením klíče uzamkli vodáci ostravské vodácké stezky 
a řeku Ostravici na jejím soutoku s Lučinou pod Slezskoostravským hra-
dem. Součástí akce, na které vystoupila také skupina Tempo di šlak, byl 
závod lodí o Ostravského vodníka 

3.–8. listopadu 
• Česko-korejské dny v DK města Ostravy nabídly koncerty, přehlídku 
současné jihokorejské filmové produkce, umělecké workshopy a ukázku 
bojového umění taekwondo. K nejzajímavějším patřilo společné vystou-
pení české kapely Tata Bojs, korejského tria AHN a korejských bubeníků 
a tanečníků 

3.–9. listopadu
• Akademie věd ČR pořádala osmý ročník Týdne vědy a techniky. V Ostra- 
vě se do tohoto projektu zapojila populárně-naučnými pořady například 
Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy, Ústav geoniky Akademie věd 
ČR a Hornické muzeum OKD

4. listopadu 
• v pražském Divadle Karlín se uskutečnilo předání cen Podnikatelská 
nemovitost roku 2007, kterou pořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR, agentura CzechInvest a Sdružení pro zahraniční investice (AFI). Nej-
vyšší ocenění, 1. místo v kategorii Průmyslový park s největším ekono-
mickým přínosem, získal projekt CTPark Ostrava společnosti CTP Invest, 
v kategorii Zóna s největším ekonomickým přínosem byla ohodnocena  
3. místem Strategická průmyslová zóna Mošnov. Rovněž na 3. místě 
v kategorii Podnikatelská nemovitost s největším přínosem pro inovace 
a výzkum se umístil Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava 

4.–12. listopadu 
• Jednota bratrská si připomněla 550 let od svého vzniku putovní výsta-
vou o významných osobnostech českých dějin, jakými byli např. J. Blaho-
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Držitelka titulu Senior roku E. Teicherová (5. listopadu)
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Dslav nebo J. A. Komenský. V Ostravě ji mohli zájemci zhlédnout v rektor-
ském salonku VŠB-TU 

4. listopadu–9. prosince 
• 34. přehlídka nové vokální a instrumentální tvorby Hudební součas-
nost, kterou pořádalo Tvůrčí centrum Ostrava při Asociaci hudebních 
umělců a vědců, nabídla pět tematicky zaměřených koncertů. První z nich 
prezentoval skladby oceněné na celostátní skladatelské soutěži Genera-
ce 2007 určené mladým autorům do 30 let, druhý nazvaný Čekám Tě! byl 
projektem ženského skladatelského sdružení Hudbaby. Na dalších kon-
certech zazněly skladby M. Zenkla, A. Pavlorka, J. Podešvy, E. Schiffaue-
ra, L. Juřici, V. Svatoše, J. Grossmanna, M. Báchorka aj. 

5. listopadu 
• poradní sbor seniorů ve spolupráci s kanceláří primátora uspořádal 
v letošním roce druhý ročník ankety Senior roku 2008. Titul Senior roku 
2008 získala E. Teicherová, která je koordinátorkou dobrovolnické čin-
nosti v Charitě Ostrava a zakladatelkou Senior klubu Charity Ostrava. 
Druhou příčku obsadila olympijská medailistka z Říma a Tokia, sportovní 
gymnastka A. Táčová, třetí pak zakládající člen ostravské pobočky Svazu 
důchodců ČR Z. Mařák

5.–9. listopadu 
• s polskou kulturou se mohla veřejnost seznámit na Polských dnech, 
jejichž 5. ročník pořádalo Matiční gymnázium ve spolupráci s Generál-
ním konzulátem Polské republiky v Ostravě. Zájemci mohli v klubu Parník 
a v Minikino kavárně zhlédnout festival současných polských filmů či si 
vyslechnout koncert světoznámého jazzového tria Andrzej Jagodzinski Trio

6. listopadu 
• velvyslanec Státu Izrael v České republice J. Levy jednal s primáto-
rem P. Kajnarem a poté si prohlédl Ostravu z věže Nové radnice. V rámci 
svého programu navštívil také Židovskou obec v Ostravě a na Ekonomic-
ké fakultě VŠB-TU přednášel na téma Izrael a jeho současnost

• netradiční spojení hudby a prostoru nabídla přehlídka Pohyb-zvuk-pro-
stor, která probíhala v ostravském a opavském Domě umění. Ostravská 
část festivalu měla na programu např. vystoupení souborů VENI ensem-
ble, Abattoir a Ensemble Marijan 

• vernisáž výstavy Útržky života významné fotografky E. Fukové a kom-
ponovaný pořad s M. Němcem, textařem legendární kapely Precedens, 
připravil antikvariát a galerie Fiducia 

• na koncertu Všechny barvy duhy II., na němž spolupracovaly Čtyřlís-
tek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, Múzická 
škola se speciálním zaměřením na děti a mládež se zdravotním postiže-
ním při Lidové konzervatoři Ostrava a Národní divadlo moravskoslezské, 
vystoupili v Divadle Antonína Dvořáka vedle profesionálních umělců –  
V. Špinarové, R. Pogody, R. Pastrňáka a D. Skály – také děti i dospělí 
s mentálním nebo zdravotním handicapem 

• ve Výtvarném centru Chagall se konala vernisáž prací významného 
představitele designu a architekta B. Šípka 

6.–8. listopadu 
• světová gymnastická elita z 27 zemí se utkala na závodech Světového 
poháru jednotlivců v rámci Grand Prix Ostrava 2008 v ČEZ Aréně. Mezi 
muži byl nejúspěšnější Slovák S. Piasecký, který zvítězil na hrazdě i na 
bradlech, a v kategorii žen zářila olympijská vítězka z Číny Ťiang Jü-jüan. 
Ta vyhrála na bradlech, v prostných a na kladině byla druhá. Představite-
le organizačního výboru soutěže, světové i české gymnastické federace 
a zástupce jednotlivých výprav přijal náměstek primátora L. Pospíšil 

7. listopadu 
• v pořadí patnáctý babybox v České republice byl za přítomnosti náměst-
ka primátora L. Pospíšila otevřen v Městské nemocnice Ostrava. Zařízení 
je umístěno na budově dětského oddělení na Janovského ulici
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Pohádka Jak huba-
tá Dora málem 
k čertu přišla Diva-
dla loutek Ostrava 
(14. listopadu)
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D8. listopadu 
• 1. místo na Mistrovství České republiky v judu 2008, konaném v Liber-
ci, získal ve váhové kategorii do 90 kg člen Judo clubu Městské policie 
Ostrava L. Rak

9. listopadu 
• v klubu Templ na Stodolní ulici se uskutečnila ostravská část Sletu 
bubeníků, který nabídl vystoupení předních evropských i japonských 
bubeníků na různorodých bicích nástrojích, jako taiko, tympány, gongy 
a vibrafony 

11. listopadu 
• stejně jako v dalších evropských a amerických městech byla také v Ostra- 
vě vzpomenuta památka obětí padlých v obou světových válkách – Den 
veteránů. Pietního aktu u památníku v Komenského sadech se zúčastnili 
zástupci města Ostravy, Československé obce legionářské, Armády ČR 
a představitelé městských obvodů

12. listopadu 
• v souvislosti s celosvětovou finanční krizí vydala společnost Multi 
Development, investor rozsáhlého projektu výstavby městské čtvrti Nová 
Karolina v Ostravě, prohlášení o dočasném zastavení stavebních prací. 
Toto rozhodnutí se netýkalo výstavby administrativní části první etapy 
Nové Karoliny, která je společným projektem společností Multi Develop-
ment a Passerinvest Group

13. listopadu 
• na Generálním konzulátu Polské republiky v Ostravě se konalo slav-
nostní setkání u příležitosti 90. výročí samostatnosti Polska. Na pozvá-
ní generálního konzula J. Kronholda se jej účastnily osobnosti polského 
veřejného, kulturního a společenského života žijící v ČR 

• v Ostravě-Hrabové byla slavnostně otevřena ostravská kancelář Korea 
Exchange Bank Deutschland AG, která se změřila na poskytování finanč-
ních služeb především korejským firmám působícím na Ostravsku

• ve Výstavní síni Sokolská 26 byla zahájena výstava obrazů a plastik  
M. Kotrby 

14. listopadu 
soubor Divadla loutek Ostrava uvedl premiéru pohádky Jak hubatá Dora 
málem k čertu přišla v režii V. Klemense a výpravě T. Volkmera

15. listopadu 
• v prostorách ostravsko-opavského biskupství se konalo 7. celostátní 
setkání rodičů pečujících o děti s těžkým zdravotním postižením. Součás-

tí programu byly přednášky, diskuze týkající se problematiky péče o zdra-
votně postižené děti mj. s poslankyní Parlamentu ČR D. Molendovou 

• více než dvanáct tisíc lidí ve vyprodané ČEZ Aréně, desetitisíce poslu-
chačů u rádia a on-line přenosu přes internet vyslechlo megakoncert 
Radia Čas Pro všechny bezva lidi, na kterém vystoupili mj. J. Nohavica, 
M. Rottrová

• česká rugbyová reprezentace prohrála v prvním zápase mistrovství 
Evropy, konaném na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích, s týmem 
Polska vysoko 7:13 

18. listopadu 
• slavnostní setkání ve foyer Nové radnice u příležitosti výročí Dne boje 
za svobodu a demokracii připravila Konfederace politických vězňů České 
republiky pod záštitou statutárního města Ostravy. Program doplnilo 
vystoupení Ostravského dětského sboru 

• do funkce ředitele Městské policie Ostrava byl jmenován dosavadní 
zástupce jejího ředitele Z. Harazim 

19. listopadu 
• ministryně obrany ČR V. Parkanová udělila Záslužný kříž ministra obra-
ny čestnému občanu Ostravy a válečnému veteránovi R. Matulovi 
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Slavnostní rozloučení před odjezdem Loprais Tatra Teamu na 30. ročník Rallye Dakar 
2009 (25. listopadu)
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D22. listopadu 
• v NDM proběhla premiéra baletu P. I. Čajkovského Spící krasavice. 
Choreografického vedení se ujala L. Pártay a dirigentem představení byl  
V. Návrat. V hlavních rolích vystoupili M. Rudina a A. Nasadovič 

• v ČEZ Aréně se konala jedna z nejlepších freestyle motocrossových 
show na světě – FMX Gladiator Games 2008, jejímž vítězem se stal  
P. Pilát 

• ve Společenském domě v Ostravě-Bartovicích se uskutečnilo Morav-
skoslezské finále soutěže o nejsympatičtější maminku a dítě Missis 
2009. Vítězi se stali R. Vozňáková se synem Danielem z Rychvaldu. 
Z darů přítomných hostů a dražby korunky bylo vybráno 35 000 Kč, které 
byly rozděleny mezi Dětský domov Ostrava na Bukovanského ul., Dětský 
domov Srdce Karviná a ZŠ Bartovice 

24. listopadu 
• v KSA proběhlo třetí čtení z tvorby regionálních autorů v rámci cyklu 
Ostrava město poezie, organizované ostravským střediskem Obce spi-
sovatelů. V pořadu sestaveném z veršů a prózy byla mj. uvedena tvorba 
L. Bárty, D. Bátora, B. Olšera, B. Klímové, E. Kotarbové, L. Romanské-
-Lidmilové, M. Stoniše, M. A. Šajnohové, O. Šuleře. Jako host vystoupila 
básnířka K. Erbová, členka západočeského střediska Obce spisovatelů 
a členka Rady Obce spisovatelů v Praze. Komponovaný program režíroval 
Z. Pavlíček

• na JKGO proběhlo představení J. Suchého a F. Havlíka Kytice v pro-
vedení studentů maturitního ročníku hudebně-dramatického oboru pod 
pedagogickým a režijním vedením A. Gasnárkové a B. Jansy. Tato insce-
nace zvítězila na 8. ročníku Festivalu divadel Moravy a Slezska a I. Sedlá-
ček obdržel Cenu ředitele Těšínského divadla. Ocenění předal studentům 
šéf české scény Těšínského divadla M. Čížek

