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Fotografie na přední straně obálky:
Dům roku 2008 – hotel Park Inn na Hornopolní ulici v Moravské Ostravě
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První přírůstek 
roku 2009 v ost-
ravské zoo – 
želva bahenní 
(1. ledna)

1. ledna
• centrem novoročních oslav byla opět Stodolní ulice a její bezprostřední 
okolí. V klubech, restauracích a na prostranstvích přivítaly nový rok stov-
ky lidí. Vpodvečer se na kruhovém objezdu v Ostravě-Hrabůvce na ulici 
Dr. Martínka konal novoroční ohňostroj 

• šestnáct minut po půlnoci se narodil ve Fakultní nemocnici Ostrava 
mamince Lucii Biolkové syn Jiří. Prvnímu dítěti narozenému v Ostravě 
v roce 2009 a jeho mamince přišel 2. ledna blahopřát primátor města 
P. Kajnar 

• prvním přírůstkem v Zoologické zahradě Ostrava byla želva bahenní. Ta 
je jediným přirozeně se vyskytujícím druhem želvy na území ČR a je řaze-
na mezi kriticky ohrožené druhy živočichů

• Klub českých turistů a SSK Vítkovice uspořádaly novoroční výšlap na 
haldu Ema a vrch Landek. Součástí akce byla také sbírka na pomoc han-
dicapovaným 

1.–11. ledna
• Charita Ostrava společně s Charitou sv. Alexandra organizovala tradič-
ní Tříkrálovou sbírku. V Ostravě vybrali koledníci, kteří navštívili rovněž 
biskupa F. V. Lobkowicze, hejtmana J. Palase a primátora P. Kajnara,  
1,1 mil. Kč. Ty byly určeny na rozšíření kapacity charitních domů pro seni-
ory, podporu chráněných dílen pro lidi se zdravotním postižením nebo 
přímou humanitární pomoc lidem v nouzi 

5. ledna
• ve foyer Nové radnice byla zahájena výstava fotografií horolezce  
L. Sulovského z Himálaje, Karákóramu, And a také z hor České republiky 



zanechala jejich zesnulá dcera Zuzana, nastudovali v DLO v režii I. Racka 
a choreografii T. Vejsadové a L. Lepolda členové občanského sdružení 
Bílá holubice, děti a mládež s tělesným postižením, spolu s profesionál-
ními herci a tanečníky

17. ledna
• činohra NDM uvedla premiéru moderní pohádky R. Dahla Čaroděj-
nice. V režii P. Šimáka se v hlavních rolích představili G. Mikulková,  
A. Gasnárková a R. Urban 

• v Domě kultury města Ostravy se konala flamencová show španělské-
ho tanečníka J. Leóna a taneční skupiny Fantasía Española 

19. ledna
• 1st International School of Ostrava – základní škola a gymnázium,  
s. r. o., a Anglo-American University uzavřely na Nové radnici dohodu 
o spolupráci, která je zaměřena na rozvoj vzdělávání v anglickém jazyce 
od základního až po vysokoškolské 

22.–25. ledna
• společně s Ostravským informačním servisem, s. r. o., prezentovala 
Ostrava turistické možnosti na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu 
ITF Slovakiatour v Bratislavě

22. ledna–21. února
• Janáčkova filharmonie Ostrava pod vedením šéfdirigenta T. Kuchara 
uskutečnila své dosud nejdelší zahraniční turné, na kterém provedla pro-
gram složený především ze skladeb českých autorů. Na 19 vyprodaných 
koncertech v 19 městech východního i západního pobřeží USA zazněla 
díla A. Dvořáka, B. Martinů, B. Smetany a dalších 

23. ledna
• ministr životního prostředí M. Bursík jednal na Nové radnici s primá-
torem P. Kajnarem a jeho náměstky L. Ženatým a D. Madejem o kvalitě 
ovzduší na Ostravsku, plánovaném zpřísnění limitů pro malé a střední 
zdroje znečištění od roku 2014, podpoře technologií v oblasti energetic-
kých úspor a výstavbě centrální spalovny na Karvinsku

• inscenaci ruské autorky O. Muchinové Táňa, Táňa v Divadle Petra Bezru-
če nastudoval režisér D. Špinar. V hlavních rolích vystoupili S. Krupanská,  
K. Krejčí, T. Vilišová, T. Dastlík a P. Bureš 

24. ledna
• Český filmový a televizní svaz FITES udělil v Berouně cenu Trilobit 2008 
ostravskému studiu ČT a jeho spolupracovníkům. Ocenění obdržel režisér 
P. Štingl za dokument Ghetto jménem Baluty a za pořad nazvaný Suchá 

8. ledna
• vernisáž výstavy obrazů a instalací F. Kowolowského s názvem Mirage 
proběhla ve Výstavní síni Sokolská 26

9. ledna
• na programu novoročního koncertu Janáčkovy filharmonie Ostrava 
řízené T. Kucharem byla díla B. Martinů, S. Rachmaninova a A. Dvořáka. 
Sólistou večera byl americký klavírista D. Han 

10. ledna
• soubor Komorní scény Aréna připravil premiéru hry S. Becketta Šťast-
né dny. V režii A. Hübner-Ochodla vystoupili D. Fialková, V. Georgiev,  
J. Kaluža a T. Dočkalová

13.–18. ledna
• na veletrhu cestovního ruchu Vakantiebeurs v nizozemském Utrechtu 
prezentovala Ostrava historické památky, kulturní, sportovní akce a mož-
nosti ubytování. V doprovodném programu vystoupila skupina Šajtar

14. ledna
• Novoroční koncert Symfonického orchestru JKGO se konal v sále 
Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě. Pod vedením dirigenta 
P. Šumníka byla uvedena díla G. Bizeta, F. Mendelssohna-Bartholdyho, 
M. Ravela a B. Martinů 

• za účasti hejtmana Moravskoslezského kraje J. Palase byla na Vítko-
vické ul. v Moravské Ostravě slavnostně otevřena ostravská kancelář 
Poradny při finanční tísni, o. p. s.

15. ledna
• pátý ročník závodu ve skoku do výšky Ostravská laťka v Bonver Aréně 
vyhrál výkonem 231 cm ruský reprezentant A. Těrešin před J. Bábou 
z SSK Vítkovice. V soutěži žen zvítězila B. Laláková z USK Praha, když 
překonala laťku ve výšce 184 cm

15.–18. ledna
• expozice Ostravy na veletrhu Regiontour v Brně představila turistické 
zajímavosti města, kulturní, společenské akce a ubytovací možnosti. 
Zájem účastníků veletrhu vzbudilo také nové logo města Ostravy 

15.–21. ledna
• 15. ročník putovní přehlídky Projekt 100 nabídl milovníkům filmové-
ho umění v Kině Art v Domě kultury města Ostravy osm pozoruhodných 
hororů domácí i zahraniční provenience

16. ledna
• emocionální představení Labutí sen o duši na hudbu P. I. Čajkovské-
ho podle libreta manželů V. a I. Rackových inspirovaného textem, který 
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29. ledna 
• ministr průmyslu a obchodu M. Říman v rámci kontrolního dne prově-
řil postup likvidace ropných lagun Ostramo, jedné z největších ekologic-
kých zátěží v České republice. Doprovázeli jej náměstci primátora Ostravy  
L. Ženatý a D. Madej, zástupci sdružení Čistá Ostrava a Diamo, s. p.

• v antikvariátu a galerii Fiducia proběhla beseda Potřebuje Ostrava 
architektonické soutěže?, které se účastnili mj. náměstek primátora  
L. Ženatý, hlavní architekt města Ostravy C. Vltavský a předseda skupiny 
pro soutěže České komory architektů Brno L. Grym 

30. ledna
• v rámci českého předsednictví Evropské unie se konala v hotelu Atom 
mezinárodní konference o energetické bezpečnosti EU. Kromě premiéra 
M. Topolánka, místopředsedy vlády pro evropské záležitosti A. Vondry, 
ministra průmyslu a obchodu M. Římana se jí účastnili také evropský 
komisař pro energetiku A. Piebalgs, ministři energetiky států EU a ředite-
lé velkých energetických firem 

31. ledna
• činohra NDM uvedla premiéru hry finského dramatika B. Ahlforse Diva-
delní komedie. V režii P. Gábora vystoupili V. Forejtová, A. Cónová, F. Str-
nad, V. Polák a další

Hora na cestě do Evropy. Trilobita převzal také kameraman a režisér  
M. Janek. Byla tak oceněna jeho práce na dokumentech Občan Havel, 
Ghetto jménem Baluty a Zpověď Kateryny K.

• T. Bednářová z Prahy se stala vítězkou soutěže Miss Aerobik 2008. 
Finálový večer 13. ročníku soutěže se konal v aule Vysoké školy báňské-
-Technické univerzity v Ostravě-Porubě

25. ledna–8. prosince
• Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s. r. o., oslavil 50. výročí svého ote-
vření dvaačtyřiceti akcemi a projektem Kultura darem, aneb 50 let žije-
me kulturou, který nabídl vstup zdarma na jednu akci v každém měsíci. 
Na programu byly koncerty, např. vystoupení gospelových souborů Keep 
smiling gospel a BG styl v kostele Ducha svatého v Zábřehu, propagační 
show před Avion Shopping Parkem Ostrava, soutěže, divadelní představe-
ní, letní festival Léto na jihu, tradiční projekce Kinematografu bratří Čadí-
ků, cestopisná přednáška a Mikulášská zábava pro seniory. Vrcholem 
byl slavnostní večer 25. září, který zahájili náměstek primátora L. Ženatý 
a starosta obvodu Ostrava-Jih K. Sibinský a na němž vystoupila zpěvačka 
M. Kubišová. Řada návštěvníků využila při této příležitosti možnost pro-
hlédnout si rekonstruované prostory domu kultury

26. ledna
• do babyboxu Městské nemocnice Ostrava bylo umístěno první mimin-
ko – tříměsíční holčička. Byla patnáctým dítětem, které bylo v České 
republice odloženo do babyboxů za více než tři roky jejich fungování. Po 
zveřejnění případu v médiích se k dítěti matka znovu přihlásila 

• byl uveden první díl úspěšného desetidílného televizního seriálu Proč 
bychom se netopili režiséra P. Nikolaeva podle knižní předlohy Z. Šmída 
připravený ostravským studiem ČT

27. ledna
• v hudební soutěži začínajících skupin nazvané Boom Cup zvítězila praž-
ská kapela Hi-fi. Finálový večer se konal v klubu Templ 

28. ledna
• zastupitelé na svém 24. zasedání potvrdili svá usnesení ze září 2008, 
kterými rozhodli o bezúplatném nabytí nemovitostí ve vlastnictví státu 
v areálu Městské nemocnice Ostrava a na ulici Odboje v Moravské Ostra-
vě. Zastupitelstvo dále rozhodlo vyplatit pohledávku ve výši cca 5 milionů 
korun za nemovitosti v areálu bývalého koupaliště v Hulvákách, které už 
několik let chátrá. V souvislosti se záměrem výstavby nového městské-
ho fotbalového stadionu v Ostravě-Svinově odhlasovali zastupitelé změnu 
územního plánu v této lokalitě
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Členové předsednictva Konference o energetické bezpečnosti EU, 
zleva T. Hüner, A. Piebalgs, M. Topolánek, A. Vondra, W. Pawlak (30. ledna)



• přednáška významného českého teoretika architektury J. Tabora nazva-
ná O potížích položit dům na kanape – architektura a psychoanalýza se 
konala v antikvariátu a galerii Fiducia

20. února
• prezident V. Klaus navštívil v rámci své návštěvy Moravskoslezské-
ho kraje, jejímž hlavním cílem byl pietní akt ve Vítkově – rodném městě  
J. Zajíce –, také Ostravu. Prohlédl si provozy Vítkovice Power Engineering, 
a. s., a jednal s hejtmanem J. Palasem a dalšími členy vedení kraje. Poté 
navštívil obvod Mariánské Hory a Hulváky a hovořil s jeho starostkou 
a senátorkou L. Janáčkovou 

22. února
• na halovém mistrovství České republiky v Praze zvítězila D. Rosolová 
z SSK Vítkovice ve skoku do dálky výkonem 6,45 m

• výtržnosti provázely brněnský zápas FC Baník Ostrava – 1. FC Brno. 
Ten byl prvním utkáním po dohodě ministra vnitra s Českým fotbalovým 
svazem, podle níž mají bezpečnost na stadionech zajišťovat sami pořada-
telé. Brněnský tým zvítězil 2:0
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Prezident V. Klaus v doprovodu předsedy představenstva J. Světlíka 
a hejtmana J. Palase při návštěvě provozu společnosti Vítkovice (20. února)
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• byla spuštěna na internetových stránkách města interaktivní mapa kul-
turních zařízení v Ostravě, kterou zpracovala katedra kulturologie Filozo-
fické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

5.–8. února
• Ostrava prezentovala na 18. ročníku veletrhu Holiday World v Praze své 
jedinečné industriální dědictví, hudební festivaly a další kulturní a spor-
tovní akce. Návštěvníci se zajímali především o Slezskoostravský hrad, 
areál Hornického muzea OKD, Zoologickou zahradu Ostrava a možnosti 
ubytování 

11. února
• výstava „…a pozdravujte filozofy!“, kterou v Domě knihy Librex uvedl 
filozof, pedagog a publicista J. Sokol, připomenula předního českého filo-
zofa 20. století J. Patočku 

12. února
• turistické zajímavosti města bylo možno zhlédnout v prvním interne-
tovém interaktivním časopise o cestovním ruchu, který v rámci projektu 
Česká panoramata představila společnost Panoramas, s. r. o. Virtuál-
ní prohlídky Ostravy byly také zpřístupněny na internetových stránkách 
www.ostrava.cz, v sekci Turista 

13. února 
• v Pustkovci proběhl křest publikace P. a E. Rohlových Pustkovec – ves 
anděla strážce s podtitulem Vzpomínka na Jana Rohla. Kmotrem knihy se 
stala básnířka L. Romanská-Lidmilová 

14.–15. února
• na mistrovství ČR v kategoriích junior a dorostenec v Praze vybojovaly 
první místa členky SSK Vítkovice J. Slaninová v běhu na 60 m časem 
7,71 s a na 200 m časem 25,25 s a N. Ogrodníková v běhu na 60 m 
překážek časem 8,83 s 

17. února
• opolský vojvoda R. Wilczyński jednal s generálním konzulem Polské 
republiky v Ostravě J. Kronholdem, hejtmanem J. Palasem a ředitelkou 
krajského úřadu E. Kafkovou. Zajímal se mimo jiné o systém krizového 
řízení a vodní hospodářství kraje. Opolští zástupci poté navštívili Centrum 
tísňového volání Ostrava a jejich pobyt byl zakončen exkurzí v pobočce 
Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě-Porubě 

19. února
• ve Výstavní síni Sokolská 26 byla zahájena výstava obrazů, soch a in-
stalací ruských výtvarníků V. Artamonova a A. Klyuykova 



24. února
• Ostravské muzeum a restaurace Pod Muzeem uspořádaly masopustní 
veselici, na které účinkovali členové Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-
-Pustkovec a Muzikanti z Polanky. Ve vlastních maskách vyšli do ulic žáci 
základních škol a Střední umělecké školy v Ostravě

• společnost ArcelorMittal Ostrava, a. s., věnovala městským obvodům 
Slezská Ostrava a Radvanice a Bartovice speciální vůz Mýval, sestave-
ný z podvozku Mercedes-Benz Atego a nástavby Skarab Magnum, určený 
k čištění komunikací od polétavého prachu 

25. února
• ZMO na svém 25. zasedání schválilo usnesení, jímž se umožnilo v Měst-
ské nemocnici Ostrava vracet třicetikorunový regulační poplatek pacientům, 
kteří jej zaplatili za vyšetření v tomto zdravotním zařízení. Zastupitelé dále 
vyzvali dalšího zájemce o zástavbu Seidlerova nábřeží k uzavření smlouvy 
o odkup pozemků firmu UBM-Bohemia Projectdevelopment-Planning-Con-
struction, s. r. o., schválili uzavření smlouvy o organizaci mistrovství Evropy 
v atletice do 23 let mezi statutárním městem Ostrava a European Athle-
tic Association, které se má konat v červenci 2011, rozhodli o uvolnění  
9,4 mil. Kč na podporu projektu národního centra informačních technologií 
IT4 Innovations a souhlasili s vyvěšením tibetské vlajky na Nové radnici

25. února–1. března
• proběhl 13. ročník festivalu ostravských profesionálních činoherních 
divadel OST-RA-VAR, jehož cílem bylo představit průřez tvorbou ostrav-
ských divadel za rok 2008. Názory bylo možno prezentovat na seminá-
řích, jichž se účastnili divadelní kritici, teoretikové, studenti divadelní 
vědy, inscenátoři a ti z herců, jimž to náročný festivalový program dovolil. 
K nejvíce ceněným inscenacím patřily Noci bláznů a Job z produkce DPB 
a představení NDM Heda Gablerová 

26. února
• byla podepsána smlouva mezi statutárním městem Ostrava a společ-
ností CPI Hotels, a. s., která se tak stala za 167 mil. Kč vlastníkem Hote-
lu Atom Ostrava, spol. s r. o.

26. února–2. března
• Ostrava se zúčastnila mezinárodního veletrhu cestovního ruchu  
f.re.e Die neue C-B-R na mnichovském výstavišti. Návštěvníci si nejčastěji 
zjišťovali informace o turistických zajímavostech, sportovním či kulturním 
vyžití a možnostech ubytování 

27. února
• pohádku výtvarníka R. Pospíšila a skladatele Z. Kluky Výlet na ostrov 
snů připravilo Divadlo loutek Ostrava 
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Masopustní veselí před Ostravským muzeem 
(24. února)

R. Liberda v inscenaci Divadla loutek Ostrava Výlet na ostrov snů 
(27. února)



J. Nohavica. V hlavních rolích se představili Martin Gurbaľ, E. Dřízgová-
-Jirušová, M. Pillárová, Marek Gurbaľ a L. Ballová

8. března–11. listopadu 
• v rámci celoroční přehlídky Ostrava jazz night 2009 vystoupila v klu-
bech Fabric, Parník a Garage řada osobností jazzové hudby a uskupe-
ní jako L. White & Present Tense, Poogie Bell Band, J. Mayer & Nerve,  
J. Abercrombie & Robert Balzar Trio, Collegium Musicum, L. Stern's Afri-
ca, V. Bailey, Y. Sanchez, S. Gadd, A. Cohen a další 

1. března
• historicky nejvyšší počet návštěvníků – 30 000 – zhlédl výstavu Sváry 
zření, která byla ukončena v Domě umění GVUO. Ta byla prodloužena o je-
den den, aby na ní mohly být ještě prezentovány obrazy z Federerovy sbír-
ky, které na aukci zakoupil předseda představenstva a generální ředitel 
Vítkovice Holding, a. s., J. Světlík

1.–31. března
• konal se 8. ročník festivalu ProTibet, jehož cílem bylo seznámit zájem-
ce prostřednictvím koncertů, přednášek, výstav a dalších akcí s kulturou, 
historií a současností Tibetu a také upozornit na porušování lidských 
práv. Před hotelem Imperial proběhlo již tradiční malování tibetské vlajky 

3. března
• P. Placák, historik, publicista a významná osobnost českého under- 
groundu, besedoval v antikvariátu a galerii Fiducia 

5. března
• za účasti primátora P. Kajnara, ředitele JFO P. Krajniaka, ředitele Mezi-
národního hudebního festivalu Janáčkův máj J. Javůrka, ředitele Ostrav-
ského centra nové hudby P. Kotíka a dalších hostů proběhla v antikva-
riátu a galerii Fiducia beseda tentokrát nazvaná Potřebuje Ostrava nový 
koncertní sál? 

• v Domě knihy Librex představili Z. Šmíd a M. Adamec svou novou knihu 
Volejem i peřejemi, napsanou podle televizního seriálu z produkce ostrav-
ského studia ČT Proč bychom se netopili 

5.–8. března
• v ČEZ Aréně se konalo utkání prvního kola Davis Cupu mezi celky 
ČR a Francie. Vzájemné duely vylosoval na Nové radnici primátor P. Kaj-
nar. Český tým zvítězil 3:2, když vítězné utkání vyhrál R. Štěpánek nad  
G. Simonem 3:0 na sety

6. března
• Československá obec legionářská, Český svaz bojovníků za svobodu, 
Vojenské sdružení rehabilitovaných, Kruh občanů ČR vyhnaných v roce 
1938 z pohraničí a Ostravské muzeum uspořádaly vzpomínkové setkání 
u příležitosti 159. výročí narození T. G. Masaryka

• za účasti starosty Moravské Ostravy a Přívozu M. Svozila a velitele 
Městské policie Ostrava Z. Harazima bylo otevřeno Stacionární centrum 
prevence Městské policie Ostrava na ul. Zámecké v Moravské Ostravě 

8. března
• v NDM proběhla premiéra opery W. A. Mozarta Figarova svatba, kte-
rou nastudovali režisér M. Tarant a dirigent P. Gatto. Libreto přebásnil  
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12. března
• JFO uvedla výjimečný koncert, na kterém pod taktovkou nizozemské-
ho dirigenta D. Porcelijna zazněla díla B. Martinů, M. Ravela, C. Francka  
a O. Messiaena

13.–15. března
• na Černé louce proběhly výstavy věnované dovolené, životnímu stylu 
a svatbě Dovolená, Region, Sport, zdraví a pohyb 2009 a Nevěsta 2009 

16.–22. března 
• v antikvariátu a galerii Fiducia, Kinu Art, Minikino kavárně, klubu Atlan-
tik a klubu Templ se konala ostravská část filmového festivalu o lidských 
právech Jeden svět, který kromě projekcí nabídl také diskuze na aktuální 
politická a sociální témata

16.–23. března
• v rámci Irish cultural festivalu 2009 mohli zájemci v klubech na Stodol-
ní ulici nebo v Bonver Aréně vyslechnout tradiční irskou hudbu a ochut-
nat irské gastronomické speciality. Součástí byl také irský ples v hotelu 
Atom 

17. března
• ve foyer Nové radnice byla zahájena výstava Ostrava – Katovice, Co 
spojuje partnery, kterou připravily společně Archiv města Ostravy a Archiv 
Úřadu města Katovice. Prezentované dokumenty dokládaly podobnosti ve 
vývoji obou měst 

• na Nové radnici byly vyhlášeny výsledky druhého ročníku ankety Spor-
tovec Ostravy 2008. Hlavní kategorii vyhrál bývalý fotbalista FC Baník 

9. března
• výtržnosti, napadení revizora a poškozené vlakové soupravy provázely 
cestu fanoušků FC Baník Ostrava do Prahy na zápas s SK Slavií Praha, ve 
kterém Baník prohrál 0:1

10.–12. března
• součástí 2. ročníku veletrhu pracovních příležitostí Kariéra 2009+ 
v prostorách VŠB-TU Ostrava, jehož se zúčastnilo více než 80 zaměst-
navatelů, byla mezinárodní konference, jejímž tématem byla spolupráce 
mezi vysokými školami a firmami při uplatnění absolventů 

10.–13. března
• podvanácté se Ostrava představila v Cannes na mezinárodním veletr-
hu MIPIM. V expozici nabídla projekty určené pro potenciální investory. 
Mezi nejvýznamnější patřily průmyslové zóny Ostrava-Mošnov, Hrabová 
nebo Vědecko-technologický park Ostrava, a. s., a také brownfields v cen-
tru Ostravy a jeho okolí. Delegaci města vedl primátor P. Kajnar 

11. března
• další část cyklu Živé pochodně se konala v Minikino kavárně. Pořad byl 
věnován oběti R. Siwiece, Poláka, jenž se demonstrativně upálil na pro-
test proti účasti Polska na okupaci Československa v roce 1968. Akce 
byla součástí celoročního projektu Cesta ke svobodě

11. a 18. března
• v rámci 70. výročí okupace ČSR nacistickým Německem se uskutečnily 
v antikvariátu a klubu Fiducia přednášky P. Petružely 70. výročí napadení 
a okupace Československa německou armádou a Od Mnichova k protek-
torátu, kterou přednesl historik J. B. Uhlíř
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Ostrava V. Svěrkoš, talentem roku 2008 se stala plavkyně B. Závado-
vá z KPS Ostrava, nejlepší handicapovanou sportovkyní lukostřelkyně  
M. Sidková, mezi kolektivy zvítězilo družstvo zápasníků ve volném 
stylu TJ Sokol Vítkovice. Zvláštní cenu převzal a byl uveden do po- 
myslné síně osobností legendární zápasník a olympijský vítěz z Mnichova  
V. Mácha

• prvními držiteli ocenění Český pitaval, které uděluje Policie ČR ve spo-
lupráci s Českou pojišťovnou, a. s., se stali T. Bartoš a L. Holingr, kteří 
pomohli policii zadržet opilého viníka dopravní nehody a exhibicionistu

18. března
• město Ostrava zakoupilo speciální vozidlo, které při úklidu silnic čistí 
zároveň vzduch od polétavého prachu. Tento vůz představil na Prokešově 
náměstí náměstek primátora V. Mynář

• v GVUO byla zahájena výstava České a slovenské výtvarné umění  
60. let 20. století, na které zapůjčily vybraná umělecká díla mj. Slovenská 
národná galéria, Galéria mesta Bratislavy a Muzeum umění v Olomou-
ci. K vidění byla díla J. Vožniaka, V. Varmuži, V. Boudníka, A. Šimotové,  
E. Ovčáčka aj.

• mezinárodní konferenci o možnostech spolupráce soukromého a veřej-
ného sektoru a využití strukturálních fondů Evropské unie zahájili primá-
tor P. Kajnar a ředitel developmentu RPG Real Estate M. Coté

19. března
• velvyslankyně Brazilské federativní republiky v ČR L. L. Camargo jed-
nala na Nové radnici s primátorem P. Kajnarem. Na její cestě ji dopro-
vázel kulturní atašé L. Sarmento a vicekonzul J. C. Salvio. Hlavním 
důvodem její návštěvy byla výstava o architektu O. Niemeyerovi v Domě 
umění GVUO

• česká premiéra unikátního představení černého divadla H. I. L. T. Praha 
nazvaná Malovaný svět proběhla v Domě kultury města Ostravy. Režisérem 
a scenáristou souboru, který se vrátil do České republiky po letech úspěš-
ného vystupování v Řecku, Německu, Ekvádoru a Indii, byl ostravský rodák 
T. Hoidekr 

20. března
• v Domě umění GVUO byla zahájena výstava Architekt Oscar Nieme-
yer, Brasília, jejímž autorem byl významný slovinský architekt D. Pre-
lovšek

21. března
• premiéru dramatizace románu G. Orwella 1984 uvedlo DPB v režii  
J. Mikuláška. V hlavní roli Winstona Smithe se představil J. Vlas
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26. března
• na slavnostním setkání u příležitosti Dne učitelů bylo oceněno 15 peda-
gogů ostravských mateřských a základních škol. Ti obdrželi od náměstka 
primátora L. Ženatého finanční odměnu, pamětní list, květiny a také gra-
fický list

• pod názvem Fenomén Uprka a epigoni s podtitulem Folklorismus ve 
výtvarném umění byla ve Výtvarném centru Chagall zahájena výstava 
z tvorby J. Uprky a dalších umělců, kteří se věnovali folkloru, A. Frolky,  
V. Vašíčka a V. Vaculky 

27. března
• u pomníčku zastřeleným letcům RAF u kostela v Ostravě-Hrabůvce 
proběhl za účasti zástupců velvyslanectví Kanady, Armády ČR, členů 
Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobo-

• premiéru Višňového sadu A. P. Čechova připravil soubor Komorní scény 
Aréna. V režii I. Krejčího vystoupili v hlavních rolích A. Sasínová-Polar- 
czyk, N. Lichý a T. Dočkalová 

• v tělocvičně ZŠ Čkalovova v Ostravě-Porubě se konal za účasti mode-
lářů z ČR, Slovenska a Polska 5. ročník mezinárodní soutěže papírových 
modelů, který byl zaměřen na záchrannou techniku 

24. března
• výsledky sedmého ročníku soutěže o nejlepší fasádu Moravskoslez-
ského kraje byly vyhlášeny v klubu Parník. První místo v kategorii Fasá-
da správních a průmyslových objektů získal rekonstruovaný Rothschildův 
zámeček na Výstavní ulici ve Vítkovicích 

25. března
• Zastupitelstvo města Ostravy na svém 26. zasedání vzalo na vědo-
mí informace o stavu veřejného pořádku a bezpečnosti a kriminalitě na 
území města za rok 2008, které předložili ředitel Městského ředitelství 
Policie ČR T. Landsfeld a ředitel Městské policie Ostrava Z. Harazim. 
ZMO přijalo také integrovaný plán rozvoje Ostrava – Pól rozvoje a obecně 
závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostran-
stvích

25.–29. března
• na 7. evropských veteránských atletických hrách v Anconě vybojoval 
v kategorii mužů nad 75 let tři mistrovské tituly Ostravan Z. Benek. Ve 
vrhu koulí výkonem 10,56 m, v hodu diskem (33,54 m) a hodu břeme-
nem vážícím 7,29 kg (14,44 m)
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1. dubna
• velvyslanec Singapurské republiky v ČR Tan Soo Khoon jednal na 
Nové radnici s náměstky primátora Z. Trejbalem a L. Pospíšilem, kteří ho 
seznámili s historií města, průmyslovou tradicí a současností

2. dubna
• vedoucí odboru vnitřních věcí A. Býmová a vedoucí oddělení prezenta-
ce a vztahů k veřejnosti kanceláře primátora MMO P. Bittnerová převzaly 
v Praze cenu pro nejlépe komunikující úřad v Evropské unii, kterou Magis-
trát města Ostravy získal v konkurenci 337 institucí 

• křest knihy M. Šťastné Socha ve městě – interpretace plastik ve veřej-
ném prostoru Ostravy od konce 19. st. po současnost proběhla v literární 
kavárně knihkupectví Academia 

4. dubna
• ve věku nedožitých 87 let zemřel ostravský literární vědec D. Šajtar

• dramatizace světoznámého románu K. Čapka Válka s mloky měla 
premiéru v NDM. Pro činohru ji upravili režisér P. Šimák a dramaturgyně  
K. Špičková. V hlavních rolích se představili J. Fišar, T. Jirman, V. Polák 
a A. Mohylová 

• na valné hromadě Českého atletického svazu v Praze byl jeho místo-
předsedou opět zvolen O. Zvolánek, sekretář Moravskoslezského kraj-
ského atletického svazu

5. dubna
• tryzna k uctění obětí holokaustu se konala v obřadní síni židovského 
hřbitova ve Slezské Ostravě 

6. dubna
• na konferenci o kvalitě ovzduší v Ostravě konané v hotelu Atom jednali 
odborníci, politici, zástupci občanských sdružení a průmyslových podniků 
o možnostech zlepšení kvality ovzduší v Ostravě, které patří k nejvíce zne-
čištěným v republice

• jednokolejná tramvajová trať z Ostravy-Poruby do Kyjovic-Budišovic 
byla po roce od tragické dopravní nehody zajištěna zabezpečovacím zaří-
zením, které znemožní případnou současnou jízdu dvou tramvají v proti-
směru

• Jede, jede poštovský panáček aneb 100 let porubských poštovních 
pohlednic od roku 1899 až po současnost byl název výstavy konané 
v Galerii na schodech v prostorách ÚMOb Poruba, jejímž autorem byl  
J. Lexa 

du a dalších občanů vzpomínkový akt, na kterém promluvil mj. generál  
Z. Škarvada 

28. března
• člen Divadelní společnosti Petra Bezruče N. Lichý získal za roli Mende-
la Singera v dramatu Job Cenu Thálie 2008 

31. března
• v Ostravě bylo k tomu dni evidováno 17 868 nezaměstnaných a míra 
nezaměstnanosti tak dosáhla 10,9 % 
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tělesně handicapovaných sportovců s TJ Mittal Ostrava, se utkali repre-
zentanti Brazílie, Kostariky, Izraele a dalších 12 evropských zemí

17. dubna
• rok po tragické nehodě tramvají na jednokolejné trati nedaleko porub-
ského koupaliště, kterou nepřežili tři lidé, se ve vřesinském kostele sva-
tého Antonína Paduánského uskutečnila vzpomínková ekumenická boho-
služba 

17.–20. dubna
• velký úspěch zaznamenal F. Staněk, student Janáčkovy konzervatoře 
a Gymnázia v Ostravě, který zvítězil ve světové taneční soutěži The Inter-
national Theatrical Dance Championships v australském Sydney

18. dubna
• v ostravské zoologické zahradě byla slavnostně otevřena nová expozi-
ce Malá Amazonie. Vznikla úpravou vstupní části pavilonu papoušků a je 
určena pro druhy zvířat doposud v ostravské zoo nechované, mj. malé 
drápkaté opičky tamaríny pinčí 

• tým 1. SC WOOW Vítkovice zvítězil ve finále florbalové extraligy nad Tat-
ranem Střešovice 3:2 na zápasy. Rozhodující páté utkání finálové série 
vyhráli Vítkovičtí 5:4, a mohli se tak radovat ze čtvrtého mistrovského 
titulu v klubové historii. 28. dubna přijalo zástupce družstva v reprezen-
tačních prostorách Nové radnice vedení města Ostravy v čele s primáto-
rem P. Kajnarem 

8. dubna
• Jiráskovo náměstí ožilo velikonočním jarmarkem. Lidé si zde kromě 
malovaných kraslic a pletených karabáčů mohli zakoupit výrobky kovářů, 
hrnčířů, řezbářů či dráteníků. Akci doprovázela vystoupení lidových sou-
borů, kejklířů a sokolníků

8.–10. dubna
• pět filmových předpremiér nabídla v Kině Art ostravská část Ozvěn 
Febiofestu 

9. dubna
• v rámci akce Den plný překvapení se na Masarykově náměstí předsta-
vili kandidáti do Evropského parlamentu za KSČM. Lidé mohli diskutovat 
také s předsedou strany V. Filipem. Součástí mítinku bylo i vystoupení 
zpěváků J. Kociánové, M. Maxy a dua Eva a Vašek 

• dva zaměstnanci zahynuli a jeden byl s těžkými zraněními převezen do 
nemocnice po explozi potrubí na zásobníku se čpavkovou vodou v areálu 
Koksovny Svoboda v Ostravě-Přívoze

11. dubna
• v prostorách Hornického muzea OKD proběhl Freeze fest Re-Kreace – 
festival zaměřený na okrajové žánry, který nabídl per formance, diva-
delní představení a koncerty. Vystoupily na něm např. kočovné divadlo 
MSLSAJL, výtvarná skupina Ztohoven, kapely Like she, Ngomau, Secret 
shot, Pianko, Song of satori, Babiczka a Houby

• první mládě kriticky ohroženého lemura Sclaterova v rámci českých 
a slovenských zoologických zahrad se narodilo v ostravské zoo

13.–19. dubna
• desítky přednášek, výstav, unikátní nasvícení objektů, workshopy nabí-
dl festival Architecture Week Ostrava 2009. Mezi nejzajímavější patřila 
Street Gallery v oblasti pěší zóny v centru města, expozice Best of Slav-
né vily v pasáži Knihovny města Ostravy, unikátní osvětlení Dolu Michal, 
přednášky v Archivu města Ostravy, Domě knihy Librex, výstavy v Domě 
umění GVUO a Ostravském muzeu 

15. dubna
• v aule Ostravské univerzity měla premiéru jednoaktová komorní opera 
J. Čiernika Červená karkulka v provedení ostravského vokálního uskupe-
ní The Czech Ensemble Baroque Quintet 

16.–18. dubna
• na 8. ročníku mezinárodního turnaje Czech Open ve stolním tenise 
tělesně handicapovaných sportovců, který organizovala Česká asociace 
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Umělci do konce dubna tvořili v provozu smaltovny společnosti Vítkovi-
ce Power Engineering, a. s., velkoformátové smalty, které mohli zájemci 
posléze zhlédnout na Prokešově náměstí před Novou radnicí

• prestižní publikace Česká architektura/Czech architecture 2007–2008, 
která představuje pětatřicet nejzajímavějších staveb vybraných architek-
tem S. Sládečkem, byla pokřtěna v sídle společnosti NOKO reality, s. r. o., 
na Brandlově ulici v Ostravě. Mezi vybranými objekty nechyběla ani stav-
ba sídla společnosti, ve které se křest uskutečnil a jejímž architektem byl  
T. Havlíček. V publikaci je také přístavba ČEZ Arény, kterou navrhl archi-
tekt R. Václavík z ostravského studia Atos 6

24. dubna
• Divadlo loutek Ostrava uvedlo inscenaci Tajný deník Adriana Molea na 
motivy stejnojmenného humoristického románu S. Townsendové. V re-
žii V. Klemense s loutkami T. Volkmera vystoupili L. Červenka, I. Feller,  
V. Krakovková a další

• na okresní konferenci KDU-ČSL byl předsedou okresního výboru strany 
opětně zvolen Z. Pražák. Delegáti podpořili jeho kandidaturu do celostát-
ního výboru strany

25. dubna
• světová premiéra baletu SPOR aneb dotyky a spojení, jejímiž autory 
jsou členové skupiny Clarinet Factory, A. Vitouš a libretista a dramaturg 
představení M. Pivovar, se konala v NDM. V choreografii I. Vejsady a pod 
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umění GVUO a Důl Michal. Výjimečnou příležitost vystoupat pěšky 292 
schodů na věž Nové radnice připravili pro zájemce pracovníci Ostravské-
ho informačního servisu, s. r. o. 

19. dubna
• finské netradiční hardrockové violoncellové uskupení Apocalyptica 
vystoupilo v rámci svého světového turné v Bonver Aréně 

20. dubna
• po špatných výsledcích FC Baník Ostrava ukončili své působení u ost-
ravského celku trenér K. Večeřa i jeho asistenti K. Kula a S. Schäffer. 
Náročný úkol vyvést tým z krize dostal generální manažer V. Lička, který 
byl pověřen jeho vedením do konce sezony

20.–24. dubna
• za účasti představitelů Moravskoslezského kraje a města Ostravy byl 
zahájen na Slezskoostravském hradě 6. ročník Mezinárodního festivalu 
filmů o trvale udržitelném rozvoji TUR Ostrava 2009. Projekce krátkých 
filmů s tematikou ekologie, udržitelného rozvoje, ochrany fauny a flóry se 
konaly v Domě kultury města Ostravy

21. dubna
• největší odlitek o váze 140 tun, výšce 4,2 metru a téměř čtyřmetrovém 
průměru, jaký byl za padesát let existence zdejší slévárny ArcelorMittal 
Ostrava, a. s., vyroben, opustil brány hutní společnosti. Byl určen pro 
anglickou strojírenskou společnost v Sheffieldu a na místo určení byl pře-
pravován zhruba měsíc

21.–25. dubna
• v rámci Dne Země byl pro děti i dospělé připraven bohatý program na 
Slezskoostravském hradě, v Hornickém muzeu OKD, na náměstí SNP 
v Ostravě-Zábřehu, na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě a náměstí Sv. Čecha 
v Ostravě-Přívoze. Nabídl komentované procházky a prohlídky, zájemci si 
mohli zasoutěžit, vyzkoušet výrobu ptačích budek, prohlédnout si ornito-
logický stan nebo nabídku potravin zdravé výživy. Akci zpestřila vystoupe-
ní hudebních souborů

22. dubna
• legendární rocková skupina Nazareth přilákala na zimní stadion v Ostra-
vě-Porubě stovky fanoušků

23. dubna
• vernisáží v Rothschildově zámečku v Ostravě-Vítkovicích byla zahájena 
akce Smalt Art Vítkovice 2009, které se účastnilo devět domácích tvůrců 
a dva hosté ze Spojených arabských emirátů – J. Luqman a W. Safwan. 