• výstava Mnichov, okupace, osvobození, jejímž cílem bylo přiblížit stu-
dentům středních škol a mladé generaci období druhé světové války 
a události, které jí předcházely, byla zahájena ve Střední průmyslové 
škole v Ostravě-Vítkovicích na Zengrově ulici. Pozoruhodnou výstavu při-
pravil s finanční podporou Národního strojírenského klastru ve Vítkovi-
cích realizační tým pedagogů SPŠ L. Hruškové, J. Mlýnka, L. Kocierzové, 
pamětníků válečných událostí M. Salomonoviče, L. Václavíkové, studentů 
L. Pěchuly a V. Žižky 

25. listopadu 
• na jubilejní třicátý ročník Rallye Dakar 2009, který se vzhledem k bez-
pečnosti bude konat v Jižní Americe, vyjel od ostravské Nové radnice 
Loprais Tatra Team. Hodně úspěchů a štěstí řidičům, navigátorům, 

mechanikům a ostatním členům posádek popřáli primátor P. Kajnar, 
jeho náměstci L. Ženatý, D. Madej, V. Mynář, L. Pospíšil a četní fanoušci 
motoristického sportu. Kolona v čele se závodním speciálem Tatra 815 
a dalšími doprovodnými vozidly se pak vydala do francouzského přístavu 
Le Havre

25.–29. listopadu
• tanečníci nejúspěšnějšího ostravského klubu Akcent zvítězili v kategorii 
dětské formace na 12. mistrovství světa v show dance v německé Riese  

26. listopadu
• na 22. zasedání Zastupitelstva města Ostravy byla schválena a udě-
lena čestná občanství města Ostravy muzikologovi a etnografovi I. Stola-
říkovi, válečným veteránům M. Končickému, J. Heřkovičovi, V. Paličkovi, 
J. Pavlíčkovi. Ceny města Ostravy byly in memoriam uděleny brigádnímu 
generálovi J. Satorie st. a plukovníku L Cibulkovi. Zastupitelé v dalším 
jednání schválili přijetí úvěrového rámce od Evropské investiční banky ve 
výši 3 miliard Kč. Peníze, které má město u banky garantovány až do 
roku 2013, chce použít na spolufinancování projektů, které budou rea-
lizovány z evropských peněz, a další rozvojové infrastrukturní městské 
projekty. ZMO rozhodlo také o prodeji pozemků a nemovitostí v proluce 
na nám. Dr. E. Beneše společnosti Amádeus Real, a. s., za prodejní cenu 
83 204 000 Kč
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Z udělení čestných občanství města Ostravy. První řada zleva: Manželé I. a D. Stolaří-
kovi, J. Pavlíček. Druhá řada zleva: J. Heřkovič, M. Končický a V. Palička (26. listopadu)
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26.–28. listopadu 
• přehlídka vítězných snímků 34. ročníku Mezinárodního filmového festi-
valu o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví Ozvěny Ekofilmu 
se konala v Minikino kavárně, Pastoračním centru v kostele sv. Ducha 
v Ostravě-Zábřehu a v K-Triu v Ostravě-Hrabůvce

27. listopadu 
• na koncertu Janáčkovy filharmonie Ostrava řízené T. Kucharem vystou-
pila americká houslistka J. Frautschi, která na mimořádném a historicky 
cenném nástroji Stradivari z roku 1722 uvedla Mendelssohnův houslový 
koncert e-moll 

28. listopadu 
• město Ostrava bylo přijato mezi členy Euroregionu Silesia. Hlavním 
cílem sdružení je podpora česko-polské spolupráce v příhraničních regi-
onech obou států

• desítky profesionálních a dobrovolných hasičů, zdravotníků, policistů 
a dalších zaměstnanců nemocnic a pracovníků krajského úřadu, kteří se 
podíleli na záchranných pracích při vlakovém neštěstí ve Studénce 8. srpna, 
se sešly v Divadle Antonína Dvořáka na akci Poděkování záchranářům. 
Účastníci setkání obdrželi od ministra vnitra ČR I. Langra pamětní list

• soubor DPB uvedl premiéru Molièrova Lakomce. V režii Z. Duška se 
představili N. Lichý, T. Dastlík, S. Krupanská a další

Předseda předsta-
venstva Vítkovice, 
a. s., J. Světlík 
a fotograf J. Štreit 
při křtu knihy Vítko-
vice (3. prosince)

1. prosince
• N. Goryczková, ředitelka územního odborného pracoviště Národního 
památkového ústavu v Ostravě, byla ministrem kultury V. Jehličkou jme-
nována generální ředitelkou Národního památkového ústavu

• Rada městského obvodu Slezská Ostrava rozhodla o ukončení spolu-
práce s občanským sdružením SPOK – Spolek pro ostravskou kulturu, 
který provozoval Slezskou galerii ve slezskoostravské radnici. Výstavní 
síň byla nově pojmenována Slezskoostravská galerie a zaměří se na pre-
zentaci regionálních autorů

1.–11. prosince 
• u příležitosti oslav 180 let společnosti Vítkovice, a. s., slavnostně 
předal 1. prosince ministr kultury V. Jehlička předsedovi představenstva 
Vítkovice, a. s., J. Světlíkovi certifikát o zápisu Národní kulturní památky 
Dolní oblast Vítkovic do seznamu Evropského kulturního dědictví. 2. až 
4. prosince proběhlo 12 seminářů věnovaných historii, současné výrobní 
náplni podniku a novým technologiím. 2. prosince byla uvedena do provo-
zu linka na výrobu bezešvých ocelových lahví a 3. prosince se uskutečnil 
galavečer v ČEZ Aréně. V programu, tvořeném nepřetržitým tokem hudby, 
tance a projekcí, mimo jiné vystoupili orchestr pod vedením V. O. Baue-
ra, soubor Hradišťan, kytaristé M. Pavlíček, R. Hladík a houslistka G. De- 
meterová. Součástí oslav byl také křest knihy renomovaného fotografa  
J. Štreita s názvem Vítkovice. 11. prosince oznámilo vedení firmy, že všich-
ni zaměstnanci obdrží u příležitosti výročí vánoční prémii ve výši 180 eur

2. prosince
• dosud největší a nejvýznamnější výstava v Galerii výtvarného umění 
v Ostravě Sváry zření 1890-1918 s podtitulem Fazety modernity na pře-
lomu 19. a 20. století prezentovala v Domě umění tvorbu více než čtyř 
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Předvánoční atmosféra na Masarykově náměstí (9. prosince)

stovek prací od čtyř desítek českých autorů, kteří tvořili na přelomu  
19. a 20. století. Lidé mohli zhlédnout díla A. Slavíčka, B. Kubišty,  
F. Kupky, V. Špály, J. Zrzavého, J. Čapka a dalších, pocházející jak ze sbí-
rek GVUO, tak i ze soukromých kolekcí. Výstava byla součástí oslav 180 
let Vítkovic, a. s., a tato společnost ji také finančně podpořila

• knihu D. Hrbka Někdy ráj o významném fotografovi R. Vanovi pokřtil 
v Domě knihy Librex fotograf a vysokoškolský pedagog J. Štreit 

3. prosince 
• k 15. výročí trvání Hornického muzea OKD a 20 letům Klubu přátel 
Hornického muzea byl uspořádán seminář o historii a současnosti těch-
to institucí, dějinách hornictví a hornického školství v Moravskoslezském 
kraji 

4. prosince
• před Novou radnicí byl rozsvícen tradiční vánoční strom

6. prosince
• v nejstarší části Slezskoostravského hradu byla otevřena nová kaple, 
v níž je vedle křížové cesty instalován betlém se 60 postavami včetně 
dvou horníků polského řezbáře J. Czuprzyniaka

6.–10. prosince 
• v ČEZ Aréně proběhla ostravská část mistrovství světa ve florbalu, 
kterého se účastnila družstva 20 zemí. Do semifinálových bojů v Praze 

postoupily týmy ČR, Finska, Švýcarska a Švédska. Utkání české reprezen-
tace proti obhájcům titulu mistrů světa Švédům zhlédlo 8914 diváků

9. prosince
• smlouvu mezi Ostravou a Evropskou investiční bankou o poskytnu-
tí úvěru ve výši tří miliard korun na spolufinancování projektů ze zdrojů 
Evropské unie podepsali primátor P. Kajnar a J. Vrla, ředitel odboru ban-
kovních operací EIB pro region střední Evropy

• bronzová plastika s názvem Hvězdice od akademického sochaře  
Č. Sušky byla umístěna na roh ulic Reální a Poštovní v Moravské Ostra-
vě a druhé jeho dílo s názvem Ježovka pak bylo instalováno na náměstí 
Dr. Brauna v Ostravě-Svinově

9.–23. prosince 
• lidé si mohli na Masarykově náměstí v rámci akce Pravé české Vánoce 
zakoupit v některém ze stánků stylový dárek, zhlédnout betlém s dřevě-
nými figurami v životní velikosti, stan se zvířátky, ukázky tradičních vánoč-
ních řemesel nebo vyslechnout vystoupení folklorních souborů. Děti sou-
těžily o nejhezčí ozdobený stromeček, vyzkoušely si výrobu vánočních 
ozdob, pro nejmenší byly připraveny kolotoč a okružní jízda vláčkem

10. prosince
• náměstek primátora L. Pospíšil předal ocenění řediteli pobočky společ-
nosti MAKRO Cash & Carry ČR, s. r. o., P. Soukupovi za vítězství v anketě 
Bezpečný hypermarket, která byla součástí projektu Bezpečnější Ostrava, 
na němž se podílí město Ostrava, Městská policie Ostrava, Policie ČR, 
DPO, a. s., a další instituce 

• známý český folkový zpěvák V. Třešňák se představil na autorském 
večeru v antikvariátu a galerii Fiducia 

12. prosince
• v rámci oslav 80 let od založení klubu HC Vítkovice byly pod strop 
ostravské ČEZ Arény zavěšeny dresy tří vítkovických legend – hokejistů  
J. Kaspera, M. Vlacha a J. Mikoláše

12.–13. prosince 
• 55 let od založení Divadla loutek Ostrava si bývalí i současní členo-
vé souboru a další hosté připomněli v komponovaném večeru Zpátky do 
minulosti. O den později si mohli zájemci prohlédnout běžně nepřístupné 
prostory divadla v rámci dne otevřených dveří 

13. prosince
• vítězem 2. ročníku mezinárodního turnaje o pohár města Ostravy v ha-
lové kopané se na zimním stadionu Sarezy v Ostravě-Porubě stal FC 
Baník Ostrava 
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Primátor P. Kajnar přebírá od skautů betlémské světlo (20. prosince)

14. prosince
• za účasti náměstka primátora L. Ženatého, starosty Slezské Ostravy 
A. Maštalíře a dalších hostů byl slavnostně otevřen obytný komplex Atri-
um Slezská na Hladnově. Ve dvou sedmipodlažních budovách se 123 
byty je uprostřed situována klidová zóna s koutkem pro děti. Atrium Slez-
ská je největší dosavadní investicí skupiny Trimex Group a společnosti 
Byty Slezská, a. s. Podle projektu brněnského studia Adam Architects jej 
postavila firma VOKD, a. s.