Děti tvořící sluníčko z víček PET lahví v rámci Dne Země na náměstí Sv. Če-
cha v Ostravě-Přívoze (22. dubna)



o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na 2. etapu revi-
talizace přednádražního prostoru v Ostravě-Svinově

• majáles OU byl zahájen průvodem masek z Husova sadu na Slezsko-
ostravský hrad, zde a také v klubu Marley proběhla vystoupení skupin 
Clou, Sioux, Skyline a mnoha dalších. Samotnému majálesu předcházel 
divadelní týden v Divadle Petra Bezruče, Komorní scéně Aréna a Janáč-
kově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě

30. dubna
• 64. výročí osvobození Ostravy a ukončení 2. světové války si připomně-
li u památníku v Komenského sadech představitelé města v čele s primá-
torem P. Kajnarem, váleční veteráni, zahraniční diplomaté, hosté z part-
nerských měst a zástupci sdružení a politických stran 

• primátor P. Kajnar spolu s náměstky L. Ženatým a V. Mynářem přijal na 
Nové radnici velvyslance Ruské federace v České republice A. Fedotova, 
generálního konzula Ruské federace v Brně V. Děrgačeva, honorárního 
konzula Ruské federace v Ostravě A. Zedníka a zástupce partnerského 
města Volgogradu. Jednání se týkala projektů na podporu vědy a výzku-
mu, vysokého školství a rozvoje kontaktů s partnerskými městy

• ve Výtvarném centru Chagall se konala vernisáž výstavy obrazů a foto-
grafií J. Saudka

30. dubna–1. května
• 12. ročník folklorního festivalu Májová Plesná byl zahájen stavěním 
májky a  pokračoval vystoupeními folklorních souborů Hlubinka, Dubinka, 
Slezského souboru Heleny Salichové a dalších v sále Domu dětí a mláde-
že Ostrava-Poruba, středisku Plesenka. 1. května prošel Plesnou krojova-
ný průvod a poté se konaly hudební produkce v areálu u domu dětí

režijním vedením T. Jirmana vystoupili v hlavních rolích Z. Hatlas, O. Bori-
sová-Pračiková a B. Kaufmannová 

25.–26. dubna
• prototypy automobilů a motocyklů, které ještě v České republice neby-
ly nikdy prezentovány, lákaly návštěvníky Motorshow 2009 v ČEZ Aréně. 
Program obohatila okružní jízda 150 motocyklů Ostravou

28. dubna
• v rámci oslav polského státního svátku Dne ústavy byly v prostorách 
zahrady Generálního konzulátu Polské republiky označeny dva mohutné 
platany jmény dvou nejslavnějších disidentů obou zemí. První byl pojme-
nován Václav po českém prezidentu V. Havlovi, druhý pak Lech po sym-
bolu polského boje proti komunismu L. Wałęsovi. Slavnostního křtu obou 
stromů se zúčastnili mj. legenda polského disentu Z. Bujak a bývalá 
mluvčí Charty 77 a publicistka P. Šustrová

• strážník Městské policie Ostrava J. Helán převzal z rukou primátora 
P. Kajnara ocenění za statečnost. 17. března zabránil dvaadvacetiletému 
muži v úmyslu ukončit život pod koly kamionu na ul. Místecké, o deset dní 
později pomáhal při evakuaci starší ženy, která se před ohněm zachránila 
skokem z okna bytu

29. dubna
• zastupitelé se na svém 27. zasedání rozhodli podpořit částkou 
400 000 Kč druhý ročník Shakespearovských slavností na Slezskoost-
ravském hradě a 1,5 mil. Kč 1. mistrovství Evropy v tanečních disciplí-
nách Disco Dance a Dance Show Formation. ZMO dále schválilo smlouvu 
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Závěrečná scéna z baletu SPOR aneb dotyky a spojení (25. dubna)

Pamětní deska 
připomínající po-
jmenování dvou 
platanů jmény 
Václav a Lech 
v zahradě polské-
ho generálního 
konzulátu 
(28. dubna)
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1. května
• v rámci dne otevřených dveří si mohli lidé prohlédnout rekonstruovaný 
Rothschildův zámeček ve Vítkovicích sloužící jako reprezentativní prosto-
ry společnosti Vítkovice Machinery Group. Náklady na náročnou opravu 
kulturní památky přesáhly 120 milionů korun

• členové a příznivci KSČM oslavili Svátek práce v lesoparku Benátky 
v Nové Vsi a na zámku v Porubě, kde vystoupila rovněž poslankyně Evrop-
ského parlamentu V. Flasarová

1.–3. května
• historického úspěchu dosáhli tanečníci z TJ Sokol Vítkovice z oddílu 
Akcent Ostrava, kteří v obrovské konkurenci na mistrovství Evropy v show 
dance v Bělehradě získali v šesti soutěžních disciplínách čtyři zlaté a jed-
nu stříbrnou medaili

2. května
• několik tisíc fanoušků hardrocku vyslechlo koncert britské legendární 
skupiny Deep Purple v ostravské ČEZ Aréně 

3. května
• demonstrace proti rasismu na Masarykově náměstí, na níž přednesl 
projev primátor P. Kajnar, se účastnili především zástupci romské komu-
nity. Její průběh byl narušen asi 30 příznivci ultrapravice, jejichž výtržnosti 
si vynutily policejní zásah 

5. května
• velkolepou světelnou a laserovou show průkopníka elektronické hudby 
J.-M. Jarreho si v ČEZ Aréně vychutnalo kolem šesti tisíc posluchačů

• v celostátním finále středoškolského poháru sportovních gymnázií 
v Kladně vybojovaly první místa studentky Sportovního gymnázia Dany 
a Emila Zátopkových Ostrava P. Urbánková v běhu na 60 m časem 
7,84 s a D. Hořáková ve skoku dalekém výkonem 5,60 m a v trojskoku 
11,89 m 

• při příležitosti slavnostního otevření nového dětského sportoviště ZŠ 
Paskovská v Ostravě-Hrabové předal J. Buryan, ředitel pro výrobu a tech-
niku ArcelorMittal Ostrava, a. s., starostovi městského obvodu Hrabová 
R. Naďovi novou lanovou prolézačku v hodnotě 500 000 Kč 

5.–13. května
• v rámci prezentace Ostravské dny v Českém centru v New Yorku, jíž 
se účastnil také primátor P. Kajnar, proběhly koncerty Ostravské bandy, 
projekce dokumentárních i hraných filmů a také autorské čtení z díla ost-
ravského spisovatele J. Balabána

5.–22. května
• na programu Dnů nevidomých na Moravě, které v Ostravě už popat-
nácté pořádala Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, 
byly výstavy a koncerty v pobočkách Knihovny města Ostravy. Zaujala 
například prezentace haptivního (dotykového) umění mexického umělce  
D. T. Escobeda nebo výstava obrazů nevidomého malíře P. Pachmana 

6. května
• průvod masek a vystoupení kapel Alkehol, Tři sestry revival band, 
Waťák – Kabát revival, IMT Smile nebo Mňága & Žďorp byly součástí majá-
lesu Vysoké školy báňské–Technické univerzity Ostrava, který se konal už 
počtrnácté v Ostravě-Porubě

7. května
• společnost ArcelorMittal Ostrava, a. s., oznámila, že ukončila všechna 
arbitrážní a soudní řízení, týkající se privatizace bývalé Nové huti Ostra-
va a Vítkovice Steel, a. s., a odkoupí 10,9 % akcií státu v ArcelorMittal 
Ostrava, a. s., za 6,8 miliardy korun. Skupina ArcelorMittal tímto navýší 
svůj podíl v ostravské hutní společnosti na 82,5 %

8. května
• v DPB proběhla premiéra divadelní hry Bezruč?!, jejímiž autory jsou  
J. Balabán a I. Motýl. V režii M. Františáka vystoupili J. Vápeník, L. Mel-
nik a další. Součástí inscenace bylo také vystoupení punkrockové kapely 
Magdon
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Návštěvníci rekonstruovaného Rothschildova zámečku ve Vítkovicích 
(1. května) 



vé avantgardy. Ve Výtvarném centru Chagall si zájemci mohli prohlédnout 
výstavu fotografií J. Saudka a M. Hucka, v Galerii Magna obrazy P. Šma-
hy, ve Výstavní síni Sokolská 26 výstavu prací ateliéru grafického designu 
P. Nogy a O. Chorého, antikvariát a galerie Fiducia nabídla expozici foto-
grafií J. Mouchy a obrazů J. Špaňhela, Ostravské muzeum připravilo ate-
liér pro děti i dospělé, vystoupení cimbálové muziky Kalman, vyhlídku na 
náměstí z věže staré radnice a také komentované prohlídky. Na všechny 
akce byl vstup zdarma

• soutěž o nejkrásnější romskou dívku Roma Miss 2009, která se usku-
tečnila ve Vesničce soužití v Ostravě-Muglinově, připravila Diecézní charita 
ostravsko-opavská. Její součástí byla také hudební a taneční vystoupení 

15.–17. května
• čtyřicátý pátý ročník Velké ceny Ostravy v parkúru a Memoriál plk. Ja-
na Havla proběhly na závodišti JK Baník Ostrava ve Staré Bělé. Vítězem 
Velké ceny se stal J. Hruška na koni Radek z JK Opava-Kateřinky
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Norska a USA ve 
finálovém utkání 
mistrovství světa 
(16. května)

Starosta měst-
ského obvodu 
Poruba L. Palyza, 
náměstek primá-
tora Z. Trejbal a 
ředitel Bytostavu 
Poruba P. Ševčík 
při slavnostním 
otevření pečova-
telských domů 
na Průběžné ulici 
(12. května)

• jubilejní 30. ročník Běhu osvobození Ostravy pořádaný TJ Liga 100 
Ostrava, o. s., přilákal do Hrabyně osm desítek běžců z ČR, Polska a Slo-
venska. Hlavní závod vyhrál V. Bitala z Olympu Praha v čase 48:23,6 min

9. května
• v rámci Evropského dne opery 2009 pořádalo Národní divadlo morav-
skoslezské den otevřených dveří v Divadle Antonína Dvořáka. Jeho sou-
částí byla také veřejná zkouška inscenace opery Il soffio delle fate a před-
stavení komorní dětské opery Červená karkulka. Ve foyer divadla si mohli 
návštěvníci prohlédnout výstavu fotografií osobností ostravské opery 

9.–16. května
• na zimním stadionu Sareza v Ostravě-Porubě se konal čtvrtý světový 
šampionát v sledge hokeji tělesně postižených sportovců. Za mimořád-
ného zájmu diváků se zde utkaly týmy České republiky, Kanady, Japon-
ska, Německa, Norska, USA, Itálie a Korejské republiky. Vítězi se stali 
hokejisté USA, kteří porazili ve finále Norsko 1:0. Sledge hokejisté ČR 
skončili na pátém místě 

10. května
• v režii J. Špalka nastudoval soubor Komorní scény Aréna hru němec-
ké autorky D. Loher Tetování. V inscenaci se představili M. Georgievová,  
D. Škubal, T. Dočkalová, N. Holíková a J. Kaluža

12. května
• na Průběžné ulici v Ostravě-Porubě byly slavnostně otevřeny pečovatel-
ské domy pro seniory, jež tvoří pět dvojdomků s osmdesáti byty a správní 
budova, ve které jsou umístěny tělocvična, rehabilitační centrum, jídelna 
a také kadeřnictví a zubní ordinace

14. května
• o genocidě Židů a Romů hovořil v Domě knihy Librex na besedě o své 
nové knize Krátká dlouhá cesta slovenský sociolog a spisovatel F. Gál 

• v soutěžní přehlídce Prix Circom Regional, konané v rámci konference 
evropského sdružení regionálních televizních studií v holandském Gro-
ningenu, získal hlavní cenu v kategorii dramatických pořadů televizní film  
J. Svobody Boží duha produkovaný ostravským studiem ČT

15. května
• do první společné Ostravské muzejní noci se zapojily Galerie výtvarné-
ho umění v Ostravě, Ostravské muzeum, Galerie Magna, Výtvarné cen- 
trum Chagall, antikvariát a galerie Fiducia, Výstavní síň Sokolská 26, Důl 
Michal a Galerie Mlejn. GVUO připravila komentovanou prohlídku M. Stra-
koše výstavou Architekt Oscar Niemeyer, Brasília, programy pro děti či 
filmovou přednášku M. Jirouška na téma Limity a hranice brazilské filmo-



16. května
• v NDM se konala světová premiéra opery F. Ziganteho v originálním 
znění Il soffio delle fate (Dech dobrých víl) v hudebním nastudování  
S. Pescetti, J. Šrubaře a A. Sangiorgiho a režii L. Golata odehrávající se 
během válečného konfliktu v Sarajevu. V hlavních rolích se představili  
R. Alvarez, L. Mastro, G. Zampieri, M. Křístek, A. Podolchov a řada dal-
ších pěvců domácí i zahraniční operní scény

• ve věku 65 let zemřel významný ostravský jazzový hudebník a skladatel 
J. Urbánek 

16.–17. května
• celkovými vítězi nejkvalitnější Velké ceny Ostravy v plavání v dosavadní 
16leté historii se stali řečtí závodníci Ch. Moutsos, který vyhrál 400 metrů 
volným způsobem časem 3:57,07 minuty, a A. Exarchou, vítězka závodu 
na 200 metrů prsa časem 2:27,39 minuty. Vynikající byla rovněž Maďarka 
E. Verrasztóová, která z 15 rekordů Velké ceny překonala sedm 
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Hradní slavnosti s podtitulem Lapkové, lotři a loupežníci na hradě, na 
jejichž programu byl mj. jarmark, divadelní a šermířské představení a sou-
těže pro děti i dospělé 

17.–23. května 
• na Fakultě umění Ostravské univerzity se uskutečnil 3. ročník Meziná-
rodních hobojových kurzů, které vedla jedna z nejvýznamnějších americ-
kých hobojistek N. A. King z University of Michigan 

18. května
• hudební publicista P. Klusák uváděl v antikvariátu a galerii Fiducia 
pořad s názvem Koncert v laboratoři známého, během kterého komen-
toval nahrávky a filmy inspirované konfrontací hudby s biologií, ekologií, 
matematikou a fyzikou

20. května–9. června
• charakteristickým rysem 34. ročníku Mezinárodního hudebního festiva-
lu Janáčkův máj, který se konal kromě Ostravy také v dalších pěti měs-
tech a obcích regionu, byla účast vynikajících interpretek. Z operních zpě-
vaček lze jmenovat G. Beňačkovou, M. Koženou a M. Infante, dále pak 
německou houslistku V. Eberle nebo izraelskou klarinetistku S. Kam. 
Netradičním vystoupením zaujala interpretka lidové písně J. Šuláková. 
Posluchači vyslechli dvacet pět koncertů, na kterých se představili také 
klavíristé M. Rudy a Dang Thai Son, varhaník J. Tůma, Janáčkova filhar-
monie Ostrava, Pražská komorní filharmonie, Olomoucký filmový orchestr, 
České noneto, Camerata Moravia, Symfonický orchestr Českého rozhlasu 
a další. K nejočekávanějším vystoupením patřila světová premiéra sklad-
by A. Pavlorka Sblížení protikladů, první ostravské provedení symfonie  
M. Zenkla, opera Brenpartija, kterou na libreto T. Vůjtka napsal E. Schif- 
fauer, a provedení skladeb F. Poulenca a B. Martinů. K doprovodným akcím 
patřila např. výstava fotografií M. Hucka ve Výtvarném centru Chagall

21.–22. května 
• konal se devátý ročník Česko-polských dnů, na jehož programu byla 
výstava obrazů M. Tuszynské, výtvarná soutěž pro žáky ostravských a ka-
tovických základních škol, sportovní turnaje ve florbalu a stolním tenise, 
představení Divadla pantomimy Kinesis nebo vystoupení jazzové skupiny 
Moric Band

22. května
• silný vítr, který se přehnal odpoledne Ostravou, strhával střechy, vyvra-
cel a lámal stromy

23.–24. května
• k 60. výročí založení DPO, a. s., uspořádal dopravní podnik ve svých 
provozech v Martinově a Moravské Ostravě ve spolupráci s Radiem Čas 

V. Morys, S. Zubke-
vič, G. Zampieri 
a V. Živný v opeře 
Dech dobrých víl 
(16. května)

Opera E. Schif-
fauera Brenpartija 
uvedená v prosto-
rách Dolní oblasti 
Vítkovic (25. května)
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(1. června) 

Izraelská klarinetist-
ka S. Kam 
(2. června)
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a vozovny, výstavy moderních i historických typů autobusů, tramvají, 
hasičské techniky a prezentace městských organizací jako jsou Sare-
za nebo Ostravské výstavy, a. s., a vyhlídkových jízd byla na programu 
vystoupení zpěváka P. Dobeše, tanečníků, historických šermířů a nechy-
běly také soutěže pro malé i velké 

24. května
• obrovského úspěchu dosáhli juniorští basketbalisté BCM Moravská 
Ostrava. Stali se mistry republiky, když zvítězili v závěrečném turnaji Final 
four v Praze

27. května
• na 28. zasedání ZMO zastupitelé projednali a schválili výsledky hos-
podaření města za první čtvrtletí, přidělili dotace na pořádání čtvrtfinále 
tenisového Davis Cupu v ČEZ Aréně v Ostravě a rozhodli o udělení titulu 
Dům roku 2008, kterým se stala novostavba hotelu Park Inn na Horno-
polní ulici v Moravské Ostravě

28. května
• v Komorní scéně Aréna se konalo čtvrté čtení z tvorby L. Bárty,  
E. Kotarbové, L. Romanské-Lidmilové, M. Stoniše, O. Šuleře a dalších 
s názvem Ostrava město poezie 

• v antikvariátu a galerii Fiducia přednášel V. Dušek u příležitosti 125. vý- 
ročí narození spoluzakladatele Československé republiky a prezidenta  
E. Beneše 

29. května
• na 5. ročníku kulturně-charitativní akce Ostrava se baví, konané v spor-
tovní hale Sareza v Ostravě-Přívoze na Hrušovské ul., která byla určena 
především dětem z dětských domovů a stacionářů z  Moravskoslezské-
ho kraje, vystoupili mj. skupiny Maxim Turbulenc, ABBA Revival, Těžkej 
Pokondr nebo mim M. Nesvadba

30. května
• v kulturním domě v Ostravě-Petřkovicích proběhlo 8. setkání Hrušová-
ků, kterého se zúčastnilo více než 300 pamětníků a mezi nimi také zpě-
vačka M. Rottrová 

• akce Ostrava dokořán!!! nabídla den otevřených dveří v reprezentativ-
ních prostorách Nové radnice, kde se mohli návštěvníci setkat s primá-
torem P. Kajnarem, prezentací práce a techniky policistů a hasičů, DPO, 
a. s., a pro zájemce byl zdarma zajištěn provoz vyhlídkové terasy radniční 
věže. Ve stejný den se konaly dny otevřených dveří také v ostravském 
studiu České televize, Divadle loutek Ostrava a Ostravském muzeu 



menal bývalý hejtman E. Tošenovský, který obdržel přes 100 tisíc prefe-
renčních hlasů – nejvíce v celé České republice. Volby charakterizovala 
nízká volební účast, která v Ostravě dosáhla 27,28 % 

5.–7. června 
• konal se 11. ročník Bambiriády – přehlídky občanských sdružení, stře-
disek, klubů a dalších institucí, které se zaměřují na práci s dětmi ve vol-
ném čase. Děti a rodiče si mohli vyzkoušet lezení v lanovém centru Hor-
nického muzea OKD, prohlédnout si Zoologickou zahradu Ostrava, vyrazit 
na připravené turistické trasy, vyzkoušet si zručnost a zdatnost v mnoha 
soutěžích a také zhlédnout vystoupení hudebních či tanečních souborů 

6. června
• pracovníci Hvězdárny a planetária Johanna Palisy připravili v rámci Dne 
dětí akci nazvanou Cestování s vesmířanem Uffem. V multimediálním 
pořadu cestovatel Uff a hvězdná monstra se zájemci seznámili se zajíma-
vostmi vesmíru 

7. června
• Ostrava se stala prvním místem v ČR, kde se uskutečnil závod Svě-
tového poháru v inline maratonu, který se jel v rámci největšího středo-
evropského bruslařského seriálu pro veřejnost Nestlé LifeInline Tour. 
V mužské kategorii byl nejrychlejší Ital L. Saggiorato a mezi ženami zvítě-
zila česká reprezentantka K. Novotná 

9. června
• u příležitosti prvního Mezinárodního dne archivů v ČR připravil Archiv 
města Ostravy program s názvem I vy můžete mapovat bílá místa v historii 
města aneb Návody a rady pro orientaci v archivu. Návštěvníci se mohli 
seznámit s činností AMO, prohlédnout si badatelnu, depozitáře a také 
ukázky obalů, v nichž byly dokumenty v minulosti předávány nebo ukládá-
ny do archivu
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Předvolební mítink úspěšného kandidáta E. Tošenovského (ODS) do Evrop-
ského parlamentu na Masarykově náměstí (4. června)

Děti soutěžící 
na Bambiriádě 
(5. června)
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• rozšířit povědomí lidí o tomto regionu, ukázat jim možnosti zábavy či 
nabídnout pracovní příležitosti, to byl cíl akce s názvem Poznáváme se 
v Hornickém muzeu OKD. Připraveny zde byly soutěže, prohlídky hornic-
kých expozic či vystoupení ostravských kapel Buty, Úspěch nebo Rock & 
Roll Band Marcela Woodmana

3.–6. června
• v rámci divadelní přehlídky Dream Factory Ostrava mohli diváci zhléd-
nout v ostravských divadlech, solné jeskyni Halos a na dole Hlubina dvě 
desítky inscenací v podání umělců z České republiky, Slovenska a Pol-
ska. Kromě představení byly na programu diskuze o současném divadle, 
autorská čtení a koncerty

4. června
• na předvolebním mítinku ODS do Evropského parlamentu na Masary-
kově náměstí se představil lídr kandidátky E. Tošenovský a další předsta-
vitelé strany. Program obohatilo hudební vystoupení tria Nevím

• před Novou radnicí proběhl poslední předvolební mítink ČSSD, na němž 
sociální demokraté v čele s předsedou strany J. Paroubkem prezentovali 
své kandidáty do Evropského parlamentu. Pro děti i dospělé byla připra-
vena řada atrakcí a také vystoupení zpěváka P. Muka 

• ve Výstavní síni Sokolská 26 byla zahájena výstava soch J. Plieštika

5.–6. června
• volby do Evropského parlamentu vyhrála v Ostravě ODS s 34,78 % 
hlasů před ČSSD (27,99 %) a KSČM (15,16 %). Významný úspěch zazna-



12. června
• sedmé slavnosti obvodu Ostrava-Jih proběhly na náměstí SNP. Na 
programu byla mj. taneční a pěvecká vystoupení, představení pouličního 
divadla Theatre Kvelb a také koncert zpěváka M. Ztraceného. Starosta  
K. Sibinský ocenil významné osobnosti obvodu: spisovatele O. Šuleře, 
politického vězně plk. Z. Šticha, zřizovatele Střední školy uměleckých 
řemesel, s. r. o., na Gurťjevově ulici v Zábřehu J. Ivana a studenty Gym-
názia Františka Hajdy v Hrabůvce T. Oramuse a F. Veselého, kteří zorgani-
zovali dobročinný koncert pro svého zraněného spolužáka

12.–13. června
• v rámci kandidatury na titul Evropské hlavní město kultury pro rok 
2015 se uskutečnila hra Future City Game (Budoucí město) na téma Kre-
ativní město Ostrava – můj příběh. Future City Game byl součástí projektu 
Kreativní města, který v České republice iniciovala na počátku roku 2008 
organizace British Council ve spolupráci s ProCulture/Otevřenou společ-
ností, o. p. s. V Ostravě v jejím průběhu hledalo několik týmů odpověď 
na otázku, jak může vypadat život obyvatel v tomto původně průmyslo-
vém městě v roce 2015 a čím může město do budoucna zaujmout tvořivé 
a talentované jedince

12.–14. června
• o tituly mistrů světa a Evropy v disco dance, disco freestyle a street 
dance show se bojovalo na Dance World Ostrava 2009 v ČEZ Aréně. 
V kategoriích dětí, juniorů a seniorů se utkalo 2300 soutěžících z České 
republiky, Ruska, Litvy, Ukrajiny, Polska, Slovenska, Maďarska, Slovinska, 
Srbska, Německa, Belgie, Norska, Dánska, Finska, Švédska a Itálie 

13. června
• činoherní soubor NDM nastudoval hru J. Penhalla Bavič. V režii J. Klim-
szy vystoupili v hlavních rolích R. Klemensová, D. Viktora a V. Čapka

• všem věkovým kategoriím byl věnován druhý ročník charitativní akce 
Tesco – Běh pro život. Výtěžek ze startovného a dárcovských příspěvků 
byl určen Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek

15. června
• koncert k 50. výročí úmrtí B. Martinů zazněl v kostele sv. Václava 
v Moravské Ostravě. Jeho stěžejní částí byla autorova komorní kantáta 
Otvírání studánek. V hudebním nastudování J. Katráka účinkovalo Oper-
ní studio NDM, Moravskoslezské komorní sdružení, E. Dřízgová-Jirušová,  
A. Číhalová, M. Gurbaľ, A. Strejček a klavírista T. Gaál 

• na Městském stadionu ve Vítkovicích se konala tradiční Čokoládová 
tretra, určená nejmladší atletické generaci. Nejpopulárnějším závodem 
byl opět běh rodičů s dětmi 
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maratonu Nestlé 
LifeInline Tour 
(7. června) 

Návštěvníci výstavy 
ve studovně AMO 
v rámci Mezinárod-
ního dne archivů 
(9. června) 

Závody rodičů 
s nejmenšími dět-
mi na Čokoládové 
tretře 
(15. června) 



• nový vlastník hotelu Atom, společnost CPI Hotels, změnila jeho název 
na Clarion Congress Hotel Ostrava

16. června
• v hotelu Park Inn na Hornopolní ulici byla předána ocenění soutěže 
Dům roku 2008. V konkurenci deseti staveb nakonec zvítězila právě 
budova hotelu Park Inn, jejíž návrh je dílem ostravské architektonické 
kanceláře OSA projekt

• Rada města Ostravy rozhodla o odvolání L. Golata z místa ředite-
le Národního divadla moravskoslezského. Do doby jmenování nového 
ředitele byla pověřena jeho zastupováním stávající náměstkyně ředitele  
M. Hercíková

• ve Výtvarném centru Chagall proběhla vernisáž výstavy Helena Salicho-
vá ve fotografiích, jejichž autory jsou např. M. Polášek, K. Kubala 

• novým trenérem fotbalového týmu FC Baník Ostrava se stal M. Koubek 

16.–18. června
• v komerčních prostorách hlavního nádraží v Ostravě-Přívoze se konal 
10. ročník veletrhu drážní dopravy Czech Raildays 2009, jehož největšími 
lákadly byly elektrická lokomotiva Škoda 109E a vysokorychlostní jednot-
ka railjet s lokomotivou řady 1216.2 Rakouských spolkových drah

17. června
• jamajský sprinter U. Bolt, největší hvězda lehkoatletického mítin-
ku Zlatá tretra, nezklamal diváky na Městském stadionu ve Vítkovicích 
a zaběhl sprint na 100 metrů za 9,77 sekundy. Vzhledem k velké pod-
poře větru však tento výkon nebyl uznán rekordem mítinku ani nejlepším 
časem roku. Také v dalších šestnácti disciplínách byly k vidění skvělé 
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Dům roku 2008 – hotel Park Inn (16. června) 

Návštěvníky vele- 
trhu Czech Raildays 
obdivovaná soupra-
va Rakouských spol-
kových drah railjet 
(16.–18. června)
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Světový rekordman a jasný vítěz běhu na 100 m, jamajský sprinter U. Bolt 
(17. června)

B. Špotáková, třetí v hodu oštěpem na Zlaté tretře (17. června)

V popředí hlavní 
postava Oidipa 
ve stejnojmenné 
Sofoklově hře 
v podání J. Hájka 
(20. června)

výkony. V hodu oštěpem zvítězila Ruska M. Abakumovová hodem dlouhým 
66,89 m, v běhu na 110 metrů překážek byl nejlepší Kubánec D. Robles, 
který dosáhl času 13,04 s, dalším vynikajícím sprinterem byl B. Jackson, 
jenž zaběhl 400 metrů překážek za 48,32 s. Z českých atletů na sebe upo-
zornili oštěpař P. Frydrych, který hodem 80,57 m splnil limit na mistrovství 
světa, J. Vojtík v běhu na 200 metrů (20,80 s) a L. Škrobáková, která zdo-
lala 100 metrů překážek za 12,96 s. Padly také některé rekordy mítinku: 
v hodu kladivem zvítězila A. Wlodarczyk výkonem 76,59 m, ve stejné dis-
ciplíně, ale v mužské kategorii obsadil první místo K. Pars za hod dlouhý 
80,71 m, běh na 20 km vyhrála D. Tune časem 1:05:35,3 hod. a 1 míli 
zaběhl za 3:49,57 min. H. Keitany

• v Hornickém muzeu OKD proběhla vernisáž výstavy fotografií H. Kunzo-
vé Okamžiky slavné báňské tradice zachycující skoky přes kůži od obno-
vení této tradice na počátku 90. let 20. století do současnosti. Výstava 
byla pořádána v rámci oslav 160. výročí založení VŠB-TU

18. června
• novým předsedou představenstva společnosti ArcelorMittal Ostrava,  
a. s., byl zvolen A. Kochuparampil, který vystřídal S. Samaddara 

18.–23. června
• Výtvarné centrum Chagall se představilo na veletrhu současného 
umění Art Prague 2009 ve výstavní síni Mánes. Prezentovalo zde díla 
autorů tvořících v regionu

19. června
• v Domě umění GVUO byla zahájena výstava Studio Najbrt, Tři vykřiční-
ky, která prezentovala návrhy loga města Ostravy, nový vizuální styl města 
a v druhé části filmové, divadelní a výstavní plakáty, reprezentativní knihy 
a design. Návštěvníci si mohli některé aplikace návrhu loga odnést 
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Hostem večera byl zpěvák P. Kolář

20. června
• Sofoklův Oidipus v režii J. Mikuláška a v hlavní roli s J. Hájkem měl 
premiéru v NDM. V dalších rolích se představili A. Cónová, J. Fišar,  
M. Rataj a další

• Den Slezské na Slezskoostravském hradě nabídl soutěže, hry a řadu 
dalších atrakcí. Největšími lákadly byla vystoupení skupin No Name, Rock 
& Roll Bandu Marcela Woodmana, zpěváka S. Hložka nebo Železného 
Zekona 

20.–21. června
na mistrovství ČR v juniorských a dorosteneckých kategoriích na dráze 
vybojovaly v Ostravě mistrovské tituly členky SSK Vítkovice J. Slaninová 
v běhu na 200 m časem 24,50 s a N. Ogrodníková ve sprintu na 100 m 
časem 14,04 s a v hodu oštěpem výkonem 45,06 m

23. června
• byla otevřena nová, stálá expozice Ostravského muzea, která pro- 
střednictvím více než 2200 exponátů společenskovědních a přírodo-
vědných sbírek podává ucelený obraz o minulosti Ostravska. Nejstarší 
období připomínají archeologické nálezy, nechybí ani model Moravské 
Ostravy, jak vypadala do počátku 19. století, zrod průmyslu symbolizu-
je model bitevní lodi Viribus Unitis z roku 1914 a současnou Ostravu 
prezentuje 3D film promítaný v nekonečné smyčce. Expozice etnografie 
ukazuje typickou hornickou rodinu u sváteční večeře a v expozici hor-
nictví nabízí mj. mapu s vyznačením dolů pomocí těžních věží a unikátní 
sbírku důlních lamp a přístrojů. Z přírodovědné části expozice zaujme 
Šustova sbírka karbonu, která je jednou z největších v Evropě. Součástí 
otevření nových expozic byl také bohatý kulturní program na Masaryko-
vě náměstí 

• na Masarykově náměstí, před budovou Ostravského muzea byla 
zahájena unikátní exteriérová výstava velkoformátových panelů s foto-
grafiemi těles sluneční soustavy i vzdálených galaxií, mlhovin, hvězd 
a dalších vesmírných objektů, jejímž autory jsou astronomové ze Špa- 
nělska a Mexika 

24. června
• na 29. zasedání Zastupitelstva města Ostravy bylo uděleno čestné 
občanství spisovateli O. Šuleřovi a Cena města Ostravy Janáčkově fil-
harmonii Ostrava, kterou převzal její ředitel P. Krajniak. Zastupitelé dále 
schválili zprávu o výsledku hospodaření města za rok 2008, bezúplatné 
převedení nemovitostí Městské nemocnice Ostrava ve vlastnictví státu 

Primátor P. Kajnar uděluje čestné občanství města Ostravy O. Šuleřovi 
(24. června)

Cenu města Ostravy 
za Janáčkovu filharmonii 
Ostrava převzal její ředitel 
P. Krajniak (24. června)



na město. Největší rozruch vzbudilo projednávání materiálů týkajících se 
poskytnutí dotací na opravy kulturních památek, které byly nakonec sta-
ženy z jednání

• v rámci Olympijského dne se konal na stadionu Arrows v Ostravě-Po-
rubě běh na 10 km, jehož se účastnilo i přes velmi nepříznivé klimatické 
podmínky 7098 běžců. Hlavním organizátorem akce byl J. Horák, předse-
da TJ Liga 100 Ostrava, o. s.

25. června
• vzhledem k hrozícím záplavám se sešla na MMO povodňová komise 
v čele s primátorem P. Kajnarem. Nejvíce byla ohrožena oblast Žabníku 
v Koblově, proto zde hasiči postavili ochrannou hráz. Naštěstí nedošlo na 
celém území Ostravy k vážnějším škodám

• vzpomínkový akt k 60. výročí popravy generála H. Píky za účasti jeho 
synovců K. a M. Píkových, starosty Moravské Ostravy a Přívozu M. Svo-
zila, plk. M. Končického a dalších významných hostů se konal v základní 
škole na ulici Generála H. Píky v Moravské Ostravě. Zároveň byla ote-
vřena expozice o životě tohoto válečného hrdiny a ve vestibulu školy byl 
odhalen obraz L. Hlaváče připomínající nejvýznamnější okamžiky z gene-
rálova života 

27. června
• na mistrovství ČR veteránů v atletice v Písku vybojoval první místo 
v hodu kladivem Z. Benek výkonem 38,27 m

27.–28. června
• na republikovém šampionátu mužů a žen na dráze v Praze zvítězili: ve 
skoku vysokém J. Bába, když přeskočil laťku ve výšce 220 cm, a ve skoku 
dalekém V. Šrámková výkonem 6,13 m. Oba jsou členy SSK Vítkovice

28. června
• v Zoologické zahradě Ostrava proběhly křtiny tygřích mláďat, která 
obdržela jména Duffy a Darja

• exploze, barevné ohně, chemická kouzla, tajné inkousty a další zají-
mavé pokusy čekaly na návštěvníky Slezskoostravského hradu na akci 
Chemie – život je, kterou připravila Přírodovědecká fakulta Ostravské uni-
verzity

29. června
• v DK města Ostravy vyvrcholila koncertem vítězů klavírní soutěž Evrop-
ské unie. V doprovodu JFO vystoupili mladí klavíristé z Irska, Slovenska, 
Portugalska a Španělska. Vítězem se stal Španěl J. de Solaun, který pře-
vzal ocenění z rukou primátora P. Kajnara 
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• italský tenorista G. Zampieri oznámil na tiskové konferenci v Domě 
knihy Librex ukončení angažmá v operním souboru NDM 

• výkonem funkce ředitele Ostravských komunikací, a. s., byl pověřen  
D. Lyčka, stávající místopředseda představenstva a ekonomický náměs-
tek společnosti, který na tento post nastoupil po J. Mihalovi 

3.–5. července
• součástí oblastního sjezdu Svědků Jehovových v ČEZ Aréně byly pro-
slovy, společné zpěvy, modlitby a také křest nových členů 

4. července
• lidová slavnost Cyril, Metoděj a mistr Jan Hus proběhla na Slezsko-
ostravském hradě. Bohatý program, na kterém se podíleli také studenti 
Ostravské univerzity, nabídl přehlídku historických tanců, šermířská a di-
vadelní vystoupení, soutěže, hry, koncerty T. Kočka, skupiny Ave! Band 
a vokálního Kvarteta svatého Vavřince

6.–18. července
• v Ostravě-Plesné se konalo 3. sochařské sympozium, jehož se zú- 
častnilo 15 umělců z České republiky, Polska, Slovenska a Mexika. Větši-
na soch byla instalována v parku v Plesné 

7. července
• na Dole Michal byla zahájena výstava Vůně uhlí v nás, prezentující díla 
F. Duši, V. Wünscheho, V. Kristina, H. Salichové, A. Handzela a dalších 
umělců, kterou připravila GVUO 

8. července
• v rámci svého pobytu navštívily děti z oblasti ukrajinského Černoby-
lu Novou radnici, kde besedovali s náměstky primátora L. Pospíšilem  
a V. Mynářem

9. července
• do listu vlastnictví statutárního města Ostrava byly zapsány veškeré 
nemovitosti, které tvoří areál Městské nemocnice Ostrava, původně pat-
řící státu. Byly tak ukončeny dlouholeté spory týkající se nevyjasněných 
majetkových vztahů k budovám tohoto zdravotnického zařízení

9.–12. července
• 8. ročník festivalu Colours of Ostrava nabídl více než 25 000 nadšeným 
posluchačům v prostorách Slezskoostravského hradu, na Černé louce,  
v evangelickém kostele a v několika klubech vystoupení tisícovky účinku-
jících. K největším hvězdám festivalu patřili ansámbl britského avantgard-
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česká skupina Mako! mako, kolumbijské uskupení LA-33, britský jazzman 
J. Cullum, losangeleská rocková kapela The Violet Burning, legendární 
frontman skupiny Yes J. Anderson, korejské Ahn Trio, Tata Bojs a kapela 
N. O. H. A. Součástí festivalu byly rovněž exkurze do Dolní oblasti Vítko-
vic připravené antikvariátem a galerií Fiducia, projekce v Minikino kavárně, 
divadelní představení, workshopy a diskuze v Domě knihy Librex 

10.–12. července
• skvělý úspěch zaznamenali čeští tenisté, kteří za vydatné podpo-
ry domácího publika porazili ve čtvrtfinále Davis Cupu v ČEZ Aréně tým 
Argentiny 3:2 na zápasy. Rozhodující utkání vyhrál R. Štěpánek nad  
J. Monacem 3:0 na sety

15. července
• po rozsáhlé rekonstrukci byly za účasti primátora P. Kajnara otevřeny 
městské lázně v Moravské Ostravě přejmenované na Vodní svět Sareza. 
Návštěvníkům jsou kromě venkovního bazénu k dispozici wellness cen-
trum, posilovna, tobogany a vodní atrakce napodobující divokou řeku 
v jeskyni. Náklady na opravu dosáhly 150 mil. Kč

16. července
• Výtvarné centrum Chagall připravilo ve svých pobočkách sérii výstav 
věnovaných výtvarnici, spisovatelce a etnografce H. Salichové. Ostravská 
expozice, zahrnující její malířskou, grafickou a kreslířskou tvorbu, doplně-
ná o ukázky literární činnosti, sběratelského úsilí a některých osobních 
věcí, byla nejrozsáhlejší a nejkomplexnější. Součástí projektu bylo také 
vydání publikace P. Pavliňáka Helena Salichová, kterou pokřtili náměstek 
primátora L. Ženatý a předseda představenstva a generální ředitel firmy 
Vítkovice Holding, a. s., J. Světlík

17. července
• nové integrované bezpečnostní centrum sloužící moravskoslezským 
hasičům, zdravotnickým záchranářům a městským strážníkům bylo za 
účasti ministra vnitra M. Peciny, hejtmana Moravskoslezského kraje  
J. Palase a primátora P. Kajnara otevřeno v Ostravě-Porubě na Martinov-
ské ulici. Společná služebna vznikla přestavbou staré budovy hasičské 
stanice. Rozsáhlou modernizací prošlo i výcvikové sportoviště v jeho are-
álu, k dispozici je rovněž nová tělocvična s cvičnou lezeckou stěnou

• v Rothschildově zámečku ve Vítkovicích byla zahájena výstava Dolní 
oblast Vítkovic – budoucnost na dosah, prezentující studie přestavby 
a využití této lokality. Zároveň bylo podepsáno memorandum o budou-
cí podobě Dolní oblasti mezi společností Vítkovice, a. s., a Národním 
památkovým ústavem Davy fanoušků na koncertu Colours of Ostrava (9.–12. července)

Jedna z největších 
hvězd festivalu 
Colours of Ostrava 
J. Cullum 
(10. července)
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Chvíle po závěrečném bodu, který rozhodl o vítězství R. Štěpánka nad  
J. Monacem (12. července)

Radost českého tenisového týmu z postupu do semifinále Davisova poháru 
(12. července)

Jedna z disciplín 
mezinárodní ha-
sičské soutěže 
(24. července)

Soutěž 
ve výstupu 
na cvičnou věž 
na čas 
(23. července)

Nové integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje 
(17. července)
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• druhý ročník festivalu Shakespearovské slavnosti na Slezskoostrav-
ském hradě nabídl opět řadu vynikajících představení. Kromě Komedie 
omylů s J. Sedláčkem, T. Dočkalovou, V. Polákem a dalšími ostravskými 
herci mohli diváci vidět Veselé paničky windsorské s B. Polívkou a S. Sta-
šovou v režii J. Menzla a hru Bouře s J. Třískou. Festival ukončila sloven-
sko-česká inscenace Sen noci svatojánské s O. Víznerem, S. Laurinovou 
a I. Jirešovou

18.–19. července
• na okruhu Františka Bartoše v Radvanicích se uskutečnily mezinárodní 
silniční závody motocyklů a sidecarů

• skvělého úspěchu dosáhli ostravští beachbasketbalisté na 3. mezi-
národním mistrovství České republiky v Rakovníku. V mužské kategorii 
vybojovali zlaté medaile členové ostravského týmu Beachbojs 2 

19. července 
• náměstci primátora Z. Trejbal a L. Pospíšil převzali v litevském Kauna-
su vlajku mistrovství Evropy v atletice do 22 let, jehož pořadatelem bude 
Ostrava v roce 2011

19.–26. července
• na Městském stadionu ve Vítkovicích a v areálu Vysoké školy báňské-
-Technické univerzity v Ostravě-Porubě se konal XIV. ročník mezinárodní 
hasičské soutěže a XVII. ročník mezinárodní soutěže mladých hasičů, na 
kterých soutěžili reprezentanti z 30 zemí

20. července–16. srpna
• 3. ročník letní školy baletu a tance Ballet & Dance Workshop Ostra-
va určené studentům, kteří se chtějí profesionálně zdokonalovat v tom-
to uměleckém oboru, se konal na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu 
Ostrava. Tanečníci měli možnost pracovat s vynikajícími a renomovanými 
pedagogy, lektory a choreografy J. Kůrovou, L. Tozzi, K. Averty, V. Khra-
povem aj. Workshop byl zakončen celovečerním programem Ballet Gala 
Ostrava 

23. července
• převážně portréty a figurální kompozice I. Štenclové nabídla výstava 
Ivana Dixit, jejíž vernisáž proběhla v Ostravském muzeu 

28. července–8. srpna
• na mistrovství světa veteránů na dráze ve finském  Lahti zvítězil v kate-
gorii mužů nad 75 let Z. Benek v hodu břemenem výkonem 15,36 m

4. srpna
• v Domě umění GVUO byla zahájena expozice Stopy ohně, představující 
mj. tvorbu E. Ovčáčka, S. Klimeše, M. Mainera a Z. Ságlové, inspirovaná 
tímto přírodním živlem 

8. srpna
• první místo v běhu do vrchu na republikovém šampionátu v Janských 
Lázních získala časem 42 min 34 s v kategorii žen I. Šádková z týmu  
SK X-Air Ostrava 

10.–30. srpna
• na programu pátého bienále nové a experimentální hudby Ostravské 
dny 2009, jejímž hlavním pořadatelem bylo Ostravské centrum nové 
hudby, byly semináře, workshopy a diskuze s předními skladateli součas-
né hudby R. Ayresem, P. Kotíkem, P. Niblockem, Ch. Wolffem aj., kterých 
se účastnili mladí skladatelé a hudebníci z 15 zemí světa. Na programu 
bylo také 16 koncertů mj. i v klubu Parník a Dolní oblasti Vítkovic. S mi-
mořádným zájmem byly přijaty světová premiéra Rhapsody pro 3 orches-
try od amerického skladatele Ch. Wolffa, Koncert pro klavír a orchestr  
G. Ligetiho a skladba Amériques od E. Varèse. Mezi sólisty a soubory 
vynikli Ostravská banda, belgický pianista D. Vandewalle, houslistka  
H. Kotková, francouzská mezzosopranistka K. Károlyi, soubory Amadin-
dy Percussion Group z Budapešti, pražské Fišerovo kvarteto, Quasars 
Ensemble z Bratislavy, sbor Canticum Ostrava, DoelenKwartet z Rotter-
damu a berlínský Phosphor Ensemble 

11. srpna
• expozice fotografií předního polského historika umění Z. Świechowské-
ho Gallia Romanica, zahájená v Domě umění GVUO, představila francouz-
skou románskou architekturu a sochařství 

12. srpna
• ve Slezskoostravské galerii proběhla vernisáž výstavy mapující život 
a dílo B. Němcové nazvaná Krásná Barbora – odvážná Božena. Návštěvní-
ci si mohli také prohlédnout některé osobní věci slavné spisovatelky 

13. srpna
• zatím největší soubor prací P. Lysáčka pod názvem lysacek@post.cz 
byl instalován v Domě umění GVUO

13.–16. srpna
• mezinárodní sympozium kovářů a řezbářů Oheň a dřevo proběhlo na 
Slezskoostravském hradě. Díla, která umělci společně vytvořili, posléze 
zkrášlila hradní areál 
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Operní orchestr řízený O. Dohnányim při představení Prodaná nevěsta 
(29. srpna)

Vystoupení ba-
letního souboru 
NDM na oslavách 
90. výročí založe-
ní divadla 
(28. srpna)
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vystoupení 12. ročníku Folkloru bez hranic se konala na mnoha místech 
Ostravy a také v Klimkovicích. Posluchači mohli obdivovat domácí soubo-
ry Krasničanek, Holúbek, Hlubina, Hlubinka, Šlahorek, Slovácký krúžek 
a také zahraniční uskupení Les Marquis z Konga, Fontanavecchia a La 
Rondinella z Itálie, Alkartasuna z Baskicka a Jánošík ze Slovenska 

20. srpna
• v BorsodChem MCHZ, s. r. o., proběhl za přítomnosti zástupců minis-
terstva financí, ministerstva životního prostředí a České inspekce život-
ního prostředí kontrolní den sanace starých ekologických zátěží, který 
měl za úkol prověřit aktuální stav průběhu prací stanovených prováděcím 
projektem a jejich soulad se schváleným harmonogramem

21. srpna
• hlavními hvězdami desátého ročníku Slavností pivovaru Ostravar, uspo-
řádaných tradičně v areálu pivovaru, byly kapely Chinaski a Mňága & Žďorp 

22. srpen
• devátý ročník festivalu Dolnolhotský buben proběhl v lesoparku Benát-
ky v Nové Vsi. Fanoušci nejvíc ocenili skupiny Bek Ofis, Evolution Dejavu 
a Poletíme? 