• přímé vlakové spojení mezi Opavou a centrem města umožnily nové 
vlakové spoje, které zahájily provoz na trati Český Těšín – Opava východ 
se zastávkami Ostrava hl. n. a Ostrava-Stodolní

• unikátní empírová památka – Rothschildův zámeček ve Vítkovicích –, 
která je reprezentativním a administrativním objektem společnosti Vítko-
vice, a. s., byla zpřístupněna veřejnosti k jednodenní prohlídce v rámci 
aukce uměleckých předmětů

16. prosince
• na vánočním koncertu v DK města Ostravy vystoupili v doprovodu 
Janáčkova komorního orchestru ve skladbách A. Vivaldiho čtyři houslisté 
z Visegrádské čtyřky – I. Ženatý, J. Čižmarovič ze Slovenska, B. Kelemen 
z Maďarska a K. Duda z Polska

17. prosince
• nejvýznamnějším bodem jednání 23. Zastupitelstva města Ostravy bylo 
projednání a schválení rozpočtu města na rok 2009. Ten počítá s příjmy 
a výdaji ve výši 8 252 892 000 Kč. Největší část investic je vyčleněna na 
pokračující rekonstrukci Městské nemocnice Ostrava, výstavbu inženýr-
ských sítí v průmyslové zóně Mošnov, rozšíření kanalizační sítě, zahájení 
oprav Městského stadionu ve Vítkovicích, na výstavbu nového medvědin-
ce v ostravské zoo a na projekt Centra bezpečné jízdy. Zastupitelé poté 
odsouhlasili prodej Hotelu Atom Ostrava, spol. s r. o., společnosti CPI 
Hotels, a. s., obecně závaznou vyhlášku o poplatku za sběr a zpracová-
ní komunálního odpadu a integrovaný plán Budoucnost Vítkovic. V úvodu 
zasedání poděkoval primátor P. Kajnar hlavnímu architektu města Ostravy 
J. Sedleckému, který ukončil pracovní poměr k 31. 12. z důvodu odchodu 
do důchodu

18. prosince
• Knihovna města Ostravy otevřela v Ostravě-Porubě na Opavské ulici 
nově rekonstruovanou pobočku

18.–21. prosince 
• program ostravské části přehlídky adventních a vánočních zvyků, koled 
a řemesel Souznění nabídl mj. vystoupení folklorních souborů, koncert 

v chrámu Panny Marie Královny v Mariánských Horách, na kterém byla 
provedena mše J. Haydna, kterou dirigoval P. Gatto, mši v kostele sv. Vá- 
clava v Moravské Ostravě a galakoncert v DK města Ostravy

19. prosince
• novým starostou obvodu Poruba byl obvodním zastupitelstvem zvolen 
L. Palyza z ČSSD, který v této funkci vystřídal M. Nováka z téže strany, 
jenž se stal náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje

• delegace města Ostravy v čele s náměstkem primátora V. Mynářem 
předala na setkání veteránů kanadské armády ve městě Chemainus 
Záslužný kříž ministra obrany R. Matulovi, veteránovi 2. sv. války a čest-
nému občanu Ostravy 

• v Domě kultury města Ostravy proběhl křest knihy prozaika M. Sehnala 
a publicisty a básníka B. Uhláře V hodině svítání, jejímiž kmotry se stali 
cimbalistka a zpěvačka Z. Lapčíková a písničkář P. Dobeš. S úvodním 
slovem vystoupil biskup F. V. Lobkowicz

20. prosince
• členové skautských oddílů přivezli do Ostravy betlémské světlo, které 
si lidé mohli převzít v kostelech a také na Nové radnici, kde betlémský 
plamínek skauti předali primátorovi P. Kajnarovi
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Seznam zkratek

AK  atletický klub
AMO Archiv města Ostravy 
ČČK Český červený kříž
ČR  Česká republika 
ČSSD Česká strana sociálně demokratická 
ČT  Česká televize 
DK  dům kultury
DLO Divadlo loutek Ostrava
DPB  Divadlo Petra Bezruče
EIB  Evropská investiční banka
EU  Evropská unie 
FBC  floorball club
FC  fotbalový klub
FNO Fakultní nemocnice Ostrava
GK gymnastický klub
GVUO  Galerie výtvarného umění Ostrava 
HC hokejový klub
HZS hasičský záchranný sbor 
IT informační technologie 
JAMU Janáčkova akademie múzických umění 
JFO  Janáčkova filharmonie Ostrava 
JKGO Janáčkova konzervatoř a Gymnázium Ostrava
KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie – Česká strana lidová 
KSA  Komorní scéna Aréna
KSČM  Komunistická strana Čech a Moravy 
MMO  Magistrát města Ostravy 
MS mistrovství světa 
MSK Moravskoslezský kraj
NATO  Severoatlantická aliance 
NDM  Národní divadlo moravskoslezské 
ODS  Občanská demokratická strana 
OU  Ostravská univerzita 
PdF Pedagogická fakulta 
Sareza  Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy 
SC sport club
SSK  sdružení sportovních klubů
TJ  tělovýchovná jednota
ÚP  úřad práce 
VŠB-TU Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava 
ZMO Zastupitelstvo města Ostravy
ZŠ základní škola
ZUŠ základní umělecká škola

• komickou operu G. Pucciniho La rondine (Vlaštovka) nastudoval v ital-
štině dirigent J. Šrubař a režisér P. Kartalov s operním souborem NDM. 
V hlavních rolích se představili E. Dřízgová-Jirušová, L. Mastro, J. Kačír-
ková a P. Svetlík. Inscenace byla uvedena k 150. výročí narození G. Puc-
ciniho

24. prosince
• půlnoční mši v katedrále Božského Spasitele celebroval biskup  
F. V. Lobkowicz. V kostele Krista Krále v Ostravě-Svinově byla provedena 
spojenými pěveckými sbory z různých částí Ostravy, blízkých obcí a pě-
veckého sboru porubského Gymnázia Olgy Havlové Česká mše vánoční 
J. J. Ryby

• v rámci akce Ježíšek na vyhlídkové věži připravili na Štědrý den pracov-
níci Ostravského informačního servisu, s. r. o., výtvarnou soutěž o nej-
krásnější kresbu Ježíška 

24.–26. prosince 
po všechny tři sváteční dny byla otevřena Zoologická zahrada Ostrava. 
Děti do 15 let, které přišly na Štědrý den, měly vstup zdarma

31. prosince
• prožít příjemný silvestrovský podvečer mohli milovníci muzikálu v Do-
mě kultury města Ostravy. Na programu byl muzikál My Fair Lady v podání 
souboru Slezského divadla Opava 

• tradičně nejvíce Ostravanů, ale také mnoho cizinců slavilo poslední 
den roku na Stodolní ulici. Těm, kteří chtěli slavit silvestr ve Štramberku, 
byl určen vlak, který stavěl rovněž na zastávce Ostrava-Stodolní. Hotel 
Imperial pořádal silvestrovskou zábavu ve stylu amerických třicátých let 
nazvanou Chicago night. První silvestrovský ohňostroj mohli zhlédnout 
již v devět hodin večer obyvatelé Radvanic a Bartovic. Oslavy ve Slezské 
Ostravě se konaly před budovou slezskoostravské radnice 

• v roce 2008 navštívilo ostravskou zoo rekordních 363 944 návštěvní-
ků, což bylo o 34 tisíc více než v roce 2007 a nejvíce od roku 1989
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Aachen Hans von, německý výtvarník 74 

Abrams Muhal Richard, americký sklada-
tel a hudebník 52

Absolonová Monika, zpěvačka 39

Adamec Petr, náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje 71 

Aksenov Sergej, zápasník 25 

Alfano Franco, italský skladatel 25 

Andělová-Pletichová Jana, režisérka 35 

Andršt Luboš, kytarista 48 

Antoškin Nikolaj Timofejevič, generálplu-
kovník Ruské armády, hrdina Sovět-
ského svazu 38 

Ardašev Igor, klavírista 39 

Aščič Ursula, slovinská harfistka 17

Atkinsonová Kate, britská dramatička 
a spisovatelka 85 

Aun Schan Su Ťij, barmská nositelka 
Nobelovy ceny 19

Averty Karin, francouzská choreografka 
a tanečnice 53 

Bába Jaroslav, skokan do výšky 10, 16

Babanskij Jurij Vasiljevič, generálporučík 
Ruské armády, hrdina Sovětského 
svazu 38 

Babka, Josef, člen Rady Moravskoslez-
ského kraje, zastupitel 77

Babraj Alexandr, scénograf 13

Báchorek Milan, skladatel 86

Balabán Daniel, výtvarník 13, 32, 58, 
62

Ballová Linda, operní pěvkyně  70 

Balová Ada, harfistka a pedagožka 17, 
55

Bandyová Edita, herečka 50, 51 

Barabáš Pavol, slovenský režisér 29

Bardoň Ladislav, dokumentarista 80

Bárta Jiří, violoncellista 39, 41

Bárta Lukáš, básník 31, 90 

Bárta Michal, klavírista 74 

Barva Marek, zápasník 25

Basta Miloš, strážník Městské policie 
Ostrava 56 

Bátor David, básník 90

Bauer Varhan Orchestrovič, dirigent  
a skladatel 93

Bednář Tomáš, běžec 7

Beethoven Ludwig van, německý skla-
datel 7 

Bělohradský Václav, filozof a vysokoškol-
ský pedagog 14

Beňačková Gabriela, operní pěvkyně 40 

Bende Petr, zpěvák 84 

Bendová Kateřina, harfistka 17

Benek Zdeněk, závodník v hodu kladi-
vem 21

Beneš Karel, výtvarník 57 

Benešová Daniela, výtvarnice 57

Beránek Petr, ředitel Galerie výtvarného 
umění v Ostravě 44

Berdych Tomáš, tenista 12, 13 

Berlioz Hector, francouzský skladatel 63

Bezačinská Oľga, operetní pěvkyně 16

Bím Tomáš, výtvarník 57

Bitala Václav, běžec 70

Blahoslav Jan, biskup Jednoty bratrské 
a teolog 85 

Blahuta Vladimír, ředitel a jednatel  
společnosti Ostravské městské lesy, 
s. r. o. 62

Blachut Beno, operní pěvec 9

Blažek Břetislav, starosta obvodu Radva-
nice a Bartovice 10, 29 

Bokroš Ernest, trenér HC Vítkovice 7 

Bolf Josef, výtvarník 26 

Borák Mečislav, historik 29 

Borisová-Pračiková Olga, sólistka baletu 
20 

Boušková Jana, harfistka 17, 39, 41 

Brunclík Alfred, generální ředitel Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR 69
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Jmenný rejstřík Bryll Ernest, polský spisovatel 28 

Bubeníková Olga, výtvarnice 27

Buchta Petr, příslušník jízdního oddílu 
Městské policie Ostrava 59

Burda Karel, ředitel Ostravských výstav, 
a. s. 22

Cachová Kateřina, vícebojařka 43

Calleja Joseph, maltský operní zpěvák 
49 

Celiński Andrzej, polský režisér 14  

Cibulka Ludvík, plk., držitel Ceny města 
Ostravy in memoriam 91 

Clemente Vito, dirigent 34

Czuprzyniak Janusz, polský řezbář 94

Čajkovskij Petr Iljič, ruský skladatel  
90

Čapek Josef, malíř a spisovatel 74, 94

Čapek Karel, spisovatel 74 

Čapka Michal, herec 24, 25, 79

Čech Petr, varhaník 8 

Čecháková Libuše, herečka 69

Čechová Jitka, klavíristka 39 

Čelovský Bořivoj, historik a držitel Ceny 
města Ostravy 14

Čermáková Lenka, herečka 79 

Červinka Michal, ředitel Letiště Leoše 
Janáčka Ostrava 52

Čhöphel, buddhistický mnich 17

Číhalová Anna, operní pěvkyně 10, 43 

Čížek Miloslav, šéf české scény Těšín-
ského divadla 90

Čižmarovič Juraj, slovenský houslista 96

Dalí Salvador, španělský výtvarník 74   

Damborská Eva, výtvarnice 52 

Daněk Radoslav, archivář 62

Dastlík Tomáš, herec 21, 75, 92 

Daudze Argita, velvyslankyně Lotyšské 
republiky v ČR 76

David Michal, zpěvák 48, 64

Dejčík Jozef, jednatel společnosti Senior 
Residence 8

Demeterová Gabriela, houslistka 93

Dj Five, hudebník 16 

Dj Ordoeuvre, hudebník 50 

Dlabal Petr, starosta obvodu Vítkovice 
a předseda ostravské městské  
organizace Svazu tělesně postižených 
v ČR, o. s. 28

Dobeš Pavel, písničkář 97

Dočkalová Tereza, herečka 8, 78, 79  

Dohnalová Helena, scenáristka 79  

Dohnalová Ivana, harfistka 17 

Dohnányi Oliver, šéf operního souboru 
NDM 10, 70 

Doležal Pavel, houslista 7

Donizetti Gaetano, italský skladatel 49 

Donohue Zachary, americký krasobrus-
lař 65

Dostál Vítězslav, cestovatel 74

Dřevjaný Jiří, starosta městského obvo-
du Petřkovice 60 

Dřízgová-Jirušová Eva, operní pěvkyně 
7, 71, 98

Dubnova Romana, skokanka do výšky 
10, 53

Duda Katarzyna, polská houslistka 96

Durasová Pavlína, vedoucí odboru projek-
tů IT služeb a outsourcingu MMO 85

Dušek Jaroslav, herec 55

Dušek Zdeněk, režisér 92

Dvorský Peter, slovenský operní pěvec 
64

Dvořák Antonín, skladatel 63

Dvořák Viktor, herec 21

Dylan Bob, americký zpěvák 46 

Effel Jean, francouzský výtvarník 20 

Eliáš Luděk, herec a redaktor 48 

Erben Radek, moderátor 84 

Erbová Karla, básnířka a spisovatelka 
90

Fandri Agata, polská harfistka 17

Farkašová Eva, slovenská výtvarnice 28 

Farna Ewa, zpěvačka 84

Fedotov Alexej Leonidovič, velvyslanec 
Ruské federace v ČR 30, 31



Houska Petr, herec 85

Hrabal Bohumil, spisovatel 10, 11 

Hrbek David, publicista 94

Hrušková Lenka, pedagog 90  

Hřivnáč Tomáš, výtvarník 57

Huberová Kateřina, moderátorka 64

Hübner Danuta, evropská komisařka pro 
regionální politiku 25 

Hulva Jan, ředitel Městské policie Ostra-
va 53

Chačaturjan Aram Iljič, arménský skla-
datel 39

Chagall Marc, francouzský výtvarník 74 

Chalker Margaret, švýcarská operní 
pěvkyně 71 

Chotaš Vratislav, zápasník 25 

Chroboková Kateřina, varhanice 39 

Chudomel Jaroslav, výtvarník 57 

Chytil Oldřich, děkan Fakulty sociálních 
studií OU 31

Iliushenkina Lubov, ruská krasobruslař-
ka 65 

Ivashkin Alexander, ruský violoncellista 
13 

Jacques Kateřina, poslankyně Parlamen-
tu ČR 13 

Jaffé Sophia, německá houslistka 39 

Janáček Leoš, skladatel 39, 40, 65, 
71, 84

Janáček Zbyněk, výtvarník a děkan 
Fakulty umění OU 40 

Jandová Zora, herečka a zpěvačka 29

Janků Heidi, zpěvačka 84

Jansa Bedřich, herec, režisér a pedagog 
90

Jařab Josef, překladatel a vysokoškolský 
pedagog 15

Javůrková Soňa, ředitelka JKGO 11, 61, 
74 

Jehlička Václav, ministr kultury 46, 93 

Jirků Boris, výtvarník 57 

Jirman Tomáš, herec 10, 11, 56

Jirous Ivan Martin, básník 13 

Jiřičná Eva, architektka 45 

Jiřík Karel, historik 19 

Johnson Alexander, americký krasobrus-
lař 65

Julínek Tomáš, ministr zdravotnictví ČR 
15

Juráň Jan, klarinetista 74 

Juřica Leon, skladatel 34, 86

Jůza Jiří, ředitel Galerie výtvarného 
umění v Ostravě 44

Kačírková Jana, operní pěvkyně 43, 98

Kadlčíková Barbora, operní pěvkyně 43 

Kafková Pavlína, herečka 14, 56 

Kahánek Ivo, klavírista 11 

Kajnar Petr, primátor města Ostravy 
7, 10, 13, 14, 19, 22, 23, 30, 34, 
37–40, 44, 45, 49, 52, 53, 55, 57, 
65–67, 69, 71, 76, 78, 83, 84, 87, 
91, 95–97 

Kaluža Josef, herec 14 

Kapec Jaroslav, výtvarník 13 

Karkoška Vladimír, jednatel a generální 
ředitel BorsodChem MCHZ, s. r. o. 26 

Kartalov Plamen, bulharský režisér 98

Kartousková Alena, tajemnice MMO 26

Kasík Martin, klavírista 7, 11

Kasper Jan, hokejista 95

Kašpárek Jan, automobilový závodník 76 

Kelemen Barnabás, maďarský houslista 
96

Kevický Karol, dirigent 73 

Kitzberger Jindřich, náměstek ministra 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR  
74 

Klemens Václav, režisér 88 

Klementová Zuzana, běžkyně 51

Klepek Oldřich, předseda ostravské 
městské organizace Svazu tělesně 
postižených v ČR, o. s. 28

Klímová Božena, básnířka 31, 90 

Klimsza Janusz, režisér 10, 85 

Klimt Gustav, rakouský výtvarník 74

Kocáb Michael, zpěvák a skladatel 35 

103

Feller Dušan, herec 69

Fenič Fero, slovenský režisér a produ-
cent 28

Fetti Domenico, italský výtvarník 74

Fialková Dana, herečka 7 

Filandr Václav, architekt 48 

Finková Lucie, herečka 14 

Firstova Anna, ruská soutěžící v latinsko-
amerických tancích 72, 73

Fišar Jan, herec 7, 8, 51, 56, 79

Flamini Ernest, honorární konzul Malt-
ské republiky 49

Fois Corado, příslušník římské jízdní 
policie 59 

Frank Michal, žák ZŠ Porubská 44 

Františák Martin, režisér 75 

Frautschi Jennifer, americká houslistka 92

Fučková Nikola, gymnastka 79

Fujisawa Yukiko, japonská krasobruslař-
ka 65 

Fuková Eva, fotografka 87 

Fukuda Saori, japonská sólistka baletu 20

Gaál Tomáš, klavírista 65 

Galatenko Jurij, ukrajinský dirigent 
a sbormistr 25 

Garbarek Jan, norský saxofonista 55 

Gärtnerová Katarzyna, polská sklada-
telka 28

Gasnárková Alexandra, herečka, režisér-
ka a pedagožka 51, 90

Gatto Paolo, italský dirigent 97

Georgiev Vladislav, herec 14 

Giacometti Alberto, švýcarský výtvarník 
74 

Gibas Břetislav, tajemník MMO 25

Gilles Piper, americká krasobruslařka 65  

Girardelli Marc, lucemburský lyžař 10

Golat Luděk, ředitel NDM 25, 43, 70 

Gombrowicz Witold, polský spisovatel 
a dramatik 51 

Goryczková Naďa, ředitelka územního 
odborného pracoviště Národního 
památkového ústavu, generální 
ředitelka Národního památkového 
ústavu 71, 93

Gounod Charles, francouzský skladatel 
70 

Graber Richard, velvyslanec USA v ČR 
67

Grebennikov Roman, starosta Volgogra-
du 62 

Grossmann Jan, skladatel 86

Gurbaľ Martin, operní pěvec 43, 70

Gurtu Triloka, indický hudebník a skla-
datel 55 

Guziana Petr, senátor za ČSSD 79, 80, 
82 

Habera Pavol, slovenský zpěvák 78 

Hadamczik Alois, hokejový trenér 44 

Halama Theofil, básník 64 

Halberštát Eduard, výtvarník 62 

Hampton Christopher, britský dramatik 14

Hanák Tomáš, dirigent 20

Hanousek Jiří, violoncellista 7 

Harazim Zdeněk, ředitel Městské policie 
Ostrava 89

Harok Roman, operetní pěvec 35, 73 

Haruda Karel, výtvarník 62 

Havelka Jiří, režisér 40

Havlík Ferdinand, hudebník a skladatel 
90 

Haydn Joseph, rakouský skladatel 97

Hejnová Zuzana, běžkyně 48

Helebrand Pavel, skladatel 34 

Hercík Karol, výtvarník 62

Heřkovič Jindřich, plk. v. v., čestný občan 
města 91, 92

Hilský Martin, překladatel 56

Hladík Radim, kytarista 93

Hlubková Dagmar, režisérka 16 

Hodonský František, výtvarník 32, 57

Hofman Eduard, režisér a výtvarník 20 

Holec Pavel, běžec 52 

Holý Marek, herec 56

Holý Miroslav, strážník Městské policie 
Ostrava 60

Homolková Božena, herečka 28 

Hošťáková-Drahovzalová Jana, operetní 
pěvkyně 35 
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Lisnic Tatjana, moldavská operní zpě-
vačka 49

Liška Ondřej, ministr školství, mládeže 
a tělovýchovy 22 

Lněnička Petr, herec 65 

Lobkowicz František Václav, biskup ost-
ravsko-opavské diecéze 29, 34, 59, 
65, 97, 98

Lokaj Petr, režisér 48 

Longen Emil Artur, dramatik 14 

Lukjančenko Oleksandr, primátor Doněc-
ka 59 

Lukša Pavol, náměstek hejtmana Morav-
skoslezského kraje 10, 37, 64, 76

Lysáček Petr, výtvarník 13, 62

Macura Stanislav, dirigent 71 

Madej Dalibor, náměstek primátora 
města Ostravy 19, 27, 34, 91

Maisuradze Nodari, ruský krasobruslař 
65

Malík Jozef, slovenský klavírista 64 

Manet Édouard, francouzský výtvarník 
74 

Maor Yehuda, izraelský choreograf a ta-
nečník 53 

Marber Patrick, anglický dramatik 40

Mareš Leoš, moderátor 45, 80

Mareš Martin, člen cyklistického týmu 72

Marhoul Václav, režisér 65 

Marhula Eduard, skladatel, pedagog 
a publicista 34 

Marková Zuzana, operní pěvkyně 34 

Markovič Štěpán, saxofonista 48

Marták Ivo, herec 28

Martušková Anna, operetní pěvkyně 16 

Mařák Zdeněk, zakládající člen ostrav-
ské pobočky Svazu důchodců ČR 86 

Masaryk Tomáš Garrigue, prezident 
Československé republiky 18, 19 

Mastro Luciano, italský operní pěvec 
10, 43, 65, 70, 71, 98

Maštalíř Antonín, starosta obvodu Slez-
ská Ostrava 19, 28, 44, 96

Matula Robert, válečný veterán a čestný 
občan města Ostravy 33, 89, 97 

Matuš Bohuš, zpěvák 39, 40 

Maxa Martin, zpěvák 29 

Mazánek Bohumil, generální konzul ČR 
v Katovicích 38 

Meduna Marek, výtvarník 20

Melník Lukáš, herec 40 

Meluš Boris, grafik 69  

Mendelssohn-Bartholdy Felix, německý 
skladatel 92 

Merta Zdeněk, skladatel a hudebník  
29

Michna Pavel, běžec 35

Mikesková Šárka, výtvarnice 63

Mikoláš Josef, hokejový brankář 43, 48, 
95

Mikuláš Peter, slovenský operní pěvec 71

Mikulášek Jan, režisér 21 

Mikulková Gabriela, herečka 85 

Millöcker Carl, rakouský skladatel 35 

Milo Lukáš, běžec 53

Mintz Shlomo, izraelský houslista 39

Miró Joan, španělský výtvarník 74

Mitchell Roscoe, americký skladatel 
a hudebník 52 

Mládek Ivan, zpěvák a hudebník  21

Mládek Karel, dirigent 16, 35 

Mlýnek Jiří, pedagog 90 

Močkoř Jiří, rektor OU 31

Mohylová Andrea, herečka 85

Mojsejenkov Viktor, náměstek primátora 
Doněcka 57

Molendová Dagmar, poslankyně Parla-
mentu ČR 89 

Molière, francouzský herec a dramatik 
92

Moravčík Jaroslav, slovenský choreograf 
28  

Motýl Petr, básník a spisovatel 82 

Moučka Michal, herec 79 

Mudra Jan, režisér 61

Munroe Charles Olivieri, kanadský diri-
gent 17 

Münstermann Gregor, předseda předsta-
venstva ArcelorMittal Ostrava,  
a. s. 26
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Kocembová-Netoličková Taťána, trenér-
ka, běžkyně 46