25. srpna
• publikaci V. Šmehlíka Ostrava – Průvodce městem vydanou naklada-
telstvím Freytag & Berndt, s. r. o., pokřtili v Domě knihy Librex herec  
N. Lichý a náměstek primátora Z. Trejbal. Zájemci v ní najdou nejen tipy 
na zajímavá místa a turistické trasy, ale také informace o architektonic-
kých dominantách, přírodě, kultuře, sportovním vyžití či nočním životě. 
Součástí knihy jsou také tipy na výlety do okolí s přehlednými mapkami

26. srpna
• ve věku 67 let zemřel významný ostravský fotograf A. Jedlička 

27. srpna
• v Rothschildově zámečku ve Vítkovicích jednalo osm diplomatů z Ar-
gentiny, Brazílie, Chile, Kuby, Mexika, Peru, Uruguaye a Venezuely s čle-
ny vedení strojírenské skupiny Vítkovice Machinery Group, Moravsko-
slezského kraje a statutárního města Ostrava především o vzájemných 
obchodních kontaktech 

• fotografky D. a L. Dostálkovy představily ve Výstavní síni Sokolská 26 
svou instalaci nazvanou Die Wohnung 

 28.–29. srpna
• součástí oslav 90. výročí Národního divadla moravskoslezského, 
které se nesly v retrostylu doby založení NDM v roce 1919, byly divadel-
ní jarmark, vystoupení činoherního, operetního, baletního souboru NDM 



a krojovaný průvod v dobových kostýmech. Vrcholem pak bylo uvedení 
opery Prodaná nevěsta na Masarykově náměstí v hudebním nastudování  
O. Dohnányiho. Již od 25. srpna zvali veřejnost k účasti na oslavách 
kameloti nabízející speciální vydání časopisu Ostravské ozvěny a swingo-
vá kapela, která hrála v historické tramvaji 

• XII. mezinárodní setkání jízdních policií se tentokrát konalo v Komen-
ského sadech. Policisté z  České republiky, Polska a Maďarska změřili 
své síly ve třech disciplínách: parkúrovém skákání, zrcadlovém skákání 
a hlavní disciplíně, tzv. policejním parkúru, ve kterém zvítězil K. Moleda 
na koni Jahranek z policie v polském Chorzowě 

• netradiční rozloučení s prázdninami se uskutečnilo na Slezskoostravském 
hradě. V rámci Strašidelné noci zde probíhaly prohlídky s průvodci v kostý-
mech určené především nejmenším, jarmark a Festival ohňostrojů 2009

29.–30. srpna
• zakončení prázdnin zpříjemnil také DPO, a. s., který připravil v Kyjovi-
cích-Zátiší akci, na kterou se mohli návštěvníci přepravit historickou tram-
vají. Na programu bylo loutkové divadlo, rytířské turnaje, orientální tance, 
soutěže a pouťové atrakce

30. srpna
• legendární skupina Jethro Tull vystoupila v rámci turné, kterým oslavila 
čtyřicet let své existence, na výstavišti Černá louka 

31. srpna–11. září
• sympozia prostorových forem Ostrava 2009 Kov, kámen a voda, kona-
ného v kovárně pořádající školy Ave Art Ostrava, s. r. o., se účastnili mladí 
umělci z ČR a Slovenska. Vytvořená díla byla vystavena před Domem kultury 
města Ostravy a posléze umístěna ve Farské zahradě v Moravské Ostravě 

6160

Z
Á

Ř
Í

Příslušník jízdní policie na jednom ze skoků parkúru (29. srpna) 

S
R

P
E

N 1. září
• náměstek primátora L. Pospíšil a ředitelka školy S. Javůrková zahájili 
nový školní rok na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě 

• slavnostnímu otevření rekonstruované základní školy na Provaznic-
ké ulici v Ostravě-Hrabůvce byli přítomni náměstek primátora Z. Trejbal 
a starosta městského obvodu Ostrava-Jih K. Sibinský. Přestavba v hod-
notě 12 mil. Kč byla financována Evropskou unií a více než milionem 
korun z rozpočtu města 

• Český rozhlas Ostrava zahájil vysílání cyklu Ostravské příchody. Hosty 
pořadu byli lidé, kteří se do Ostravy sami přistěhovali, nebo zde přišli 
jejich předkové. Na osudy své a svých rodin zavzpomínali např. podnika-
tel J. Nosräti, lékař R. Doleček, novinář B. Navrátil, zpěvák P. Bende, ředi-
tel JFO P. Krajniak, pedagožka a překladatelka S. Zidaro. Od 29. června 
vycházel v regionální příloze deníku Mladá fronta Dnes seriál článků pod 
stejným názvem. Spuštěny byly také internetové stránky, na kterých mohli 
Ostravané své vzpomínky zveřejnit. Celý projekt, jehož ideovým tvůrcem 
byl R. Lipus, byl součástí kandidatury Ostravy na titul Evropské hlavní 
město kultury 2015

• do funkce generálního ředitele BorsodChem MCHZ, s. r. o., nastoupil 
P. Antecký, který v této funkci vystřídal V. Karkošku

• za účasti náměstka primátora V. Mynáře zahájil DPO, a. s., provoz nové 
autobusové linky číslo 47, která spojuje městské obvody Poruba, Plesná 
a Pustkovec 

2. září
• ve vestibulu Nové radnice se konala vernisáž výstavy 1989!!! Expozici 
připravenou pracovníky Archivu města Ostravy zahájili náměstek primá-
tora L. Ženatý a ředitelka AMO B. Przybylová. Fotografie, novinové člán-
ky, tiskoviny, letáky a další dokumenty přiblížily události od 17. listopadu 
1989 do návštěvy prezidenta V. Havla 3. ledna 1990 v Ostravě a podaly 
také stručnou charakteristiku dění ve městě od roku 1948

3. září
• obchodní rada velvyslanectví Belgického království J. Pajecki jednal na 
Nové radnici s náměstkem primátora L. Ženatým o rozvoji vzájemných 
vztahů v oblasti nových výrobních odvětví, školství, vědě, výzkumu a zku-
šenostech s využíváním industriálních památek. Poté se setkal s předse-
dou Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje P. Bartošem 
a prohlédl si letecké opravárenské centrum v Mošnově

• v rámci předvolební kampaně se před Novou radnicí uskutečnil mítink 
ČSSD a na Masarykově náměstí shromáždění ODS. Byly to poslední před-



8. září
• v Galerii G7 byla zahájena výstava prací významné dokumentární foto-
grafky D. Hochové

9. září
• na Nové radnici se konala elektronická aukce zprostředkovaná spo-
lečností eCENTRE, jejímž prostřednictvím nakoupilo město elektřinu na 
rok 2010. Díky ní se podařilo snížit cenu elektrické energie o 32 procent 
a ušetřit tak téměř 16 milionů Kč oproti cenám v roce 2009

12. září
• operu B. Smetany Dalibor v režii I. Racka a hudebním nastudování  
O. Dohnányiho a J. Šrubaře uvedl operní soubor NDM v titulních rolích 
s L. Mastrem, L. Ballovou a Z. Markovou

• Komorní scéna Aréna zahájila sezonu inscenací švédského dramatika 
A. Strindberga Hra snů. Náročné drama nastudoval režisér J. Nekvasil 
a v hlavních rolích vystoupili T. Dočkalová, P. Cisovský a A. Čuba 

• unikátní divadelní představení Zdař bůh, inspirované životy horníků 
a autentickými událostmi z padesátých let, se konalo v prostorách Dolu 
Michal. Autorem hry je dramatik M. Bambušek, režie se ujal E. McLaren 
z občanského sdružení Mezery a hudbu složil V. Franz. V hlavních rolích 
se představili T. Dastlík, J. Klimsza a T. Bambušek. Projekt byl součástí 
tříletého cyklu nazvaného Cesty energie

volební akce těchto stran před rozhodnutím o odložení voleb do Posla-
necké sněmovny 

4. září
• město Ostrava připravilo novou marketingovou akci v podobě elektro-
nických zpravodajů – newsletterů rozesílaných e-mailem. První z nich – 
Development Newsletter!!! – je zaměřen na developerské projekty 
a investiční příležitosti, druhý – Cestování Newsletter!!! – prezentuje 
aktuality z oblasti cestovního ruchu a možnosti trávení volného času na 
Ostravsku 

• v nedožitých 65 letech zemřel historik Ostravského muzea J. Dlouhý 

4.–6. září
• poprvé v Ostravě proběhl mezinárodní festival pěveckých sborů Vise-
grádské čtyřky Ostrava 2009. Českou republiku reprezentovali Akademic-
ký pěvecký sbor VŠB-TU a Chorus Ostrava, Polsko Wroclaw University of 
Technology Choir a Maďarsko pěvecký sbor ProVocal 

5.–6. září
• na mistrovství České republiky závodníků a závodnic do 22 let v Plz-
ni získala N. Ogrodníková z SSK Vítkovice dvě zlaté medaile. V běhu na  
100 m překážek zvítězila v čase 14,261 s a v hodu oštěpem vytvořila 
nový rekord ČR v této věkové kategorii výkonem 53,20 m 

5. září–25. října
• na programu ostravské části 5. mezinárodního bienále Industriální 
stopy 2009 byla inscenace Zdař bůh; procházka Vítkovicemi, z nichž tu 
konanou 5. září vedl V. Šmehlík, autor nového průvodce Ostravou; indu-
striální projížďka Ostravou s historikem architektury M. Strakošem a vý-
tvarné workshopy pro děti v Dolní oblasti Vítkovic vedené M. Lysáčkovou. 
Součástí akce byl rovněž Mezinárodní festival filmů a televizních pořadů 
o technických a průmyslových památkách Techné 2009 

6. září
• v Divadle loutek Ostrava byla v režii B. Homolkové uvedena obnovená 
premiéra jedné z nejoblíbenějších inscenací tohoto souboru – pohádka 
Broučci – podle stejnojmenné předlohy slavné knížky J. Karafiáta 

7. září
• na start mezinárodní soutěže historických automobilů Rallye Moravia 
2009, kterou před Novou radnicí odstartoval primátor P. Kajnar, se posta-
vilo více než padesát posádek z osmi evropských zemí. Mezi klenoty star-
tovního pole patřily např. vozy Hudson 37, Peugeot 13, Bugatti T 49 nebo 
Škoda Popular Monte Carlo z roku 1937
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Rallye Moravia 2009 odstartoval primátor P. Kajnar (7. září)



projekce snímků z festivalu Ostrava-Picture a Bílé divadlo Ostrava před-
stavilo ztvárnění pádu železné opony; 17. října se konala procházka po 
některých architektonických památkách Ostravy ukončená na místě 
určeném pro knihovnu vedená M. Strakošem, při které lidé rovněž vyjád-
řili svůj nesouhlas se zrušením projektu výstavby vědecké knihovny 

18. září
• na výstavišti Černá louka se konal v rámci kandidatury Ostravy na titul 
Evropské hlavní město kultury 2015 křest leporela L. Seifertové Tajem-
ná Ostrava, které zábavnou formou seznamuje dětské čtenáře s vývojem 
Ostravy od pravěku až do 20. století. Zvětšená verze byla vystavena ve 
vstupních prostorách pavilonu A 

18.–20. září 
• v areálu Třebovického parku se konal VI. ročník slavnosti Třebovický 
koláč, která nabídla pestrou přehlídku hudebních žánrů od folkloru přes 
folk až po country. Vystoupili zde např. Slezský soubor Heleny Salichové, 
Krasničanek, Mladá Haná, Vsacan, Dunajec, Šmykňa, kapely Tempo di 
vlak, Žalman a spol. BG Styl, Tomáš Kočko & Orchestr a Nezmaři. Největ-
ším lákadlem pro posluchače byla legendární skupina Spirituál kvintet, 
návštěvníci mohli zhlédnout ukázky šermířského umění a divadelní před-
stavení.  Po celou dobu slavnosti probíhal lidový jarmark

18. září–25. října
• výstava Ostrava?, která byla součástí akcí pořádaných v rámci kandi-
datury Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015, představila 
na výstavišti Černá louka na ploše 2400 m2 220 artefaktů od 165 auto-
rů. Prezentace byla rozdělena do několika částí: oddíl Reprezentace/sbě-
ratelství nabídl umělecká díla z veřejných i soukromých sbírek. Na tuto 
část navazovaly celky Osobnosti a Region, ve kterých byla zastoupena 
díla autorů světového formátu, jako byli např. O. Kokoschka a F. Kupka, 
a regionálních umělců jako H. Salichová. Různé styly moderního umění na 
Ostravsku od 70. let 20. století po současnost prezentovala část nazva-
ná Konstrukce/geometrie/koncept. Oddíl Akce/dokumenty/intervence 
zachycovala některé zásadní počiny v oblasti vizuálního umění. Do celé 
expozice byly umístěny také kuriozity získané na základě veřejných výzev 
při přípravě výstavy

19.–20. září
• 9. ročník Dnů NATO, největší armádní a bezpečnostní přehlídky ve 
střední Evropě, jíž se účastnili zástupci 12 zemí, vyvrcholil leteckou show 
na Letišti Leoše Janáčka. Lákadlem pro rekordních více než 130 000 
diváků bylo největší sériově vyráběné letadlo světa, americký vojenský 
dopravní letoun C-5 Galaxy nebo ukázky pilotáže stíhaček Eurofighter 
Typhoon F2 z letky britského RAF. K vidění byla také vojenská, policejní 
a záchranářská technika

14.–18. září
• skupina Vítkovice Machinery Group se prezentovala na 51. ročníku 
mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Stánek společnosti navští-
vil také premiér J. Fischer. 16. září zde zástupci Vítkovice Power Engi-
neering a BTG Slovakia podepsali historicky první smlouvu na dodávku 
membránových stěn pro slovenskou společnost a zároveň bylo uzavře-
no memorandum o vzájemné spolupráci mezi Železárnami Podbrezová,  
a. s., společností Vítkovice Power Engineering a BTG Slovakia

16.–22. září
• jízdy zručnosti, projížďka Ostravou, besedy, přednášky, soutěže a vý-
stavy pořádané převážně Knihovnou města Ostravy byly součástí Evrop-
ského týdne mobility, který je zaměřen na propagaci ekologičtějšího způ-
sobu dopravy

17. září–17. října
• proběhly další z řady akcí na podporu výstavby nové budovy Moravsko-
slezské vědecké knihovny, tzv. černé kostky. První byla veřejná debata 
17. září v antikvariátu Fiducia konaná v rámci projektu Potřebuje Ostra-
va…?; další 23. září happening „proti populismu, totalitě a hlouposti“ 
s názvem Blbost na náměstí, jehož součástí byla stavba protestní kost-
ky z vyřazených knih na Masarykově náměstí. Na programu byla rovněž 
vystoupení skupin Visací zámek, Glayzy, zpěvačky E. Farné, ohňová show, 
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Expozice Vítkovice Machinery Group na strojírenském veletrhu v Brně 
(14. září)



21. září
• v kostele sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu se pod záštitou hejtmana  
J. Palase, primátora P. Kajnara a biskupa F. V. Lobkowicze konal benefič-
ní koncert Sešli se, aby pomohli, jehož výtěžek byl určen na nákup lůžek 
v Hospici sv. Lukáše. Vystoupily zde Spirituál kvintet, soubor Mbunda Afri-
ka a Zuzana Lapčíková kvintet

22.–23. září
• desátého ročníku mezinárodní konference Investment & Business 
Forum 2009 v Clarion Congress Hotelu se zúčastnili zástupci firem, eko-
nomové, představitelé státní správy a samosprávy. Akci uspořádalo Sdru-
žení pro rozvoj Moravskoslezského kraje s podporou města Ostravy a dal-
ších institucí. V úvodu programu vystoupil primátor P. Kajnar, který hovořil 
o přeměně průmyslového centra v moderní metropoli a dalších možnos-
tech rozvoje regionu. V jednotlivých sekcích se diskutovalo o financování 
ze strukturálních fondů EU, výzkumu, inovacích a energetice

23. září
• na svém 30. zasedání zastupitelé odsouhlasili snížení výdajů města 
v důsledku nenaplňování daňových a kapitálových příjmů. Mimo jiné 
byly kráceny investiční výdaje o 237 254 000 Kč. O 61 581 000 Kč byly 
sníženy neinvestiční dotace na provoz městských obchodních společ-
ností a neúčelové investiční dotace pro městské obvody byly zkráceny 
o 30 639 000 Kč. Odborům Magistrátu města Ostravy byl rozpočet na 
provoz redukován o více než 65 milionů Kč. Celkem statutární město 
Ostrava snížilo své výdaje o 432 658 000 Kč. V dalším jednání byl přijat 
koncept rozvoje kultury do roku 2020, změna obecně závazné vyhláš-
ky o volném pohybu psů a také poskytnutí dotace ve výši 1 349 710 Kč 
sdružení Jagello 2000 na vypracování předběžné studie na vybudování 
informačního centra euroatlantické bezpečnosti v Ostravě
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• v DK města Ostravy proběhl za účasti ministryně zdravotnictví D. Jurás-
kové 13. ročník Gerontologických dnů. Šest stovek lékařů a odborníků 
diskutovalo zejména o psychiatrických problémech seniorů

24. září
• přednášku o významné ostravské osobnosti, legionáři, pedagogovi 
a hrdinovi 2. odboje R. Tlapákovi připravila v Ostravském muzeu ředitelka 
AMO B. Przybylová 

25. září
• v Domě umění GVUO byla zahájena výstava Trojhlavý drak 2009, zachy-
cující architekturu Horního Slezska v letech 1922–1939. Ta byla součás-
tí stejnojmenného projektu, jehož cílem bylo mapovat architektonické 
dědictví 20. století v tomto regionu

25.–26. září
• 2. ročník dopravně-vzdělávací akce Ostravská dopravní školička se 
konal na Prokešově náměstí a na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě. Akce pro 
děti mateřských škol a základních škol byla společným projektem města 
Ostravy, Mateřské školy na Keramické ul. v Ostravě-Muglinově a firmy 
Libros Ostrava, spol. s r. o. 

25. září–4. října
• další ze série akcí, které byly součástí kandidatury Ostravy na titul 
Evropské hlavní město kultury 2015, byl první ročník mezinárodního 
filmového festivalu Ostrava Kamera Oko, zaměřený na tvorbu kamera-
manů. Součástí přehlídky byla rovněž Národní kameramanská soutěž, 
z níž si Cenu za nejlepší snímek odnesl student FAMU A. Stretti za kame-
ru k filmu M. Hogenauera Děti sledující noční vlaky. Projekce se kona-
ly v kinech Vesmír, Luna, Minikino kavárně, Kinu Art, v klubu Atlantik, 
Dole Michal nebo v Dolní oblasti Vítkovic. Jedna z festivalových sekcí 
byla zaměřena na filmy související s Ostravou. K vrcholům festivalu 
patřilo uvedení filmu T. Vorla Kouř v areálu Dolní oblasti Vítkovic. V den 
zahájení byla odhalena na domě č. 25 na ulici 28. října pamětní deska, 
která má tvar objektivu kamery, světoznámému režiséru, ostravskému 
rodákovi K. Reiszovi, jejímž autorem je M. Pražák. Slavnostního aktu se 
účastnil bratr K. Reisze P. Reisz, který dnes žije v Londýně, režisérka  
V. Chytilová, producent Č. Kopecký, náměstek primátora L. Pospíšil a dal-
ší hosté 

27.–28. září
• na Svatováclavských pivních slavnostech v areálu zámku v Ostravě-
-Zábřehu mohli příznivci zlatavého moku vychutnat pivní speciály z pat-
nácti minipivovarů. Přehlídku doplnil pestrý hudební program, na kterém 
vystoupily mj. kapela Ready Kirken a zpěvačka Anna K. 
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• návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice ovlivnila také pro-
gram Svatováclavského jarmarku na náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě-
-Přívoze. V kostele Neposkvrněného početí Panny Marie byla instalována 
výstava Dělník na vinici Páně, věnovaná současnému papeži, a při slav-
nostním zahájení jarmarku oslovil shromážděné přívozský farář B. Stępień, 
který se podělil o dojmy z nedělní mše na letišti v Brně-Tuřanech celebro-
vané Benediktem XVI. Následný program nabídl tradiční průvod v historic-
kých kostýmech se svatým Václavem v čele, vystoupení hudebníků, kejklí-
řů, sokolníků, ukázky tradičních řemesel, zvěřinec nebo katovskou dílnu 

28. září–2. října
• bohatou žeň festivalů doplnil 8. ročník mezinárodního loutkářského 
festivalu Spectaculo Interesse, pořádaný Divadlem loutek Ostrava, jehož 
se účastnili loutkoherci z České republiky, Polska, Slovenska, Německa, 
Nizozemska, Portugalska, Velké Británie, Ruska, Španělska a Kanady. 
Kromě scény DLO se představení konala také přímo v ulicích města. 
Diváci mohli mj. zhlédnout světovou premiéru La Fontainových bajek v po-
dání španělských umělců. Hlavní ocenění – Cenu primátora města Ostra-
vy – udělila mezinárodní odborná porota souboru Duda Paiva Company 
z Holandska za pozoruhodnou inscenaci Prokletí

28. září–28. října
• Svatováclavský hudební festival opět nabídl řadu pozoruhodných hudeb-
ních zážitků. Z orchestrů, komorních souborů a jednotlivců, kteří vystoupili 
v několika ostravských kostelech a dalších městech a obcích regionu, lze 
jmenovat Janáčkovou filharmonii Ostrava, Ars Brunensis Chorus, Praž-
skou komorní filharmonii, Musicu Floreu, Collegium Marianum a Collegium 
1704. Mezi sólisty vynikli např. zpěváci M. Nelson, M. Le Brocq, M. Brook, 
P. Noskaiová, S. Houda-Šaturová, M. Janková, K. Kněžíková, M. Rewerski, 
L. Abadie, E. Dřízgová-Jirušová, H. Škarková, z instrumentalistů varhaník 
P. Čech, houslista F. Fernandéz, hobojista E. Rodolfi, violista P. Wagner 
nebo cembalista J. Ogg. Posluchače zaujalo mj. Dvořákovo Te Deum, ora-
torium J. Haydna Stvoření či závěrečné provedení velkolepé symfonie č. 2. 
Lobgesang F. Mendelssohna-Bartholdyho 

30. září
• v aule Vysoké školy báňské-Technické univerzity v Ostravě-Porubě 
se konala výjimečná událost – celostátní zahájení akademického roku 
2009/2010. Ceremoniálu se účastnil předseda vlády ČR J. Fischer, 
ministr vnitra M. Pecina, náměstek ministryně školství, mládeže a tělo-
výchovy V. Růžička, hodnostáři VŠB-TU v čele s rektorem T. Čermákem, 
rektoři českých vysokých škol a další osobnosti. Delegaci města vedl pri-
mátor P. Kajnar. Program obohatil koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava 
a vernisáž dvou výstav, první byla věnována 160. výročí VŠB-TU a dru-
hou – Zasaď s námi strom v poušti – pořádal Židovský národní fond 



1. října
• novým ředitelem Městské nemocnice Ostrava se stal J. Zháněl, který 
v této funkci vystřídal F. Jurka 

• DPO, a. s., od tohoto dne umožnil cestujícím zakoupení jízdenky na 
ostravskou MHD také prostřednictvím textové zprávy SMS 

• ve Výstavní síni Sokolská 26 byla zahájena výstava grafik Z. Kučery

1.–30. října
• program přehlídky Francouzský podzim nabídl řadů filmů, výstav, kon-
certů, soutěží a ochutnávek národní kuchyně. Mezi nejzajímavější akce 
patřila výstava francouzského komiksu v Galerii Mlejn, přednáška o díle 
spisovatele H. Pourrata, koncert skupiny Sonde v klubu Templ na Sto-
dolní ulici, průřez francouzskou kinematografií v Minikino kavárně a také 
představení knihy Francouzská galantnost, jejíž autorkou je profesorka 
univerzity v Lille C. Habib, která ji přijela osobně představit na Ostravskou 
univerzitu a do knihkupectví Academia

3. října
• vítězem 6. ročníku cyklistického Memoriálu Jana Veselého se stal  
Z. Mlynář, jenž v závěrečném spurtu předjel A. Kaňkovského. Memoriál 
byl současně závěrečným závodem Českého poháru, jehož držitelem se 
stal Chorvat N. Jovanovič, člen týmu AC Sparta Praha

3.–4. října
• desátého ročníku soutěže Czech Dance Open Ostrava 2009 se účast-
nili špičkoví tanečníci z osmnácti zemí světa. Vrcholem programu v ČEZ 
Aréně bylo finále IDSF International Open v latinskoamerických tancích, 
v němž exceloval současný nejlepší světový pár A. Silde a A. Firstovo-
vá z Ruska. Vítězům a dalším úspěšným dvojicím předal ceny primátor 
P. Kajnar. Součástí akce byl pořad Galashow s latinou, který přenášela 
Česká televize a vystoupili v něm mj. E. Farna, J. Kirschner, Rock & Roll 
Band Marcela Woodmana a Tam-Tam Orchestra

4.–18. října
• v římské galerii Cascina Farscetti se uskutečnila výstava s názvem The 
best to Rome. Kromě řady zahraničních autorů se jí účastnili také ostrav-
ští umělci E. Ovčáček, Z. Janáček, P. Pavliňák a M. Sibinský

5.–7. října
• Ostrava se prezentovala poosmé na veletrhu Expo Real v Mnichově. 
Mezi nejvýznamnější projekty, které nabízela potenciálním investorům, 
patřily  průmyslové zóny Ostrava-Mošnov, Hrabová, Vědecko-technologic-
ký park Ostrava, a. s., nebo brownfields v centru Ostravy. Delegaci města 
tvořili náměstci primátora Z. Trejbal, D. Madej a L. Ženatý
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Soutěžní páry na Czech Dance Open Ostrava 2009 v ČEZ Aréně (3. října)

5.–10. října
• KMO a její pobočky připravily akci Týden knihoven s podtitulem Knihov-
na mého srdce. Na programu byla např. beseda s hercem T. Jirmanem, 
výstava obrazů A. Kalivody Krajiny mého života, výtvarné dílny, veřejná 
čtení, soutěže, prezentace knih nebo exkurze do Hitrádia Orion 

5.–11. října
• hlavním tématem 17. ročníku Evropských dnů, v jejichž rámci proběhly 
konference a workshop, byla podpora vzdělávání autistických dětí. Jeho 
součástí byla rovněž prezentace aktivit handicapovaných. Na slavnostním 
večeru udělila Asociace Trigon ocenění Křišťálový kamínek M. Jelínkové, 
předsedkyni občanského sdružení Artistik Praha, a oceněn byl rovněž 
P. Zvolánek, předseda komise pro handicapované děti a mládež Rady 
města Ostravy 

6. října
• vernisáž výstavy prací S. Kolíbala nazvaná Archiv Ostrava 1943–1949 
a Kresby ke knihám 1947–1994 proběhla v Domě umění GVUO

7. října
• japonští, ruští a američtí kosmonauti se svými manželkami, kteří se 
účastnili summitu astronautů ASE Prague 2009, navštívili také Ostravu. 
Zde si prohlédli Dolní oblast Vítkovic a besedovali se studenty VŠB-TU 



J. Hudáková časem 3:15,00 hod. Nejstarší účastník, 81letý F. Zikeš 
z Frýdku-Místku, zaběhl závod za 5 hodin a 23 minut

11. října
• Ostravský informační servis, s. r. o., připravil pro zájemce komentova-
né prohlídky věží staré a Nové radnice v Moravské Ostravě

12. října
• v KMO byl představen 24. svazek sborníku Ostrava – Příspěvky k dě-
jinám a současnosti Ostravy a Ostravska, který obsahuje 21 příspěvků 
24 autorů. Mezi nejzajímavější patří studie M. Boráka o represích sta-
linského režimu vůči československým občanům z Ostravska, článek  
M. Sojčáka o problematice nabývání československého státního občan-
ství v letech 1918–1935, novějšímu období se věnuje M. Juřica v pří-
spěvku o počátcích normalizace v Ostravě, poprvé byl také systematicky 
zmapován vznik dálnice D47 v článku L. Jančara. Ukázky z textů přednesl 
herec A. Petrič v doprovodu klavíristy V. Ondrušky a flétnistky P. Olajcové 

13. října
• ministr kultury ČR V. Riedlbauch a předseda představenstva a generální 
ředitel Vítkovice Holding, a. s., J. Světlík podepsali v Rothschildově zámeč-
ku ve Vítkovicích smlouvu o poskytnutí dotace z prostředků EU a rozpočtu 
ČR ve výši 500 milionů korun určenou k rekonstrukci Dolní oblasti Vítkovic. 
Byl tak zahájen jeden z nejambicióznějších projektů v oblasti obnovy a vyu-
žití průmyslových památek na území Ostravy. V návrhu se počítá s promě-
nou obřího plynojemu na víceúčelový sál s kavárnou a galerií, vysoká pec 
číslo 1 se má stát centrem prohlídkové trasy a šestá energetická ústřed-
na industriálním muzeem. Mají zde rovněž vzniknout laboratoře a výuková 
centra. Následného kulturního programu v Dolní oblasti Vítkovic, v rámci 
něhož byla uvedena ukázka z hry T. Vůjtka Brenpartija, se účastnili také 
hejtman Moravskoslezského kraje J. Palas a primátor P. Kajnar 

14.–15. října 
• na 3. ročníku soutěžní přehlídky rozhlasových a televizních pořadů pořá-
daného v rámci Festivalu vzdělávání dospělých Aeduca 2009 ve Znojmě 
získal hlavní cenu pro televizní pořad snímek Než to všechno zbouráme 
v režii J. Večeři z cyklu Ta naše povaha česká, produkovaný ostravským 
studiem ČT

14.–16. října
• u příležitosti 70. výročí prvního transportu Židů z nacisty ovládané 
Evropy, který směřoval z nádraží v Ostravě-Přívoze do Niska nad Sanem, 
proběhla na Ostravské univerzitě mezinárodní konference a studentský 
seminář k danému tématu. Za účasti členů židovských obcí z ČR i zahra-
ničí v čele s vrchním zemským rabínem K. Sidonem, delegací města, již 
vedl primátor P. Kajnar a jeho náměstek L. Ženatý, byl 15. října odhalen 
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8.–9. října
• oba abonentní koncerty JFO přinesly posluchačům výjimečný hudební 
zážitek. Klavírista L. Vondráček na nich v doprovodu orchestru řízeného 
T. Kucharem přednesl koncert č. 3 d-moll S. Rachmaninova. V první části 
večera zazněla díla J. Suka a B. Martinů 

9. října
• primátor P. Kajnar zahájil vernisáž výstavy Smalt Art Vítkovice 2009 na 
Prokešově náměstí, která prezentovala díla O. Francové, J. Hendrycha,  
F. Hodonského, A. Lamra, J. Luqmana, W. Safwana a dalších umělců 

• v Berlíně se konal společný koncert J. Nohavici a německého zpěváka 
F. Viehwega, který do němčiny přebásnil Nohavicovy texty 

• Divadelní společnost Petra Bezruče uvedla premiéru hry H. Ibsena 
Divoká kachna. V režii J. Mikuláška vystoupili N. Lichý, T. Dastlík, P. Bu-
reš a další

9.–11. října
• město Ostrava ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a agenturou 
CzechTourism prezentovalo v Katovicích možnosti využití volného času 
a nabídku kulturních, společenských a sportovních akcí 

10. října
• operní soubor NDM nastudoval operu současného italského skladatele 
M. Tutina Vita. V režii P. Telihaye a hudebním nastudování O. Dohnányiho 
vystoupili Z. Dunajčanová, Ch. Armstrong, Z. Marková, M. Haffner a další 

• M. Serbessa, rodák z Etiopie, žijící v České republice, se stal vítězem 
48. ročníku Ostravského maratonu. Za chladného a deštivého poča-
sí zvládl trať ve výborném čase 2:27,16 hod. V kategorii žen vyhrála  



památník před budovou hlavního nádraží v Ostravě-Přívoze. Pomník, který 
spojuje rozlomené části Davidovy hvězdy, je dílem architektky Z. Havlíno-
vé a uměleckého kováře M. Biče. Projevy zde přednesli primátor P. Kaj-
nar, předseda Federace židovských obcí J. Daníček, předseda ostravské 
pobočky Českého svazu bojovníků za svobodu M. Končický a bývalý vězeň 
z Osvětimi, herec L. Eliáš. Posléze se v sadu Milady Horákové konal piet-
ní akt u památníku obětem holokaustu. Unikátní akcí byl největší koncert 
klezmerové hudby v historii Ostravy. V Domě kultury města Ostravy se 
představily např. kapely Mamalör, Naches nebo pěvecký sbor Avonotaj. 
16. října byla pro účastníky připomínky této události připravena návštěva 
muzea v koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau

• program mezinárodního festivalu akčního umění Malamut, na kterém se 
představilo 25 performerů z ČR a dalších osmi zemí světa, nabídl pohybo-
vé divadlo, performance a taneční vystoupení. Přehlídka se poprvé konala 
kromě ulic a veřejných prostranství i v prostorách Domu umění GVUO
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• dvě desítky spisovatelů z ČR, Maďarska, Slovenska, Polska, Velké Bri-
tánie a poprvé také zástupci jiných literárních časopisů – Wales z Brna 
a pražského Psího vína – se účastnilo Protimluv.festu, konaného v Domě 
knihy Librex, antikvariátu a galerii Fiducia, knihkupectví Academia, Domě 
umění GVUO a Bogota clubu na Poděbradově ulici. Na programu byla 
autorská čtení, diskuze a hudební vystoupení 

15. října
• ve Výtvarném centru Chagall byla zahájena výstava prací Sdružení 
výtvarných umělců moravských, mezi které patřili také A. Handzel, J. Slá-
dek, B. Dvorský, V. Kristin, H. Salichová, V. Wünsche a další 

16.–17. října
• absolutním vítězem 14. mezinárodní soutěže velkých dechových 
orchestrů Ostrava 2009, které se zúčastnilo 14 orchestrů z ČR a Polska, 
se stal orchestr Májovák z Karviné

16.–24. října
• milovníci extrémních sportů, dobrodružství a cestování měli příležitost 
zhlédnout snímky s touto tematikou na ostravské části 7. ročníku mezi-
národního festivalu outdoorových filmů. Projekce, diskuze a besedy pro-
běhly v kině Vesmír, klubu Atlantik. Součástí festivalu byla také výstava 
fotografií J. Kráčalíka Pozvání do krajiny, doplněná poezií J. Hochmanno-
vé, ve Slezskoostravské galerii 

17. října
• ostravské části unikátního česko-japonského hudebního projektu –  
8. ročníku Sletu bubeníků – se v DK Akord účastnili mj. P. Fajt, M. Vacík, 
P. Koudelka a japonští hráči na bicí L. Eto a Sawaka

• na Velké ceně města Ostravy v boxu na zimním stadionu Sareza v Poru-
bě dominovali v sedmi váhových kategoriích z deseti reprezentanti Ruska, 
jedenkrát zvítězili závodníci Skotska, Slovenska a České republiky. Jedi-
ným českým vítězem se stal Z. Chládek ze SKP Sever Ústí nad Labem, 
když v hmotnostní kategorii do 64 kg vyhrál nad Rusem A. Ivanovem

17.–18. října
• 125 krasobruslařských nadějí z pětadvaceti oddílů České republiky se 
představilo na jubilejním 30. ročníku Velké ceny Ostravy v krasobruslení 
v multifunkční hale u ČEZ Arény. Největší úspěch pro BK LR Cosmetic 
Ostrava vybojovala J. Coufalová, když zvítězila v soutěži žaček

18. října
• jen ti nejtvrdší hasiči, ale také dvě hasičky zdolali v rámci hasičské-
ho víceboje TFA 550 schodů, které vedou na věž Nové radnice. Soutěžící 
museli kromě běhu překonat také dvoumetrovou bariéru, vylézt na lešení 
zatíženi závažím, přenést osmdesátikilovou figurínu a vykonat 60 úderů 



industriálního dědictví předsedovi představenstva a generálnímu ředite-
li Vítkovice Holding, a. s., J. Světlíkovi. Součástí programu byly kromě 
projekcí pro veřejnost, diskuzí a odborných seminářů rovněž exkurze do 
muzea zápalek, muzea dějin železnice a muzea dobývání železné rudy 
v polské Čenstochové, Dolní oblasti Vítkovic, Dolu Michal a Hornického 
muzea OKD 

25. října
• na slavnosti bojových umění 2009 v hale TJ Mittal Ostrava na Varen-
ské ulici byly představeny kromě tradičních stylů jako je judo, tai-chi nebo 
taekwondo i další bojová umění jako jsou aikido, chan shaolin si, ju jitsu, 
muay-thai nebo capoeira. Výtěžek ze vstupného byl poukázán na konto 
nadace Vzájemná pomoc v tísni, která se stará o sirotky po policistech 
a hasičích zahynulých při výkonu svého povolání

26.–28. října
• v rámci minifestivalu Guitar stage proběhly v klubu Fabric koncerty 
šesti českých kapel, mezi nimi např. Air fare a Kuzniecef, zaměřených na 
současnou kytarovou hudbu

27. října
• v Nové síni GVUO v Ostravě-Porubě se konala vernisáž výstavy Grafický 
design z Lodže, prezentující především světově proslulou polskou školu 
tvorby plakátu 

28. října
• u Zborovského památníku v Husově sadu se uskutečnil pietní akt u pří-
ležitosti 91. výročí vzniku Československa. Po projevu primátora P. Kaj-
nara položily k pomníku jednotlivé delegace kytice a věnce. Následně 

na trenažéru desetikilovým kladivem. Vítězem v mužské kategorii do 40 
let se stal pardubický hasič T. Lehký. Mezi ženami byla nejlepší dobrovolná 
hasička Š. Chmurová ze Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Pustkovec 

18. října–21. listopadu
• Svaz Maďarů žijících v českých zemích uspořádal 11. ročník Dnů 
maďarské kultury v Ostravě, na jejichž programu byla mše v maďarském 
jazyce v kostele sv. Václava, ochutnávky maďarské kuchyně, představe-
ní muzikálu Ukřižovaný v podání Rockového divadla v DK města Ostravy, 
výstava Kdo jsme a odkud jsme přišli ve foyer Nové radnice a tradiční 
Kateřinský bál 

19. října
• houslista P. Šporcl vystoupil netradičně se slovenskou romskou cimbá-
lovou kapelou Romano Stilo v Domě kultury města Ostravy v rámci turné 
Gipsy way

20. října
• děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU I. Vondrák byl zvo-
len akademickým senátem rektorem Vysoké školy báňské-Technické uni-
verzity Ostrava. V této funkci vystřídá T. Čermáka

• vernisáží v Domě umění GVUO byla zahájena výstava instalací M. Dobe-
še nazvaná Pulsing Emotions 

21. října
• zastupitelé na svém 31. zasedání rozhodli o zrušení záměru města 
prodat pozemky v areálu Černé louky. Důvodem byl nezájem investorů 
související s hospodářskou krizí. Město se rozhodlo vybudovat v této 
lokalitě kulturní zařízení, mj. koncertní sál. Zastupitelstvo dále schválilo 
přihlášku k získání titulu EHMK. Kontroverzním bodem bylo projednávání 
úprav právních závazků v projektu celoživotního vzdělávání 1st Internati-
onal School of Ostrava – základní škola a gymnázium, s. r. o. Zastupitelé 
po obsáhlé diskuzi materiál neschválili