Kociánová Jana, zpěvačka 29, 64 

Kocierzová Lenka, kronikářka, pedagož-
ka 90 

Kočí Luboš, jednatel Multi Veste Czech 
Republic 5, s. r. o. 45

Koité Habib, malijský zpěvák a hudebník 
55

Kollár David, slovenský kytarista 48

Komar Zbigniew, zástupce primátora 
Vratislavi 25 

Komárek Ivan, výtvarník 32

Komenský Jan Amos, filozof a pedagog 
16, 86

Končický Mikuláš, plk. v. v., čestný 
občan města 91, 92 

Kopcsay Marius, slovenský spisovatel 
82 

Kopecká Jana, sólistka baletu 20

Korbel Petr, stolní tenista 64

Korngold Erich Wolfgang, rakouský skla-
datel 63 

Kořínek František, ředitel DPO, a. s.  
57  

Kosec Jaroslav, operní pěvec 10 

Kotarbová Eva, básnířka 31, 90 

Kotík Petr, skladatel a dirigent 52, 71

Kotková Eva, výtvarnice 20

Kotrba Marius, sochař a malíř 88

Kováč Tibor, slovenský harfista a vyso-
koškolský pedagog 17

Koval Vladislav, lídr Strany zelených do 
krajského zastupitelstva 78 

Kowalski Emil, zástupce společnosti 
Bracher und Partner 8

Krakovková Vlaďka, herečka 69 

Králíček Emil, výtvarník 62 

Kravčík Petr, kouzelník 34 

Krejčí Ivan, režisér 7, 14

Kremzerová Dagmar, jednatelka společ-
nosti Ostravský informační servis,  
s. r. o. 84

Kristin Vladimír, výtvarník 13 

Kronhold Jerzy, generální konzul Polské 
republiky v Ostravě 44, 80, 88

Krupanská Silvie, herečka 75, 92

Krzywoň Dan, fotograf 35

Kubíček Miroslav, básník 31

Kubišta Bohumil, výtvarník 94

Kudela Miroslav, herec 69

Kuděla Jiří, výtvarník 62

Kuchar Theodore, šéfdirigent JFO 7, 13, 
39, 49, 63, 92

Kuchař Miroslav, taneční mistr 53

Kuchařová Jana, taneční mistryně 53 

Kulhanek Stefan, slovenský režisér 69 

Kunc Ludvík, výtvarník 29 

Kupka František, výtvarník 94

Kurečková Jana, operetní pěvkyně 73 

Kůrová Jana, režisérka a choreografka 
20 

Kuzníková Hana, vedoucí kanceláře 
tajemníka MMO 22

Kwapulinski Zdeněk, ředitel a jednatel 
společnosti Ostravské městské lesy,  
s. r. o. 62

Labuda Marián, slovenský herec 56 

Lamr Aleš, výtvarník 32, 57

Landsfeld Tomáš, ředitel Městského 
ředitelství Policie ČR 13

Lang Michal, režisér 79 

Langer Ivan, ministr vnitra ČR 23, 72, 
92 

Laniau Pierre, francouzský kytarista 39 

Lapčíková Zuzana, cimbalistka a 
zpěvačka 97

Lehár Franz, rakouský skladatel 16

Lenaerts Anneleen, belgická harfistka 
17

Leoncavallo Ruggero, italský skladatel 
43

Lepold Lukáš, sólista baletu 20, 30 

Levin Ira, americký dramatik a spisova-
tel 79

Levy Jaakov, velvyslanec Státu Izrael 
v ČR 87 

Lichnovský Petr, architekt 35

Lichý Norbert, herec 21, 40, 75, 92 

Lipus Radovan, režisér 51, 52, 78, 84
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Pilařová Jolanda, mluvčí ostravského 
studia ČT 29

Pilát Petr, motocyklový závodník  90

Pivoda Petr, jednatel společnosti Ostrav-
ský informační servis, s. r. o. 84

Pleskot Josef, architekt 16

Pljuščenko Jevgenij, ruský krasobruslař 
74

Počta Jan, výtvarník 9 

Podešva Jaromír, skladatel 86

Pogoda Richard, hudebník a skladatel 
87

Polák Andrej, slovenský herec 65

Polák Vladimír, herec 10, 11, 50, 51, 
56, 79 

Pospíšil Lubomír, náměstek primátora 
města Ostravy 8, 23, 30, 43, 44, 49, 
57, 61, 65, 74, 80, 81, 83, 87, 91, 
95

Pracný Tomáš, předseda sportovního 
klubu AK SSK Vítkovice 43 

Prokešová Lucie, členka jízdního oddílu 
Policie ČR Praha 59 

Przebindová Zdena, herečka 21, 75 

Puccini Giacomo, italský skladatel 49, 98

Pugliese Lev, italský režisér 43

Puchová Hana, výtvarnice 62

Putte van den William, nizozemský moto-
cyklový závodník 82

Raba František, kontrabasista 39

Racek Ilja, ředitel ostravského studia ČT 
a režisér 34 

Rafaj Jan, ředitel pro vnější vztahy Arce-
lorMittal Ostrava, a. s. 43

Rainischová Daniela, herečka 85

Rak Lukáš, judista 88

Rhodes Lou, anglický zpěvák 55

Rittstein Michael, výtvarník 29 

Robles Dayron, kubánský překážkář 46, 
47

Rochus Olivier, belgický tenista 12, 13

Rochut Maelle, francouzská harfistka 17 

Romanovský Ján, slovenský režisér 69 

Romanská-Lidmilová Lydie, básnířka 
a spisovatelka 31, 64, 90

Roth Joseph, rakouský spisovatel 75

Rottrová Marie, zpěvačka 89

Roubal Bohumír, výtvarník 27

Roubíček Václav, vysokoškolský pedagog 
a kandidát do Senátu za ODS 74, 79, 
82

Rovňáková Jaroslava, vedoucí odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví MMO 
40 

Rozehnalová Ilona, majitelka antikvariá-
tu a galerie Fiducia 78 

Rozsypalová Zora, herečka a držitelka 
Ceny města Ostravy 22, 23

Rudina Margarita, ruská sólistka baletu 
90

Rudnicki Janusz, polský spisovatel 80

Růžička Karel, herec 28

Ryba Jakub Jan, skladatel 98

Rychtářová Miroslava, výtvarnice 27

Řebíček Aleš, ministr dopravy ČR 63

Řezníček František, fotograf 37

Sabová Kateřina, harfistka 17

Sabovčík Jozef, slovenský krasobruslař 
74

Salomonovič Michal, člen Židovské 
obce, bývalý vězeň koncentračních 
táborů 20, 90  

Salomonovič Radan, syn M. a L. Salo-
monovičových 20

Salomonovičová Libuše, soukromá 
badatelka 20

Samaddar Sanjay, předseda představen-
stva ArcelorMittal Ostrava,  a. s. 26, 
53, 69 

Sangiori Alessandro, italský dirigent 43 

Sasínová-Polarczyk Alena, herečka 14, 
56, 64, 79

Satorie Jan st., brigádní generál, držitel 
Ceny města Ostravy in memoriam  
91 

Sawa Noriyuki, japonský loutkař 13 

Sawicka Zuzanna, polská harfistka 17

Sedláček Ivo, student JKGO 90 

Sedláček Jiří, herec 56
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Mynář Vojtěch, náměstek primátora 
města Ostravy 14, 25, 27, 34, 37, 
38, 43, 45, 57, 62, 63, 67, 76, 83, 
91, 97  

Myszak Jiří, výtvarník 13 

Mžyk Josef, výtvarník 57

Načeva Monika, zpěvačka 16

Najbrt Aleš, grafik 69

Napieralski Grzegorz, předseda polské 
strany Svaz demokratické levice 61 

Nasadovič Alexej, ruský sólista baletu 
90

Návrat Václav, dirigent 90

Nekonečný Daniel, zpěvák 40

Němec Martin, textař 87 

Němeček Svatopluk, ředitel FNO 15 

Nikl Petr, výtvarník 16

Nohavica Jaromír, písničkář 26, 28, 89

Nosková Dagmar, místostarostka obvo-
du Poruba 84

Novák Karel, šéfredaktor zpravodajství 
ostravského studia ČT 62

Novák Miroslav, starosta obvodu 
Ostrava-Poruba, náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje 97

Novák Richard, novorozenec 7

Novák Viktor, novorozenec 7

Nowra Louis, australský dramatik a spi-
sovatel 21 

Nytra Zdeněk, ředitel HZS MSK Ostrava 
34  

Nývlt Václav, scenárista a dramaturg 10 

O‘Connor Sinéad, irská zpěvačka 54, 55 

Oehler-Olár Oskar, architekt 53 

Oehlerová-Olárová Elly, architektka 53 

Ogoun Aleš, výtvarník 32

Ogrodníková Nikol, vícebojařka 15, 51

Olár Oskar viz Oehler-Olár Oskar

Olárová Elly viz Oehlerová-Olárová Elly

Olivieri Cristiano, italský operní pěvec 
70 

Olma Libor, operetní pěvec 73

Olšer Břetislav, spisovatel 90

Ostrý Jan, flétnista 17

Ovčáček Eduard, výtvarník a držitel Ceny 
města Ostravy 13, 19, 22, 23, 57, 62

Ovčáčková Berenika, výtvarnice 32

Ožanová Veronika, gymnastka 79

Pachman Richard, skladatel 53 

Palas Jaroslav, hejtman Moravskoslez-
ského kraje 61, 64, 65, 66, 78, 

Palička Vladimír, plk. v. v., čestný občan 
města 91, 92 

Palyza Lumír, starosta obvodu  
Ostrava-Poruba 97

Parkanová Vlasta, ministryně obrany 
ČR 89 

Paroubek Jiří, předseda ČSSD 61, 65, 78

Pártay Lilla, maďarská choreografka 90

Pastrňák Radek, zpěváka a hudebník 87 

Patrasová Dagmar, herečka a zpěvačka 
64 

Patrick John, americký scenárista a re-
žisér 29 

Pavlíček Jan, plk. v. v., čestný občan 
města 91, 92 

Pavlíček Michal, skladatel a kytarista 
16, 93

Pavlíček Zdeněk, režisér 31, 90 

Pavliska Rostislav, ředitel Městského 
ředitelství Policie ČR 13

Pavlorek Aleš, skladatel a klarinetista 
86 

Pavlosková Karin, mořeplavkyně 74

Payne David, americký běžec 47

Pecko Marián, slovenský režisér 28 

Pěchula Lukáš, student 90

Perez Pierre-Alain, francouzský choreo-
graf a tanečník 53

Perná Barbora, operní pěvkyně 34 

Pešat Jan, veslař 62 

Pešicová Jaroslava, výtvarnice 57 

Petrič Aleš, herec 69

Petrov Andrej Pavlovič, ruský skladatel 
20

Piasecký Samuel, slovenský gymnasta 
87 

Pietri Giuseppe, italský skladatel 49
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Sedláčková Lenka, herečka 28