21.–23. října
• v DK Poklad se konal VIII. ročník mezinárodního festivalu filmů a tele-
vizních pořadů o technických a průmyslových památkách se zaměřením 
na vědeckou spolupráci a cestovní ruch Techné Ostrava 2009. Odborná 
porota vybírala z padesáti tří snímků. Hlavní cenu – Ostravskou venuši – 
získal dokument režiséra P. Abraháma Ocelové srdce strojírenství z cyk-
lu Rodinné stříbro, který pro Českou televizi vyrobila společnost Orbis 
Pictures Film, s. r. o. Na zahajovacím ceremoniálu byla rovněž předána 
Cena Ing. Stanislava Vopaska řediteli Nadace Landek J. Kimrovi za indivi-
duální přínos v oblasti ochrany a dalšího využití technických a průmyslo-
vých památek a cena Ostravská venuše za mimořádný přínos o zachování 
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Návštěvníci Nové radnice obdivují originál Petřkovické venuše (28. října)

V kanceláři primátora byl vystaven i primátorský řetěz (28. října) 
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pamětní medaile 1. stupně byla udělena plk v. v. R. Matulovi 

• přes pět tisíc zájemců přilákal program akce Ostrava dokořán 2 !!!. 
Největším lákadlem pro návštěvníky bylo vůbec první vystavení originálu 
Petřkovické venuše v obřadní síni Nové radnice. Zde si mohli lidé prohléd-
nout veřejnosti běžně nedostupné prostory, v kanceláři primátora disku-
tovat s P. Kajnarem, zdarma vyjet na radniční věž, navíc si mohli odnést 
volnou vstupenku na fotbalový zápas FC Baník Ostrava s SK Kladnem. 
V Archivu města Ostravy mohli lidé vyslechnout výklad k 28. říjnu 1918 
v Moravské Ostravě, zhlédnout výstavu originálů dokumentů z této doby 
a nahlédnout do depozitářů. Své expozice zpřístupnilo rovněž Ostravské 
muzeum a DPO, a. s., nabídl možnost navštívit jeho centrální dispečink 
na Poděbradově ulici

• celkovým vítězem Porubského čtvrtmaratonu se v konkurenci 153 závod-
níků stal T. Blaha z AK ASIC Kroměříž. Organizátorem běhu byly TJ Liga 100 
Ostrava, o. s., MK Seitl Ostrava a městský obvod Poruba 

30. října
• na ministerstvo kultury ČR byla doručena přihláška města na získání 
titulu Evropské hlavní město kultury 2015. Dokument má 320 stran a je-
ho součástí byla také Bílá kniha ostravské kultury

• místo tradičního křtu proběhl v DK města Ostravy „rozptyl“ knihy  
M. Sehnala a B. Uhláře Hodina pod drnem. Rolí tří hrobníků se ujali zpě-
vák a právník I. Jahelka a herci N. Lichý a D. Škubal. Smuteční řečnicí 
byla moderátorka ČT D. Račáková 

• americká zpěvačka a baskytaristka S. Quatro vystoupila v rámci svého 
turné Back to the drive na zimním stadionu Sareza v Ostravě-Porubě 

30. října–8. listopadu
• římskokatolická farnost Ostrava-Přívoz připravila v kostele Neposkvrně-
ného početí Panny Marie, domově důchodů, na centrálním hřbitově ve 
Slezské Ostravě, Církevní ZŠ Přemysla Pittra, domově sester Matky Tere-
zy aj. sérii mší, kázání, duchovních cvičení, modliteb a dalších akcí v rám-
ci tzv. lidových misií, které probíhají obvykle jednou za 10 let

31. října
• činohra NDM uvedla premiéru hry A. Bennetta Lady z karavanu. V režii 
P. Štindla vystoupili V. Forejtová, F. Strnad, P. Houska a další 

• režie inscenace T. Vůjtka Brenpartija, vzniklé na motivy knihy V. Juřiny 
Zpráva o státu Halda, se v Komorní scéně Aréna ujal J. Klimsza, který 
také ztvárnil roli žebráka Švandy. V inscenaci dále vynikli J. Kaluža,  
V. Georgiev, D. Fialková, A. Čuba a R. Šmotek 



ocenění náměstek primátora L. Pospíšil a koordinátor poradního sboru 
seniorů primátora H. Přibyl

• v klubu Atlantik se uskutečnila předpremiéra dokumentárního filmu 
Dvacáté století Oty Filipa režisérky P. Všelichové produkovaného ostrav-
ským studiem ČT 

• Janáčkova filharmonie Ostrava řízená O. Kukalem uvedla v české pre-
miéře skladbu pro smyčcový orchestr Namah slovenského skladatele 
P. Machajdíka, inspirovanou východní filozofií 

7. listopadu
• třetí příčku za oštěpařkou B. Špotákovou a běžcem P. Svobodou získal 
v anketě Atlet roku skokan do výšky, člen SSK Vítkovice J. Bába 

• premiéra baletu A. Adama Giselle se uskutečnila v NDM. V choreografii 
H. Vláčilové a hudebním nastudování K. Kevického vystoupili O. Borisová-
-Pračiková, L. Lepold, J. Krejčíř, J. Kolda, S. Fukuda a další

7.–8. listopadu
• oba závody mistrovství světa ve freestyle motokrosu v ČEZ Aréně vyhrál 
úřadující šampion R. Bizouard z Francie

9.–10. listopadu
• Dny Bulharska, jejichž zahájení v DK města Ostravy se zúčastnil bul-
harský velvyslanec Z. Popov a hejtman Moravskoslezského kraje J. Palas, 
měly na programu mj. bulharsko-české obchodní fórum, koncert zpěváka 

1. listopadu
• za účasti náměstka primátora L. Ženatého a starosty městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz M. Svozila byla zahájena stavba pětipodlažního 
bytového domu na Vítězné ulici v Moravské Ostravě podle návrhu ateliéru 
Kohl Architekti, jehož investorem byla nizozemská společnost Cere Invest

3. listopadu
• Rada města Ostravy jmenovala k 1. lednu 2010 novým ředitelem 
Národního divadla moravskoslezského J. Nekvasila, dosavadního umě-
leckého šéfa Státní opery Praha

3.–4. listopadu
• na 13. ročníku konference Transport 2009, pořádané Sdružením pro 
rozvoj Moravskoslezského kraje v Clarion Congress Hotelu, diskutovali 
představitelé ministerstev dopravy ČR a SR, města Ostravy, Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, odborníci z vysokých škol a zástupci stavební firem 
o výstavbě VI. transevropského koridoru, spojení Moravskoslezského 
kraje se Slovenskem a regionální dopravě

3.–16. listopadu
• největší ohlas Polských dnů, organizovaných Generálním konzulátem 
Polské republiky v Ostravě a Matičním gymnáziem, vzbudila beseda 
s publicistkou P. Šustrovou, společný koncert písničkářů J. Nohavici,  
A. Murackého, F. Viehwega, polského harmonikáře R. Kasmierského 
a autorské čtení polského básníka R. Krynického 

3.–19. listopadu
• antikvariát a galerie Fiducia si připomněla 20 let od listopadových udá-
lostí roku 1989 sérií akcí věnovaných undergroundu a protikomunistické-
mu odboji. Ve vstupních prostorách antikvariátu Fiducia byla 3. listopadu 
zahájena výstava Dekáda Solidarity, následovaly přednáška P. Šimíčka 
Politické procesy jako divadlo, literární večer za účasti osobností českého 
undergroundu, mj. I. M. Jirouse, P. Zajíčka. J. Konečného, J. Balabána, 
a J. Fiedor posléze představil knihu Jaromír Šavrda: Vězeň 1260, jejíž 
křest proběhl za přítomnosti vdovy po spisovateli D. Šavrdové. Program 
zakončila moderovaná debata s předsedou ostravské pobočky Konfede-
race politických vězňů L. Žídkem 

5. listopadu
• na koncertu Všechny barvy duhy III vystoupili klienti ostravského cen- 
tra Čtyřlístek pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p. o., a řa-
da známých umělců. Posluchače zaujal mj. duet slovenského tenoristy 
P. Dvorského s nevidomou pěvkyní P. Čichoňovou

• vítězem 3. ročníku ankety Senior roku 2009 byl na Nové radnici vyhlá-
šen J. Král, kronikář městského obvodu Polanka nad Odrou, jemuž předal 
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L. Lepold a O. Borisová-Pračiková v baletu Giselle (7. listopadu)



památkového ústavu a dalších hostů byla slavnostně ukončena rekon-
strukce kaple sv. Alžběty v Husově sadu. Kromě kamenických, štukatér-
ských, kovářských a klempířských úprav bylo do podlahy kaple instalová-
no vytápění

• dvě desítky veteránů druhé světové války, členové Československé 
obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, příslušníci 
Armády ČR a představitelé vedení města v čele s náměstkem primátora  
L. Pospíšilem se u památníku Rudé armády v Komenského sadech účast-
nili pietního aktu u příležitosti Dne válečných veteránů 

11.–12. listopadu
• do hodnosti brigádních generálů byli u příležitosti Dne válečných veterá-
nů v Národním památníku na Vítkově v Praze za účasti premiéra J. Fische-
ra, ministra obrany M. Bartáka, předsedy Senátu P. Sobotky a předsedy 
Poslanecké sněmovny M. Vlčka povýšeni plukovníci ve výslužbě, čestní 
občané města Ostravy R. Matula a M. Končický. Za R. Matulu, který žije 
v Kanadě, převzal ocenění náměstek primátora V. Mynář. U této příleži-
tosti předal 12. listopadu ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava 
I. Šulek oběma generálům blahopřejné listy 

11.–14. listopadu
• Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice, Evropské cen- 
trum pantomimy neslyšících a ostravský Spolek neslyšících byly pořada-
teli ostravské části 20. mezinárodního festivalu pantomimy neslyšících, 
na kterém vystoupily divadelní soubory z ČR a Srbska 

12. listopadu
• zástupci investorských firem prezentovali na 4. ročníku konference 
Developers to Region své projekty, např. návrh zástavby Dolní oblasti Vít-
kovic, projekt bytového domu na Vítězné ulici v Moravské Ostravě a vyu-
žití starých ekologických zátěží – brownfields. Úvodní příspěvky přednesli 
primátor P. Kajnar a generální ředitelka Agentury pro regionální rozvoj 
P. Břusková

• etika v podnikání a ve společnosti, příčiny a možná východiska z dnešní 
krize byly tématem konference v Clarion Congress Hotelu, kterou připravil 
Rotary Club Ostrava International a na níž vystoupily osobnosti z různých 
oborů, např. vdova po T. Baťovi S. Baťová, teolog J. Hromádka a vývojový 
psycholog P. Říčan 

• jedno z nejatraktivnějších zvířat v zoo Ostrava, samec mandrila rýho-
lícího jménem Kumba, bylo převezeno do zoologické zahrady v Moskvě. 
V ostravské zoo se mandrilové chovají od roku 1959 a za tuto dobu se 
podařilo odchovat 18 mláďat 

T. Dimitrova, výstavu snímků fotografa A. Mihailova a ochutnávku bulhar-
ského vína a kuchyně 

9.–12. listopadu
• Ostrava se prezentovala na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu 
World Travel Market 2009 na londýnském výstavišti ExCel. Většina 
návštěvníků se zajímala o nabídku kulturních a společenských akcí ve 
městě a velký zájem vzbudilo multimediální DVD Ostrava

9.–13. listopadu
• 3. ročník mezinárodního festivalu studentských filmů Ostrava-Picture 
2009 v Minikino kavárně, klubu Atlantik a VŠB-TU nabídl kromě projekcí 
také workshopy, diskuze a semináře k jednotlivým snímkům 

10.–11. listopadu
• 5000 návštěvníků zhlédlo 16. ročník mezinárodního veletrhu Elektro-
technika Ostrava na Černé louce, na kterém vystavovalo své produkty 83 
firem z oblasti elektrotechniky, energetiky, elektroniky, světelné techniky 
a příbuzných oborů z České republiky a Rakouska

11. listopadu
• za přítomnosti starosty obvodu Moravská Ostrava a Přívoz M. Svozila, 
zástupců dodavatelské firmy Ekofas, spol. s r. o., projektantů, Národního 
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Mandril rýholící jménem Kumba 
před cestou do moskevské zoo 
(12. listopadu) 

Totalitní městečko na Masarykově náměstí (16.-18. listopadu)
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12.–14. listopadu
• program ozvěn 10. ročníku filmového festivalu Mezipatra, věnovaného 
sexuálním minoritám, nabídl projekce hraných i dokumentárních snímků 
z ČR, Kanady, USA, Francie a dalších zemí

13. listopadu
• z dílen společnosti Inekon Group, a. s., byly vypraveny tři tramvaje 
Inekon 12-Trio, které tato společnost vyrobila pro městskou hromadnou 
dopravu ve Washingtonu. Vozy jsou plně klimatizovány a mají hydraulic-
ké odpružení, zajišťující lepší nastupování postiženým lidem. Cestující se 
mohou s řidičem tramvaje dorozumívat pomocí mikrofonu

• ve Fakultní nemocnici Ostrava zemřel na následky tzv. prasečí chřipky 
první pacient v Ostravě. Jeho stav zkomplikoval zápal plic

16. listopadu
• u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii se v Domě umění usku-
tečnil koncert sólistky opery MDM M. Pillárové, kterou doprovázelo Morav-
skoslezské komorní sdružení. Na programu byla díla A. Dvořáka, B. Sme-
tany, L. Janáčka a dalších autorů. Průvodcem večera byl herec J. Fišar

• v rámci oslav 20. výročí událostí 17. listopadu 1989 se uskutečnilo 
zasedání umělecké rady Fakulty umění Ostravské univerzity, na níž byly 
předány pamětní medaile významným osobnostem, které se zasadily 
o vznik a rozvoj této fakulty. V kulturním programu vystoupila Janáčkova 
filharmonie Ostrava, pedagogové a absolventi OU

• knihu fotografa J. Kudělky Tenkrát a teď pokřtil na Nové radnici primá-
tor P. Kajnar. Publikace prostřednictvím snímků Ostravy pořízených před 

rokem 1989 a v současnosti srovnává tehdejší a dnešní podobu města. 
Ve stejný den byla v klubu Atlantik zahájena výstava Kudělkových fotogra-
fií z 80. let 20. století a závěru roku 1989 na Ostravsku

16. a 17. listopadu
• u příležitosti 20. výročí sametové revoluce se konala v DPB akce Bez-
ruči v sametu. Po představení Bezruč?! proběhla beseda s aktivními 
účastníky tehdejších událostí – režisérem a hercem J. Kačerem a hercem 
J. Potměšilem – a o den později po inscenaci G. Orwella 1984 diskuze 
s ostravskými herci J. Fišarem, T. Jirmanem a K. Krejčí

16.–18. listopadu
• období reálného socialismu mělo připomenout tzv. totalitní městečko, 
které vytvořily v rámci projektu Cesta ke svobodě agentura Educa 24 agen-
cy, s. r. o., a občanské sdružení Pant. V oploceném prostoru na Masa-
rykově náměstí bylo umístěno osm stanů a dřevěná strážní věž, v nichž 
byly instalovány expozice věnované období před rokem 1989 a na volném 
prostranství před nimi panely z výstavy Archivu města Ostravy 1989 !!!. 
Lidé si zde mohli vyzkoušet vyplnit žádost o devizový příslib nebo dotazník, 
který zjišťoval postoje k událostem roku 1968. Dvakrát denně bylo možno 
vyslechnout z balkonu knihkupectví Academia projev imitující vystoupení 
stranického vůdce, zpěv pionýrů a zdravice člena SSM. Celý prostor zajiš-
ťovali lidé převlečení za příslušníky Veřejné bezpečnosti a Lidových milicí

17. listopadu
• události 17. listopadu v letech 1939 a 1989 si připomněli studenti 
a pedagogové Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě lampionovým prů-
vodem a happeningem na Hlavní třídě a ulici Čs. exilu
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D18. listopadu
• ostravská pobočka Konfederace politických vězňů uspořádala ve foyer 
Nové radnice slavnostní setkání k uctění Dne boje za svobodu a demo-
kracii moderované L. Žídkem. Účastníci shromáždění, mezi nimiž byla 
předsedkyně Konfederace politických vězňů ČR N. Kavalírová, náměstci 
primátora města Ostravy D. Madej a Z. Trejbal a poslanec Evropského par-
lamentu E. Tošenovský, položili věnce a kytice k památníku obětem zla

• na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu Ostrava se konal slavnostní 
koncert 20 let svobody. Hudební a taneční vystoupení studentů střídaly 
videoprojekce a rozhovory s učiteli a absolventy, kteří na škole působili 
v době před rokem 1989

• ve Výstavní síni Sokolská 26 proběhla vernisáž výstavy obrazů A. Hu- 
dečka Laboratory

19. listopadu
• ve Výtvarném centru Chagall se uskutečnila vernisáž obrazů A. Hály 
a křest monografie P. Pavliňáka Antonín Hála – Příběh zmařeného talen-
tu, jehož kmotry byli výtvarník a vysokoškolský pedagog E. Ovčáček, před-
seda představenstva a generální ředitel Vítkovice Holding, a. s., J. Světlík 
a ředitel GVUO J. Jůza 

• za účasti tvůrců a některých aktérů listopadových událostí roku 1989 
v Ostravě a okolí byl představen v klubu Atlantik v předpremiéře filmový 
dokument režiséra M. Petrova podle scénáře J. Krále a J. Albrechta Opož-
děný východ, který prostřednictvím dobových záběrů, fotografií a vzpomí-
nek prezentoval situaci v listopadových dnech roku 1989 na Ostravsku, 
Opavsku a Karvinsku. Televizní diváci jej mohli zhlédnout 22. listopadu 
na programu ČT 2 v rámci večera na téma Neznámá revoluce 

20. listopadu
• režisérem adaptace pohádky V. Čtvrtka Víla Amálka v Divadle lou-
tek Ostrava byl R. Drobniuch, autorkou dramatizace M. Guśniowská, 
výtvarníkem scény, loutek a kostýmů K. Boukoffa a hudbu zkomponoval  
V. Ondruška

20.–21. listopadu
• na programu česko-korejských dnů byly ukázky tradiční korejské lidové 
tvorby a bojových umění, výstava lidové malby a dřevorytu, ochutnávky 
korejských jídel, přehlídka filmů režiséra Kim Ki-duka a slavnostní kon-
cert, na kterém JFO řízená Young Chil Leem přednesla díla June Hee 
Lima, W. A. Mozarta a A. Dvořáka 

21. listopadu
• soubor Komorní scény Aréna připravil pro adventní dobu hru T. Vůjtka 
Vánoční hra aneb O tom slavném narození. Inscenaci nastudoval M. Fran-

tišák a autorem hudby je V. Šmída. V hlavních rolích vystoupili T. Dočkalo-
vá, V. Georgiev a T. Cisovská

23. listopadu
• vítězem soutěže Internet mi usnadňuje život, kterou vyhlásilo město 
Ostrava společně s Nadací O2, se stala za projekt mobilního internetu 
ke zlepšení komunikace mezi neslyšícími klienty a sociálními pracovníky  
Česká unie neslyšících. Ocenění zástupcům unie předali náměstek pri-
mátora L. Pospíšil a manažerka Nadace O2 P. Pavičová 

• v  Hornickém muzeu OKD byly vyhlášeny výsledky I. ročníku Cen Nada-
ce OKD. Vítězi soutěže, do které bylo nominováno na 70 projektů nezisko-
vých a příspěvkových organizací, škol a osob, se staly V. Strnadová, čest-
ná členka Asociace neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, občanské 
sdružení Heřmánek, Divadlo loutek Ostrava, sdružení Cesta životem bez 
bariér a Život bez bariér

24. listopadu
• velvyslanec Argentinské republiky V. E. Gil jednal s hejtmanem J. Pala-
sem, primátorem P. Kajnarem a na VŠB-TU diskutoval s pedagogy a stu-
denty 

• na Dole Michal byla za účasti generálního konzula Polské republiky 
v Ostravě J. Kronholda slavnostně zahájena výstava Odkaz s lidskou 
tváří – historie Polsko-československé Solidarity, připravená agenturou 
Misgurnus, a. s., ve spolupráci s Polským institutem v Praze, Českým 
centrem ve Varšavě a Evropským centrem Solidarity v Gdaňsku, Ústavem 
pro soudobé dějiny AV ČR a knihovnou Libri prohibiti. Autorem koncepce 
výstavy a průvodních textů byl P. Blažek

• epidemiolog R. Šrám prezentoval občanům Radvanic a Bartovic první 
výsledky výzkumu kvality ovzduší, který byl prováděn v rámci projektu 
Akademie věd ČR Program Ostrava. Průběžné závěry potvrdily alarmující 
hodnoty škodlivých látek v ovzduší, které přímo ohrožují lidský organis-
mus a především děti

• v Domě knihy Librex proběhl křest knihy M. Jemelky Lidé z kolonií 
vyprávějí své dějiny 