Sedlecký Jaroslav, hlavní architekt 
města Ostravy 96

Sedlecký Zbyněk, výtvarník 44

Sehnal Miroslav, spisovatel 97

Sekyrová Ivana, běžkyně 48

Shakespeare William, anglický dramatik 
56

Schiffauer Edvard, skladatel 86 

Schlossarková Jana, spisovatelka a bás-
nířka 74 

Schnittke Alfred, ruský skladatel 13 

Schusterová Tereza, gymnastka 79 

Sibilev Viktor Ivanovič, generální konzul 
Ruské federace v Brně 30, 31

Sibinský Karel, starosta městského 
obvodu Ostrava-Jih 48

Sidková Markéta, lukostřelkyně 80, 81

Silde Alexej, ruský tanečník 72, 73 

Simon Attila, maďarský historik 79 

Skála Daniel, cimbalista 87

Skalník Pavel, výtvarník 21 

Skipala Jan, ředitel divize ČEZ-Energetic-
ké služby 76 

Slamečka Gustáv, ředitel Státního fondu 
dopravní infrastruktury 69 

Slavíček Antonín, výtvarník 94

Smutný Oldřich, výtvarník 72 

Sobotka Přemysl, předseda Senátu 
Parlamentu ČR 39

Soukup Petr, ředitel pobočky společnosti 
Makro Cash & Carry ČR, s. r. o. 95

Spurný Karel, dramaturg ostravského 
studia ČT 62 

Stach Petr, herec 65 

Staněk Ivan, předseda představenstva 
Spojené akreditační komise ČR 15 

Stanovský Vilém, generál, legionář 22

Stapaj Jan, zápasník 25 

Starec Milan, zakladatel Černokostelec-
kého pivovarského archivu a muzea 
62

Stehlíková Džamila, ministryně vlády ČR 
pro lidská práva a menšiny 59 

Stolařík Ivo, muzikolog a etnograf, čest-
ný občan města Ostravy 91, 92

Stolaříková Dagmar, manželka I. Stola-
říka 92

Stoniš Miroslav, spisovatel 31, 90

Strakoš Martin, historik architektury 
28, 71 

Strauss Richard, německý skladatel 10, 
76 

Strnad František, herec 14

Stroganov Alexandr, ruský dramatik 22

Studnička Vladimír, skladatel 34

Stuhr Jerzy, polský herec a režisér 56 

Subel-Kassel Rosaline, izraelská choreo-
grafka a tanečnice 53

Suchý Jiří, herec, básník a dramatik 90 

Sulovský Leopold, horolezec 29, 43

Surdu Iulia Elena, rumunská operní 
pěvkyně 70

Surůvka Jiří, výtvarník 13, 62 

Suška Čestmír, sochař 95

Svatoš Vladimír, skladatel 17, 86

Světlík Jan, předseda představenstva 
Vítkovice, a. s. 93

Svetlík Peter, slovenský operní pěvec  
34, 98

Svoboda Martin, boxer 79

Svoboda Petr, běžec 48

Svozil Miroslav, starosta obvodu Morav-
ská Ostrava a Přívoz 22, 65

Świdziński Lesław, polský operní pěvec 
71

Sýkora Petr, herec 10

Sýkorová Jana, operní pěvkyně 71

Sywala Vojtěch, zápasník 25

Šajnohová Miluše Anežka, básnířka 90 

Šamberk František Ferdinand, dramatik 
73

Šavrda Jaromír, spisovatel a člen Charty 
77 34 

Ščerbová Denisa, atletka 40, 53 

Šípek Bořek, architekt a designér 87 

Škarvada Zdeněk, brigádní generál v. v., 
čestný občan města 84 

Šlapeta Čestmír, architekt 32

Šlapeta Lubomír, architekt 32
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Šlapeta Vladimír, architekt 71

Šmotek René, herec 7, 8

Šnajdr Marek, náměstek ministra zdra-
votnictví ČR 67

Šnajdr Miroslav st., výtvarník 74

Špála Václav, výtvarník 94

Špalek Karel, organizátor akce Balony 
nad Ostravou 70

Špaňhel Jakub, výtvarník 62

Špinarová Věra, zpěvačka 45, 73, 74, 
84, 87

Šporcl Pavel, houslista 63 

Šporerová Erika, operní pěvkyně 65, 70

Špotáková Barbora, oštěpařka 47, 48, 
80

Špringl Marek, boxer 79 

Šrubař Jan, dirigent 70, 98

Štědroň Miloš, muzikolog a vysokoškol-
ský pedagog 71

Štěpánek Radek, tenista 12, 13

Štreit Jindřich, fotograf a vysokoškolský 
pedagog 93, 94

Šulej Peter, slovenský spisovatel a bás-
ník 82 

Šuleř Oldřich, spisovatel 31, 90

Šumník Petr, dirigent 8, 74

Švabinský Max, výtvarník 26 

Švandová-Koutecká Inge, režisérka 73 

Švejnar Jan, ekonom a kandidát na 
prezidenta ČR 13

Tabori George, anglický dramatik a spi-
sovatel 7

Táčová Adolfina, bývalá sportovní gym-
nastka 86

Tagaq Tanya, kanadská zpěvačka 55

Tanja, zpěvačka 83

Teicherová Eva, držitelka titulu Senior 
roku 86

Thorwald Achim, německý režisér 10

Ťiang Jü-jüan, čínská gymnastka 87 

Titor Ivan, výtvarník 15

Tondl Karel, výtvarník 57

Topolánek Mirek, předseda vlády ČR 
63, 67

Tošenovský Evžen, hejtman Moravsko-
slezského kraje 11, 15, 23, 25, 39, 
49, 63, 71, 72, 74, 77, 78

Touré Daby, mauritánský zpěvák 55

Traetto Tommaso, italský skladatel 34 

Trammell Terrence, americký běžec 47

Trejbal Zdeněk, náměstek primátora 
města Ostravy 19, 40, 56, 67, 71

Trličík Mojmír, trenér HC Vítkovice 7

Trojan Václav, skladatel 25

Třešňák Vlastimil, písničkář 95

Tříska Jan, herec 56 

Třísková Iva, výtvarnice 27

Tuneová Dire, etiopská běžkyně 46, 47

Tutino Marco, italský skladatel 43 

Uhlář Břetislav, publicista a novinář 97

Uhlíř Jaroslav, skladatel a zpěvák 35

Uhlířová Lucie, trojskokanka 15, 51

Ullmann Werner, fotograf 57

Ulrych Petr, zpěvák a hudebník 67

Ulrychová Hana, zpěvačka 67

Urazov Samigulla Chamzajevič, primátor 
města Uralsk 83 

Urban Josef, cestovatel a spisovatel 35

Urbánek Boris, hudebník a skladatel 83

Urbánek Miroslav, operní pěvec 35

Urbánková Petra, běžkyně 15 

Urbásek Miloš, výtvarník 51 

Uszok Piotr, primátor Katovic 38

Václavíková Libuše, pamětnice váleč-
ných událostí 90

Vaculík Jakub, knihař 19

Vajdička Ľubomír, slovenský režisér 79 

Valent Gejza, diskař 21

Vano Robert, americký fotograf 94

Varga Béla, jednatel a generální ředitel 
BorsodChem MCHZ, s. r. o. 26

Vaštík František, ředitel DPO, a. s. 11, 57

Vejsada Igor, šéf baletu NDM 53

Verner Tomáš, krasobruslař 74

Veselý Jiří, ředitel Městské policie Ostra-
va 53, 79, 84
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Abattoir, hudební uskupení 87

AC Sparta Praha 

– fotbalový klub 35

– gymnastický oddíl 79 

Adam Architects, ateliér architektů  
96

Adash, pěvecký sbor 62, 71 

agentura Frey, produkční agentura 55

Agentura pro sociální začleňování v rom-
ských lokalitách 59

AHN, korejské hudební uskupení 85

AK SSK Vítkovice, atletický klub 7, 10, 
14, 16, 43, 51, 53 

Akademie literatury české 26

Akademie věd České republiky 85 

– Ústav geoniky 85

Akcent, taneční klub 91

Alliance Française, vzdělávací instituce  
72

Amádeus Real, a. s., realitní společnost 
69, 91

Andrzej Jagodzinski Trio, polský hudební 
soubor 87

ArcelorMittal Ostrava, a. s. 26, 27, 43, 
53, 67, 69

Archiv města Ostravy viz Magistrát 
města Ostravy

Armáda České republiky 33, 88

ARTom, občanské sdružení 60 

Asociace Trigon, asociace občanských 
sdružení 73, 74

Australian Pink Floyd, australská hudeb-
ní skupina 17

AVE ART Ostrava, s. r. o., střední škola 
64

Avion Shopping Park Ostrava 22, 64

Badisches Staatstheater Karlsruhe, 
německé divadlo 10 

Bílé divadlo Ostrava 55

biskupství ostravsko-opavské 88

Bohemians 1905, fotbalový klub 39 

Bonver Aréna 64

Boomerang, klub 35

BorsodChem MCHZ, s. r. o. 26, 38

Boxing Club Ostrava 79

Bracher und Partner, švýcarská společ-
nost 8

Budoucnost, galerie 62 

Buchty a loutky, divadlo 55

BULY, s. r. o., Kravaře, realitní společ-
nost 69

Buty, hudební skupina 35, 74 

Byty Slezská, a. s., realitní společnost 
96

Café Industrial, hudební skupina 50

Centrum kultury a vzdělávání Moravská 
Ostrava a Přívoz 

– klub Atlantik 19, 37, 75

– klub Parník 16, 87 

– Minikino kavárna 19, 55, 64, 72, 87, 
92

– Výstavní síň Sokolská 26 26, 44, 88

Centrum tísňového volání Ostrava 45

Centrum volného času na Gurťjevově 
ulici v Ostravě-Zábřehu 40

Centrum volného času na Ostrčilově 
ulici v Moravské Ostravě 40, 61 

CineStar, multikino 65

Cirkus LeGrando, divadlo 68

Clarinet Factory, hudební soubor 39 

Collegium 1704, hudební soubor 71

Collegium Marianum, hudební soubor  
71 

Collegium Vocale 1704, pěvecký soubor  
71

CPI Hotels, a. s., vlastník řetězce hotelů 
96

CTP Invest, developerská společnost  
85

CzechInvest, rozvojová agentura 85 

Rejstřík institucíViklický Emil, skladatel a klavírista 17

Viktora David, herec 10, 11

Vilím Jaroslav, výtvarník 27

Vilišová Tereza, herečka 21

Vitásek Petr, pedagog a skladatel 34

Vítek Tomáš, generální ředitel ODS-Do-
pravní stavby Ostrava, a. s. 37

Vitouš Alan, multiinstrumentalista 39

Vivaldi Antonio, italský skladatel 96

Vlach Miroslav, hokejista 95

Vlas Jan, herec 40

Vlček Jaromír, scénograf 20

Vliegen Kristof, belgický tenista 13

Vojtek Josef, zpěvák 39

Volkmer Tomáš, scénograf 88

Vondráčková Lucie, zpěvačka 73

Vopasek Stanislav, držitel Ceny města 
Ostravy in memoriam 22, 23

Vopasková Věra, vdova po Stanislavu 
Vopaskovi 23

Vozňák Daniel, syn Missis Morava 
2009 90 

Vozňáková Radana, Missis Morava 
2009 90 

Vrla Jean, ředitel odboru bankovních 
operací EIB pro region střední Evropy 
95

Vrlík Jaromír, dramaturg 79

Všelichová Petra, režisérka 29, 79

Vůjtek Karel, básník 31

Vybíral Jindřich, historik architektury 71

Vyskočil Jan, zástupce Nadace ČEZ 76

Vyskočilová Kateřina, harfistka 17

Výtisk Tomáš, starosta obvodu Krásné 
Pole 76

Wageová Bohunka, výtvarnice 57

Wajda Andrzej, polský režisér 29

Weber Milan, člen Rady města Ostravy 
38, 56

Wedekind Frank, německý dramatik  
79

Wenigerová Jaroslava, náměstkyně 
hejtmana Moravskoslezského kraje 
11, 22, 65

Wiedemann Adam, polský básník a pro-
zaik 82 

Winkler Jan, velvyslanec ČR ve Velké 
Británii 20

Zadina František, náměstek generálního 
ředitele HZS ČR 34

Záchová Soňa, básnířka 31

Zajacová Jana, herečka 69 

Zajíček Pavel, básník 21

Zampieri Gianluca, italský operní pěvec 
25, 43

Zaorálek Lubomír, místopředseda Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR 10, 
78

Zbořil Josef, veslař 62

Zedník Aleš, honorární konzul Ruské 
federace v Ostravě, předseda AK SSK 
Vítkovice 30, 43

Zelenkov Rodion, ruský sólista baletu 
20 

Zenkl Michal, skladatel 86

Zeťová Helena, zpěvačka 45

Zezula Milan, výtvarník 13

Zrzavý Jan, výtvarník 94

Zubkevič Sergej, operní pěvec 70 

Žák Jiří, běžec 75

Železný Zekon, valašský silák 45

Ženatá Kamila, výtvarnice 57 

Ženatý Ivan, houslista 39, 96 

Ženatý Lukáš, náměstek primátora 
města Ostravy 8, 10, 27, 34, 45, 49, 
59, 61, 63, 65, 67, 71, 83, 91, 96

Žídková Monika, modelka a moderátor-
ka 84

Žíla Zdeněk, jezdec na koni 39

Živocká Lenka, vedoucí Dětského oper-
ního studia NDM 25, 65

Žižka Vojtěch, student 90



1st International School of Ostrava 61

Frágnerova galerie v Praze 62 

Free Zone Ostrava, a. s. 33

Freediving team Ostrava, klub sportovní-
ho potápění 25

Flying Bulls, skupina letecké akrobacie 
45 

Galerie Beseda 19, 58

Galerie G7 37

Galerie La Femme Ostrava 32

Galerie La Femme Praha 32

Galerie výtvarného umění v Ostravě 
(GVUO) 43, 44, 55, 74, 93, 94

– Dům umění 15, 29, 51, 71, 74, 93

– Nová síň 55

Generální konzulát Polské republiky  
v Ostravě 33, 87, 88

Generální konzulát Ruské federace v Br-
ně 33 

Gogol Bordello, americká hudební sku-
pina 55 

Goldfrapp, britská hudební skupina 55

Gryff, skupina historického šermu 53, 
70

Gymnastický klub Vítkovice 48, 50, 79

Gymnázium Olgy Havlové 98

Happy Mondays, anglická hudební sku-
pina 55

Hasičský záchranný sbor České republi-
ky (HZS ČR) 34

Hasičský záchranný sbor Moravskoslez-
ského kraje (HZS MSK) 34

– územní odbor Ostrava 76

Hawkwind, britská hudební skupina 55

HB Reavis Group CZ, s. r. o., realitní 
společnost 84

HC Vítkovice, hokejový klub 7, 44, 95

Hermann Ottó muzeum v Miškovci 13

Hipocentrum PÁ-JA 64

Hochtief CZ, a. s., stavební společnost  
65

Honorární konzulát Ruské federace  
v Ostravě 30

Horkýže slíže, slovenská hudební sku-
pina 35 

Hornické muzeum OKD 22, 29, 30, 40, 
45, 57, 60, 64, 85, 94

Hotel Atom Ostrava, spol. s  r. o. 28, 44,  
68, 96

– Radniční restaurace 84

Hotel Imperial, a. s. 14, 17, 64, 98

Hradišťan, hudební uskupení 7, 93

Hudbaby, hudební uskupení 86

Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy 
75, 85 

Charita ČR 7

Charita Ostrava 86

– Hospic sv. Lukáše 7

– Charita sv. Alexandra 7

– Senior klub 86

Charta 77 34

Chinaski, hudební skupina 51 

informační středisko Ostravy v Katovi-
cích 38

Integrované bezpečnostní centrum  
Moravskoslezského kraje 22, 72 

iQpark Liberec, zábavné centrum 75

Jáma 10, galerie 62

Janáčkova akademie múzických umění 

– Divadelní fakulta 68

Janáčkova filharmonie Ostrava (JFO) 7, 
13, 39, 49, 62, 63, 71, 92

Janáčkova konzervatoř a Gymnázium  
v Ostravě (JKGO) 8, 10, 17, 29, 32, 
34, 35, 40, 53, 57, 61, 68, 74, 90

– Symfonický orchestr Janáčkovy kon-
zervatoře a Gymnázia v Ostravě 8, 74

Janáčkův komorní orchestr 34, 79, 96

Javory, hudební skupina 67

Jazz VOC TAIL, hudební skupina 78

Jednota Československé obce legio-
nářské viz též Československá obec 
legionářská 33

Jezdecká stáj Mustang, s. r. o. 39

Jezdecký klub Baník Ostrava 39, 59

113

Černokostelecký pivovarský archiv a mu-
zeum 62

Česká strana sociálně demokratická 
(ČSSD) 61, 65, 66, 78–80, 82, 97

Česká televize 29, 35, 37, 48, 62, 64, 
73, 79 

Českomoravská konfederace odboro-
vých svazů 51

Českomoravská myslivecká jednota 64

Československá obec legionářská viz 
též Jednota Československé obce 
legionářské 68, 88

Český červený kříž (ČČK) 70, 73

Český dům v Doněcku 59

Český filharmonický sbor 71

Český hydrometeorologický ústav

– pobočka Ostrava-Poruba 43

Český klub historických motocyklů, 
Ostrava-Třebovice 59

Český rozhlas 64 

Český svaz bojovníků za svobodu 33, 68

ČEZ, a. s. 29, 76

Čtyřlístek, centrum pro osoby se zdra-
votním postižením 87

Dareband, hudební skupina 48

Děda Mládek Illegal Band, hudební sku-
pina 45 

Dětský domov Ostrava na Bukovanské-
ho ulici ve Slezské Ostravě 29, 64, 90

Dětský domov Srdce Karviná 29, 64, 90

DGV Consulting, a. s., developerská 
firma 51

DHL Ostrava, volejbalový tým 33 

Diecézní charita ostravsko-opavská 29, 
59, 64

Divadelní společnost Petra Bezruče viz 
též Divadlo Petra Bezruče (DPB) 16, 
75 

Divadelní spolek Kašpar Praha 22

Divadlo Atlantik 37 

Divadlo Broadway, a. s. 39

Divadlo Drak 68

Divadlo Karlín 85

Divadlo loutek Ostrava (DLO) 13, 16, 
28, 68, 69, 88, 89, 95

Divadlo Minotaurus 68

Divadlo Neslyším, amatérské divadlo 37

Divadlo Petra Bezruče (DPB) viz též Diva-
delní společnost Petra Bezruče 16, 
21, 32, 40, 92

Divadlo Polárka 68

Divadlo v Řeznické 37

Divadlo Vizita 55

Doosan Engine, korejská firma 56

DOT504, pražské divadlo 15

DPO, a. s., dopravní podnik 11, 22, 45, 
57, 95 

Drážďanská filharmonie 39

Dům knihy Librex 14, 21, 55, 64, 71, 
80, 94

Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh,  
s. r. o. 38 

Dům kultury města Ostravy 28, 29, 38, 
40, 49, 51, 52, 61, 63, 75, 76, 80, 
85, 96–98

– Kino Art 19, 28, 76

Dům kultury Poklad 80

Elán revival, hudební skupina 64

Ensemble Marijan, hudební uskupení 87

Ensemble Unicorn, mezinárodní hudební 
uskupení 39, 41

Epoque Quartet, hudební soubor 39

Euroregion Silesia, česko-polské sdru-
žení 92

Evropská investiční banka (EIB) 91, 95

Evropská unie (EU) 23, 37, 38, 39, 51, 
95 

Evropský sociální fond 21

Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) 7, 15, 
43, 57, 67, 74 

– klinika infekčního lékařství 67

– onkologické oddělení 74

Fany Band, hudební skupina 60

FBC Pepino Ostrava, florbalový klub 50 

FC Baník Ostrava, fotbalový klub 35, 39, 
65, 95

Fiducia, antikvariát a galerie 13, 15, 
16, 19–21, 28, 52, 68, 78, 80, 84, 
87, 95 

112
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Jihostroj České Budějovice, volejbalový 
tým 33 

Jiříkovo vidění, amatérské divadlo 37

Judas Priest, britská hudební skupina 
49

Jumping Drums, hudební skupina 60 

Junák 33

K. V. A. S., amatérské divadlo 37

Kalamitta, hudební skupina 50

Keltik, skupina historického šermu 35

Kinematograf bratří Čadíků 59

Kino Art viz Dům kultury města Ostravy

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

Klub českých turistů Permon 7

Klub hrdinů Sovětského svazu a Ruska  
38

Klub Marley 32

klub Parník viz Centrum kultury a vzdělá-
vání Moravská Ostrava a Přívoz 

Klub přátel Hornického muzea OKD 80, 
94

KLUBsten Karviná, oddíl stolního tenisu 
64

Knihovna města Ostravy (KMO) 19, 24, 
34, 74, 96

Komorní scéna Aréna (KSA) 7, 14, 16, 
25, 31, 32, 37, 79, 90

Komunistická strana Čech a Moravy 
(KSČM) 65, 77–79 

Konfederace politických vězňů 33, 89

Korea Exchange Bank Deutschland AG, 
finanční společnost 88

Kruh českého pohraničí v Ostravě 19

Kruh, galerie 62

Kryštof, hudební skupina 45, 80

Křesťanská a demokratická unie – 
Česká strana lidová (KDU-ČSL) 64, 
74, 76, 79

K-Trio, kulturní zařízení 92

Kulturní zařízení Ostrava-Jih 38

Legendy se vrací, hudební skupina 84

Letiště Leoše Janáčka Ostrava 17, 52, 
64, 68

Lidová konzervatoř Ostrava 

– Múzická škola 87

Lipské smyčcové kvarteto 39

Loprais Tatra Team, automobilový tým 
90, 91

M. O. S. T., občanské sdružení 20

Magistrát města Ostravy (MMO) 22, 26, 
59

– Archiv města Ostravy (AMO) 19, 61, 
62

– kancelář primátora 86

– odbor MIS (městský informační sys-
tém) 85

– odbor projektů IT služeb a outsourcin-
gu 85

Magnolia, hudební skupina 50

MAKRO Cash & Carry ČR, s. r. o. 95

Matiční gymnázium 87

Méli-Mélo, francouzský cirkus 72

Městská nemocnice Ostrava 28, 87, 96

Městská policie Ostrava 26, 53, 56, 59, 
60, 70, 79, 84, 89, 95

– jízdní oddíl 59, 60 

– Judo club 59, 88 

Městská policie Pardubice 59

Metropolitní opera New York 76

Metrostav Invest Ostrava, s. r. o. 65

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

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
38

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR  
85

Ministerstvo vnitra České republiky  
23

Miniuni viz Ostravské výstavy

Mlejn, galerie 62, 64

Mňága a Žďorp, hudební skupina 51

Moravskoslezský kraj 9, 10, 22, 23, 33, 
35, 37, 43, 61, 64, 78, 97

– Rada Moravskoslezského kraje 44

Mr. A-Z Production, produkční společ-
nost 73

Multi Development, developerská spo-
lečnost 45, 88

– Multi Veste Czech Republic 5, s. r. o., 
developerská společnost 45, 84

Muzeum v Sosnovci 13

Mužský pěvecký sbor Vítkovice 9

Nadace ČEZ 76

Naches, hudební skupina 62, 71

Naivní divadlo Liberec 68

Národní divadlo moravskoslezské (NDM) 
10, 14, 16, 20, 25, 30, 34, 35, 43, 
51, 53, 65, 70, 71, 73, 79, 84, 85, 
90, 98  

– Divadlo Antonína Dvořáka 7, 72, 87, 
92 

– Divadlo Jiřího Myrona 78

– Dětské operní studio 25, 65

Národní divadlo v Praze 25, 30

Národní dopravní informační a řídící 
centrum 63

Národní kulturní památka Důl Michal 16, 
53, 62

Národní památkový ústav 93

– Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v Ostravě 62, 93

Národní strojírenský klastr ve Vítkovicích 
90 

National Geographic, vzdělávací institu-
ce 70

Neřež, hudební skupina 60 

Občanská demokratická strana (ODS) 
74, 77, 78, 79, 82, 84 

Občanské sdružení svatá Barbora 60

Obec spisovatelů 

– ostravské středisko 90

– západočeské středisko 90 

– Rada obce spisovatelů v Praze 90 

ODS-Dopravní stavby Ostrava, a. s.  
37 

OHL ŽS, a. s., stavební firma 48

Olymp Praha, atletický oddíl 70 

Ondráš, folklorní soubor 38

Opavská IV, hudební soubor 28

O5 & Radeček, hudební skupina 60

Ostramo-Vlček Ostrava, s. r. o. 44

Ostrava Brass Quintet, hudební usku-
pení 7

Ostravica Fashion, a. s., obchodní spo-
lečnost 69

Ostravská banda, hudební soubor 39, 
71, 79

Ostravská univerzita (OU) 15, 31, 32, 
40, 59, 76

– Centrum Pyramida 64

– Fakulta sociálních studií 31

– Filozofická fakulta 76 

– Galerie Student 76

– Pedagogická fakulta (PdF) 80

– Ústav urgentní medicíny a forenzních 
oborů Zdravotně sociální fakulty 24

Ostravské městské lesy, a. s. 17, 62

Ostravské muzeum 13, 17, 19, 29, 55, 
62, 75, 80

Ostravské vodovody a kanalizace, a. s. 
44 

Ostravské výstavy, a. s. 22, 35

– Miniuni 8

– Slezskoostravský hrad 7, 8, 32, 35, 
36, 39–41, 43–45, 48, 51, 53, 54, 
56–58, 60, 64, 70, 73, 85, 94

– výstaviště Černá louka 10, 14, 21, 
26, 38, 40, 78 

Ostravský dětský sbor 89 

Ostravský informační servis, s. r. o. 8, 
14, 52, 84, 98

Ostravský rozhlasový orchestr 84

Ovanet, a. s., provozovatel metropolitní 
sítě 85

OZO Ostrava, s. r. o., firma zabezpečující 
odvoz a zpracování odpadu 45, 57

Panoramas, s. r. o., softwarová firma  
58

Paprsek Hlučín, oddíl mažoretek 35

Park Inn, hotel viz The Rezidor Hotel 
Group 

Parlament České republiky 

– Poslanecká sněmovna 10, 61, 89

– Senát 39, 79, 80, 82
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Státní divadlo Ostrava 22

Státní fond dopravní infrastruktury 69

Státní okresní archiv České Budějovice 19

Strana zelených 13, 78

Střední průmyslová škola v Ostravě-Vít-
kovicích 90

Střední škola prof. Z. Matějčka v Ostra-
vě-Porubě 48

Studentská Residence Slezská, a. s. 62 

Studio Dell‘Arte, divadlo 68

Studio Najbrt, designérské studio 69

Svaz demokratické levice, polská politic-
ká strana 61

Svaz důchodců ČR 86

Svaz Maďarů v ČR 79

Svaz měst a obcí ČR 38

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. 

– městská organizace Ostrava 28

Ševčík, folklorní soubor 58

Taneční klub Fit Mates 53

Tarra pyrotechnik, firma specializující se  
na přípravu ohňostrojů 60

Tata Bojs, hudební skupina 85

Team, slovenská hudební skupina 78

Teatr Ludowy, polské divadlo 56

Teatr Novogo Fronta, ruský divadelní 
soubor 55

Templ, klub 19, 35, 88

Tempo di šlak, hudební skupina 85

Těšínské divadlo 90

The Backwards, slovenská hudební 
skupina 60  

The Rezidor Hotel Group, mezinárodní 
společnost, provozovatelka hotelu 
Park Inn 80

The Sweet, britská hudební skupina 60

THeatr ludem, loutkové divadlo 15

TJ Bohemians Praha, sportovní klub 48

TJ Slezan Frýdek-Místek 35

TJ Sokol Moravská Ostrava, sportovní 
klub 48, 50

TJ Sokol Vítkovice, tělovýchovná jednota 
25 

TOM Krokodýl Ostrava, oddíl mažoretek 
48

Trenčianske múzeum 13

Trimex Group, investiční společnost 96

Tvůrčí centrum Ostrava při Asociaci 
hudebních umělců a vědců 86

Unie výtvarných umělců – Sdružení 
výtvarných umělců a teoretiků Ostrava 
62

Úřad města Katovic 38

Úřad práce v Ostravě 11, 25

Ústav sociální péče v Ostravě-Muglinově 
68

Vědecko-technologický park Ostrava,  
a. s. 16, 19, 73

Velmi studentské divadlo, amatérské 
divadlo 37

VENI ensemble, hudební uskupení 87

Visegrádská čtyřka, volná aliance ČR, 
Slovenska, Polska a Maďarska 13, 
63, 96

Vítkovice Aréna, a. s. 

– ČEZ Aréna 17, 20, 29, 46, 49, 65, 
74, 78, 82, 87, 89, 90, 93–95

– Městský stadion 46, 89, 96

Vítkovice Heavy Machinery, a. s., strojí-
renská společnost 56

Vítkovice holding 17, 48

Vítkovice Power Engineering, a. s. 32, 
82

Vítkovice, a. s. 9, 32, 46, 96

VK Perun, veslařský klub 62 

Vojenské sdružení rehabilitovaných  
19

VOKD, a. s., stavební společnost 96

Vysoká škola báňská-Technická univer-
zita Ostrava (VŠB-TU) 21, 22, 25, 35, 
39, 86

– Ekonomická fakulta 87

– Podnikatelský inkubátor 85

– Vesmír, sál VŠB-TU 13, 28, 29, 75

Vysoká škola podnikání, a. s. 63

výstaviště Černá louka viz Ostravské 
výstavy

parlament dětí a mládeže města Ostravy 
19

Passerinvest Group, developerská spo-
lečnost 88

Pastorační centrum v kostele sv. Ducha 
v Ostravě-Zábřehu 92

Pilař & Kuba, ateliér architektů 65 

Pink Floyd, britská hudební skupina 17

pivovar Ostravar 51, 62

Policie České republiky 19, 51, 70, 95

– Městské ředitelství Policie ČR Ostrava 
13, 28, 59

– Městské ředitelství Policie ČR Brno 
59

– Okresní ředitelství Policie ČR Zlín 59

– Správa hlavního města Prahy 59 

Polar televize Ostrava, s. r. o. 29

poradní sbor seniorů 86

Pražská komorní filharmonie 17

Pražský výběr II., hudební skupina 35

Precedens, hudební skupina 87

ProLogis Czech Republic Management,  
s. r. o., developerská společnost 71

1. SC SSK Vítkovice, florbalový klub 50

PSK Whirlpool, cyklistický oddíl 72

QQ Studio Ostrava, filmové a televizní 
studio 73

Rada kvality České republiky 40 

Rada města Ostravy 38, 56 

Radio Čas 60, 89

Rafani, výtvarné sdružení 20 

Red House Development, a. s., develo-
perská firma 51 

Redbull Air Race, skupina letecké akro-
bacie 45

Remenidos, slovenské hudebně-taneční 
uskupení 38

Rhythm Desperados, hudební skupina 
48

Rock & Roll Band Marcela Woodmana 
62, 73, 74, 78

Ředitelství silnic a dálnic ČR 63, 69

Scott VŠB-TU, běžecký oddíl 75

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského 
kraje 68, 71 

Sdružení pro zahraniční investice (AFI) 
85

Sdružení zahraničních letců – východ  
33

Senior Residence, s. r. o., společnost 
zajišťující služby pro seniory 8 

Schola Gregoriana Pragensis, pěvecké 
uskupení 39, 41

Sigma, britská hudební skupina 35

Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých ČR 34

Slezská galerie 44, 63, 93 

Slezské divadlo Opava 98

Slezské zemské muzeum v Opavě 13

Slezskoostravská galerie 93

Slezskoostravský hrad viz Ostravské 
výstavy

Slezský soubor Heleny Salichové 67

Slovenský filharmonický sbor 71

Sokol Moravská Ostrava 1, gymnastický 
oddíl 79

Sokolská župa moravskoslezská 27

Soltex Corporation, s. r. o., developer-
ská firma 33

Spartak Moskva, fotbalový klub 65

Speciální škola Kpt. Vajdy 68

Spojená akreditační komise České 
republiky 15 

SPOK – Spolek pro ostravskou kulturu 93

Společenský dům v Ostravě-Bartovicích 
29, 90

Společenstvo organizátorů výstavních 
a veletržních akcí SOVA při Hospodář-
ské komoře ČR 22

Společně-Jekhetane, občanské soužití 
59

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

– Městské lázně Moravská Ostrava 25

– Ozdravné centrum Ještěrka 9, 43

– zimní stadion 39, 79, 95

Správa železniční dopravní cesty, s. r. o.  
48
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180. výročí založení společnosti Vítkovice, a. s. 93, 94

160. výročí založení Městské nemocnice Ostrava 28

100. výročí povýšení Vítkovic na město 9

100. výročí posvěcení chrámu Panny Marie Královny v Mariánských Horách 58 

100. výročí založení ZUŠ Eduarda Marhuly 34

90. výročí založení Československé republiky 27, 83, 84

80. výročí úmrtí skladatele L. Janáčka 40, 65

80. výročí založení hokejového klubu HC Vítkovice 95

70. výročí událostí roku 1938 68

55. výročí založení Janáčkovy filharmonie Ostrava 63

55. výročí vzniku Pedagogické fakulty Ostravské univerzity 80 

55. výročí založení Divadla loutek Ostrava 95

55. výročí založení Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia Ostrava 61, 74

45. výročí založení Janáčkova komorního orchestru 34

40. výročí událostí roku 1968 76

20. výročí úmrtí publicisty, básníka, spisovatele a signatáře Charty 77 J. Šavrdy 34

20. výročí založení Klubu přátel Hornického muzea OKD 94

15. výročí založení Hornického muzea OKD 94

10. výročí založení antikvariátu a galerie Fiducia 78

10. výročí otevření Zimního stadionu Sareza 39

10. ročník přehlídky mimoškolních aktivit dětí a mládeže Bambiriáda 40

10. ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jeden svět 19

10. ročník divadelní přehlídky Maják 37

10. ročník Dnů maďarské kultury v Ostravě 79

10. ročník slavnosti pivovaru Ostravar 51

5. ročník Svatováclavského hudebního festivalu 71, 84

5. ročník Divadelní pouti bez bariér 68

5. ročník festivalu filmů o trvale udržitelném rozvoji TUR Ostrava 29

5. ročník Polských dnů 87 

5. ročník přehlídky Třebovický koláč 67

5. ročník cyklistického Memoriálu Jana Veselého 72

5. ročník turnaje školních družstev ČEZ Street Hockey 2008 29

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

Výtvarné centrum Chagall 13, 26, 40, 
57, 62, 72, 87

Vzájemné soužití, občanské sdružení 
59

Wohnout, hudební skupina 51

Yamato, japonská hudební skupina 20

Yvonne Sanchez & Latin Groove Con-
nection, hudební uskupení 48

Základní škola na ul. J. Šoupala v Ostra-
vě-Porubě 29, 40

Základní škola Ostrava-Bartovice 29, 90

Základní škola Ostrava-Krásné Pole 76

Základní škola Porubská 44

Základní škola Šalounova v Ostravě-Vít-
kovicích 22 

Základní umělecká škola Eduarda Mar-
huly 34

Základní umělecká škola Leoše Janáčka 
9

ZaMa, galerie 62

Zastupitelstvo města Ostravy (ZMO) 11, 
16, 19, 22, 33, 43, 51, 84, 69, 91, 
96

Zoo Straubing 10

Zoologická zahrada Belfast 27

Zoologická zahrada Ostrava 8, 10, 14, 
15, 17, 27, 28, 34, 38, 39, 42–44, 
53, 85, 96, 98

Zpocený voko, hudební skupina 50

židovská náboženská obec v Kingstonu 
20

Židovská obec Ostrava 87

Rejstřík akcí k významným výročím
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