• před Novou radnicí si mohli zájemci prohlédnout soutěžní a doprovod-
ná vozidla Loprais Tatra Teamu, který odtud vyjel na 32. ročník Rallye 
Dakar 2010

25. listopadu
• za účasti ministra dopravy ČR G. Slamečky, hejtmana Moravsko-
slezského kraje J. Palase, náměstka primátora V. Mynáře, generálního 
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1. prosince
• do funkce ředitelky Lidové konzervatoře a Múzické školy, p. o., nastou-
pila M. Soukupová, dosavadní ředitelka Múzické školy, která v této funkci 
vystřídala O. Korpase

• na Masarykově náměstí v Ostravě uspořádala občanské sdružení AMŠ 
Alternativa a Ostravské muzeum adventní slavnost, na které hrála cim-
bálová muzika Kovaliček. Akce byla součástí projektu Tradice, slavnosti 
a radosti aneb Vědomí v srdci, který finančně podpořila Nadace OKD

1.–5. prosince
• členky SK Fit Fun Ostrava získaly na mistrovství světa v aerobiku na 
Martiniku dvě medaile. Stříbro vybojovala M. Holubcová ve sportov-
ním aerobiku kadetek a bronz I. Mojžíšková v soutěži individual trophy  
 
2. prosince
• do Fakultní nemocnice Ostrava dorazil unikátní kybernetický nůž určený 
k zákrokům u pacientů s onkologickým onemocněním. Přístroj v hodnotě 
200 mil. Kč je jediným tohoto druhu v nemocnicích střední a východní 
Evropy

• v Domě knihy Librex se konal křest knihy fotografa M. Poláška Ostra-
va – Tvář města mé generace. Kmotrem publikace byl M. Svozil, staros-
ta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, úvodní slovo pronesl  
Z. Janáček, děkan Fakulty umění OU

• publikace B. Navrátila Muži Velké Ostravy, pojednávající o významných 
osobnostech ostravského politického, společenského a kulturního živo-
ta, byla představena v Ostravském muzeu 

3. prosince
• výstava projektů polského architekta R. Konieczného Logika prostoru 
byla zahájena v Domě umění GVUO 

• ve foyer Divadla Antonína Dvořáka byla veřejnosti představena básnic-
ká sbírka E. Kotarbové Siluety, kterou pokřtil ředitel ostravského studia 
ČT I. Racek. Pořadem provázel J. Fišar a verše přednesli D. Klichová-Hos-
tinská a P. Liška

• dva tisíce nadšených fanoušků vyslechlo koncert legendární The Elect-
ric Light Orchestra na zimním stadionu Sareza v Porubě

3. a 7. prosince
• v rámci 35. přehlídky Hudební současnost 2009 se konaly dva komor-
ní koncerty. Na prvním zazněla díla M. Báchorka, J. Novobilského,  
D. Bromkové, J. Najvara a dalších autorů oceněných na skladatelské 
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vebních firem byly do provozu slavnostně předány dva úseky dálnice 
D1: Bělotín – Hladké Životice a Hladké Životice – Bílovec. Ostrava tak 
byla napojena na dálniční síť ČR. Zároveň byla otevřena první část dál-
ničního přiváděče, tzv. Severního spoje, mezi ulicí Mariánskohorskou 
a dálnicí D1

• na 32. zasedání ZMO byla projednána a vzata na vědomí zpráva o hos-
podaření města za 3. čtvrtletí 2009, po obsáhlé diskuzi, ve které vystou-
pilo několik občanů, byl schválen materiál týkající se úpravy právních 
závazků zúčastněných stran Projektu celoživotního vzdělávání 1st Interna-
tional School of Ostrava – základní škola a gymnázium, s. r. o. Zastupitel-
stvo schválilo žádost společnosti Multi Veste Czech Republic 5, s. r. o., 
o prodloužení smlouvy na výstavbu Nové Karoliny o 24 měsíců, rozhodlo 
o poskytnutí neinvestičních dotací na sakrální stavby a obnovu a zacho-
vání kulturní památky pro rok 2009 a mimořádné neinvestiční účelové 
dotace HC Vítkovice Steel, a. s., a FC Baník Ostrava, a. s. Členové zastu-
pitelstva si rovněž odhlasovali snížení měsíčních odměn za výkon funkce 
od 1. ledna 2010 o 4 procenta 

26. listopadu
• podle průzkumu společnosti HealthCare Institut, který byl publikován 
v Hospodářských novinách, se FN Ostrava umístila na 2. místě v katego-
rii fakultních nemocnic z hlediska spokojenosti pacientů, zaměstnanců 
a finanční situace 

27. listopadu
• premiéra komedie J. Pokorného Taťka střílí góly se konala v Divadle 
Petra Bezruče. V režii M. Františáka vystoupili N. Lichý, L. Melnik, M. Ha-
roková, Z. Przebindová a další 

28. listopadu
• v anketě Český slavík Mattoni zvítězil v kategorii Objev roku ostravský 
zpěvák a účastník soutěže Česko Slovenská SuperStar M. Chodúr

• rodiče a děti se ve vyprodané ČEZ Aréně bavili při show Bořek stavitel, 
která je jevištním zpracováním stejnojmenného britského animovaného 
seriálu 

30. listopadu
• 4. ročník kulturně-společenské akce Advent plný andělů, pořádané 
občanským sdružením Eko-info centrum Ostrava a GVUO, jejímž cílem 
je podpora neziskových organizací v regionu, proběhl za mimořádného 
zájmu veřejnosti v Domě umění GVUO. V bohatém programu, jehož sou-
částí byla také výstava fotografií D. Pepe a P. Hrubeše, který moderoval 
A. Juchelka, vystoupila řada umělců, mj. E. Dřízgová-Jirušová
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Děti provázené anděly při adventní slavnosti na Masarykově náměstí 
(1. prosince)

Na vánočních trzích si mohly děti vyzkoušet také střelbu kuší 
(4. prosince)

soutěži Generace 2008, na druhém pak skladby pro kvinton (pětistrunné 
housle) a zpěv M. Dvořákové, I. Medka, J. Kavana, A. Pavlorka a G. Ver-
melho, která byla rovněž jejich interpretkou 

4. prosince
• slavnostním rozsvícením vánočního stromu na Masarykově náměstí 
byly zahájeny vánoční trhy s názvem České Vánoce. V rámci zahajovacího 
programu mohly děti společně s ilustrátorem dětských knih A. Dudkem 
malovat na velké plátno obrázek pro Mikuláše. V jednotlivých stáncích 
byly k vidění dřevěný betlém, živá zvířátka, ateliér malířů a dílny řemesl-
níků, lidé si mohli nechat předpovědět budoucnost ve věštírně. Vánoč-
ní atmosféru umocnilo vystoupení folklorních souborů. Kolem celého 
náměstí projížděl motorový vláček a na Jiráskově náměstí vytvářeli umělci 
z bloků ledu sochy 

• v hradní galerii Slezskoostravského hradu byl zahájen 9. ročník výstavy 
Betlémy na hradě. Vernisáže se zúčastnili primátor P. Kajnar, jeho náměst-
ci L. Ženatý a L. Pospíšil a biskup F. V. Lobkowicz. Lidé si mohli prohléd-
nout nejen historické i novodobé betlémy českých a zahraničních tvůrců, 
ale také navštívit vánoční jarmark a tvůrčí dílničku pro děti a dospělé

• součástí oslav 110. výročí založení Českého domu v Ostravě-Vítkovi-
cích byla mikulášská besídka pro děti, kterým po zhlédnutí divadelního 
představení Mikuláš se svými pomocníky andělem, čerty a čerticemi roz-
dal dárky

• v Michálkovicích se konala svatobarborská pouť, v jejímž rámci se 
uskutečnily ekumenická bohoslužba za havíře v cechovně Dolu Michal, 
baletní představení pro seniory nebo skok přes kůži 

• mniši z kláštera Shaolin předvedli v programu Svatý vrch na zimním 
stadionu Sareza v Porubě ukázky bojových umění 

4.–5. prosince
• soubor DLO se jako jediný z ČR účastnil mezinárodního festivalu lout-
kových divadel v Hongkongu, kde prezentoval ve třech vystoupeních své 
úspěšné inscenace

• vítězem 15. ročníku mezinárodního futsalového turnaje Ostrava Cup 
2009 O pohár ředitele HZSMK ve sportovní hale TJ Mittal Ostrava na 
Varenské ulici se stalo družstvo Hasičského záchranného sboru Moravsko-
slezského kraje, když ve finále porazilo hráče firmy Vital Trend, s. r. o., 3:0 

5. prosince
• z hlavního nádraží v Ostravě-Přívoze byl vypraven mikulášský historický 
vlak, který doprovázeli čerti a andělé. Především rodiče s dětmi se tak 
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11. prosince
• přesně rok od 100. výročí povýšení Vítkovic na město byly do věžičky 
vítkovické radnice umístěny dokumenty určené příštím generacím: film 
o oslavách 100. výročí povýšení Vítkovic na město, knihy a brožury s in-
formacemi o městském obvodu, vysvědčení jednoho z žáků místní školy, 
noviny, časopisy a upomínkové předměty 

11.–12. prosince
• v prostoru bývalé elektrocentrály na Karolině proběhl festival Karolina 
– Továrna na sny. Program nabídl hudební vystoupení, divadlo, veřejná 
čtení, performance a také projekce filmů. Mezi účinkujícími byli bubeník 
P. Fajt, maďarský divadelní soubor Artus - Gabor Goda Company, Bílé 
divadlo Ostrava, literáti J. Balabán, P. Hruška, I. Motýl a mnozí další

12. prosince
• v katedrále Božského Spasitele vystoupil na tradičním gospelovém 
koncertu soubor O. Williams jr. & Perfected Praise

• návštěvníci Divadla loutek Ostrava v rámci dne otevřených dveří zhléd-
li jindy nepřístupné divadelní zákulisí, dílny, maskérny a mohli si také 
vyzkoušet vedení loutek

14. prosince
• předsedu městského výboru Českého svazu bojovníků za svobodu 
a Československé obce legionářské v Ostravě M. Končického a jeho 
zástupce M. Salomonoviče přijal primátor P. Kajnar a jeho náměstci  
Z. Trejbal, D. Madej a L. Pospíšil

• v galerii a antikvariátu Fiducia byly zahájeny dvě výstavy: první nabídla 
fotografie M. Havránkové a druhá obrazy historika architektury M. Strakoše

• vernisáž prodejní výstavy Vánoční ozdoby aneb jak se rodí baňka, kte-
rou připravili pracovníci muzea ve spolupráci s výrobním družstvem Irisa, 
se konala v Ostravském muzeu. V jejím rámci proběhla soutěž pro děti 
o nejkrásnější návrh motivu na vánoční baňku

15. prosince
• za přítomnosti hejtmana J. Palase, primátora P. Kajnara a starosty 
městského obvodu K. Sibinského byla slavnostně otevřena nová přístav-
ba budovy Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, v níž jsou nově umístěny 
zasedací prostory zastupitelstva, rady, výborů, komisí a politických klubů. 
Celý objekt radnice byl také zateplen

• J. Nohavica převzal ve Varšavě Zlatou desku za dvojalbum Svět podle 
Nohavici, kterou mu udělil Polský svaz výrobců hudebních a filmových 
nosičů

mohli dopravit do Štramberku, kde se konaly mikulášské slavnosti s bo-
hatým kulturním programem 

• již podeváté se ve Čtyřlístku, centru pro osoby se zdravotním postiže-
ním Ostrava, p. o., uskutečnil Vánoční turnaj, kterého se účastnilo osm 
družstev z Ostravska a z polské partnerské organizace v Pogorze

• v pražském kině Atlas byly slavnostně vyhlášeny výsledky 7. ročníku 
mezinárodního festivalu outdoorových filmů. V silné mezinárodní konku-
renci získaly dokumenty ostravského studia ČT dvě ocenění. V kategorii 
dobrodružných vodních sportovních filmů se umístil na 2. místě doku-
ment M. Hýži V divokých peřejích Colorada a cenu za historický dokument 
obdržel díl z cyklu Zapomenuté výpravy nazvaný S Matyldou po Indu, jehož 
režisérem byl J. Bělohlavý

• v Hornickém muzeu OKD uspořádalo občanské sdružení Svatá Barbora 
5. ročník akce BarboRadování, která je určená především dětem, jejichž 
otcové zahynuli při výkonu povolání. Na programu byla kromě předání 
dárků vystoupení folklorního souboru Ostravička, tanečního uskupení No 
Comment a kapely Šuba Duba Band

5.–6. prosince
• jezdecká show Vánoční španělská škola, jejíž organizátorkou a autor-
kou byla J. Weinberg-Lessing, nabídla v ČEZ Aréně ukázky jezdeckého 
umění na kladrubských koních, ale také na plemenech andaluských či 
lucitanos. Své umění předvedli rovněž koně Městské policie Ostrava. 
Diváky zaujal především drezér a akrobat Lorenzo. Vystoupení doprováze-
la Janáčkova filharmonie Ostrava

8. prosince
• komise složená z odborníků jmenovaných Ministerstvem kultury ČR 
a institucí Evropské unie rozhodla o postupu Ostravy a Plzně do dalšího 
kola v boji o titul Evropské hlavní město kultury 2015. Prezentaci Ostravy 
jako kandidáta EHMK 2015 uvedli primátor P. Kajnar, producent Č. Kopec-
ký a další členové přípravného týmu

• v Nové síni GVUO byla předána ocenění VI. ročníku soutěže o Cenu 
hejtmana Moravskoslezského kraje, která je určená autorům prací popu-
larizujících problematiku handicapovaných občanů a podporujících myš-
lenku jejich společenské integrace. Vítězem se stala M. Farná ze Studén-
ky, autorka básnické sbírky Když jsme trávu kosili

9. prosince
• delegaci rozvojové agentury tureckého města a regionu Izmir v čele 
s generálním sekretářem E. Canem přijal primátor P. Kajnar, který hosty 
seznámil s historií a současností města a plány jeho dalšího rozvoje
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Finalista soutěže 
Česko Slovenská 
SuperStar 
M. Chodúr 
doprovázený 
ochrankou na své 
vystoupení v Ma-
riánských Horách 
(16. prosince)

• kniha A. Adamové, J. Folprechta, P. Anderleho a J. Jezerského Lékař 
Lidumil, věnovaná bývalému starostovi Mariánských Hor a významné 
osobnosti společenského života Ostravska J. Mayovi, byla pokřtěna 
v pobočce Knihovny města Ostravy v Mariánských Horách na ulici Jiřího 
Trnky

• v DLO se konal křest DVD vyrobeného televizním studiem Noe se 
záznamem baletního představení Labutí sen o duši, které mělo premiéru 
16. ledna 

16. prosince
• nejvýznamnějším bodem 33. zastupitelstva města Ostravy bylo pro-
jednání a schválení rozpočtu města na rok 2010. Ten byl koncipován 
jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 6 244 860 000 Kč, avšak vzhle-
dem k složité ekonomické situaci a předpokládaným nižším příjmům 
byly především kapitálové výdaje sníženy o přibližně 2 miliardy Kč na 
1 197 903 000 Kč. Nebude tak možno realizovat mnohé investiční zámě-
ry. Dalším schváleným bodem byla žádost na Ministerstvo dopravy ČR 
o udělení výjimky z nutnosti placení poplatků pro dálnici na území města 
Ostravy, které by znamenaly výrazné zhoršení dopravní situace ve městě. 
Zastupitelé souhlasili s převodem 6 mil. Kč z neinvestiční do investiční 
části rozpočtu společnosti Sareza, s. r. o., které jsou určeny na rekon-
strukci brouzdaliště na letním koupališti v Porubě, schválili do funkce 
jednatele společnosti Koordinátor ODIS, s. r. o., J. Dvořáka, který v této 
funkci nahradil P. Petříka, rozhodli o pořadí, ve kterém se bude jednat 
o prodeji pozemků pod bývalou květinovou síní na Masarykově náměstí, 
a jako první určili firmu Slezské nemovitosti, s. r. o., a schválili návrh 
zásad pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a ci-
zojazyčné výuky ve školách pro rok 2010

• před hypermarketem Kaufland v Mariánských Horách proběhlo vystou-
pení a autogramiáda finalisty Česko Slovenské SuperStar M. Chodúra, 
které moderoval A. Juchelka. Mezi gratulanty byla rovněž senátorka a sta-
rostka obvodu Mariánské Hory a Hulváky L. Janáčková

17. prosince
• ve vestibulu železniční stanice Ostrava-Svinov byla zahájena výstava 
fotografií  P. Lebedy Cesta do finále Davis Cupu 2009. Vernisáži byl příto-
men rovněž tenista T. Berdych a náměstek primátora L. Pospíšil 

17.–20. prosince
• program mezinárodního festivalu adventních a vánočních zvyků Sou-
znění nabídl hudební vystoupení folklorních souborů, koncerty duchovní 
hudby a world music, vánoční jarmark, koledování v ulicích města, boho-
služby a setkání s lidovými tvůrci

17. a 22. prosince
• cisternovou automobilovou stříkačku CAS 32 Tatra 815 obdrželi od 
města příslušníci Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Svinov. Slavnostní-
mu převzetí byl přítomen primátor P. Kajnar, starostka městského obvodu 
Svinov H. Hauptová, zástupce ředitele Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje V. Vlček a další hosté. Stejný automobil předal 
22. prosince Sboru dobrovolných hasičů z Ostravy-Petřkovic náměstek 
primátora L. Ženatý

18. prosince
• byla zpřístupněna nová přístavba Slezskoostravského hradu. Sál o plo-
še 240 m2 je určen pro výstavy, různé kulturní a společenské akce nebo 
jednání. Součástí interiéru je rovněž 12metrová dřevořezba J. Czuprzy- 
niaka. Slavnostního otevření se zúčastnili náměstkové primátora L. Žena-
tý a L. Pospíšil
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Členové skautského oddílu při předávání betlémského světla primátoru 
P. Kajnarovi a náměstkovi L. Ženatému (23. prosince)

• neznámý pachatel ukradl celou zastřešenou autobusovou zastávku na 
ulici Zelená v Mariánských Horách. Škoda byla vyčíslena asi na 58 000 Kč

19. prosince
• v NDM proběhla premiéra nejznámější operety J. Strausse Netopýr. 
V hudebním nastudování Ch. Pollacka a pod režijním vedením I. Halasiho 
vystoupili J. Drahovzal, J. Hošťáková-Drahovzalová, P. Ďuříček a další

19. a 23. prosince
• skauti přivezli vlakem betlémské světlo, které pak putovalo z ostrav-
ských nádraží do kostelů a na další místa v Ostravě, odkud si jej mohli 
lidé přenést do svých domovů. 23. prosince převzali betlémské světlo na 
Nové radnici primátor P. Kajnar a náměstek L. Ženatý

20. prosince
• prvním vítězem pěvecké soutěže Česko Slovenská SuperStar se stal  
M. Chodúr z Ostravy, student Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia Ost- 
rava

22. prosince
• vítězem 3. ročníku o nejbezpečnější supermarket v Ostravě se na zákla-
dě ankety v rámci projektu Bezpečnější Ostrava stala porubská pobočka 

hypermarketu Interspar. Putovní pohár převzal z rukou náměstka primáto-
ra L. Pospíšila její ředitel R. Hurník

• ve věku 97 let zemřel významný ostravský malíř a grafik J. Drha

24. prosince
• pracovníci Ostravského informačního servisu, s. r. o., připravili pro 
návštěvníky Nové radnice některé vánoční tradice, jako házení střevícem, 
pouštění lodičky z ořechové skořápky po vodě nebo vyrábění vánočních 
ozdob. Lidé si mohli rovněž prohlédnout Ostravu z vyhlídkové věže, která 
byla na Štědrý den otevřena od 9 do 14 hodin

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

26. prosince
• vítězem 32. ročníku Štěpánského běhu Porubou se stal T. Bednář 
z SSK Vítkovice v novém traťovém rekordu 44:26:1 minuty. Na trať se 
vydalo 114 běžců a překonán tak byl rovněž dosavadní rekord v počtu 
účastníků

31. prosince
• mezi více než stovkou závodníků 21. ročníku silvestrovského běhu Hra-
bovou byl nejlepší V. Bitala z Olympu Praha

• do silvestrovského programu České televize přispělo její ostravské 
studio záznamem představení Divadla loutek Ostrava Z deniku Ostravaka 
a pořadem Góly, fóry, legendy

• jedni z prvních, kdo začali slavit silvestra ohňostrojem a přípitkem 
s vedením obvodu, byli občané Krásného Pole, poté následoval v 21.00 
ohňostroj před radnicí Radvanic a Bartovic, kde byli účastníci pohoštěni 
svařeným vínem a koláči, u slezskoostravské radnice se pak mohli bavit 
s hudbou 80. let 20. století od 23.00. Centrem silvestrovských oslav 
se opět staly kluby a prostranství na Stodolní ulici a v jejím okolí. Kromě 
stovek Ostravanů zde slavilo příchod nového roku i mnoho cizinců, přede-
vším z Polska
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Abadie Lisandro, argentinský operní 
zpěvák 69

Abakumovová Maria, ruská oštěpařka 
47

Abercrombie John, americký kytarista 17

Abrahám Pavel, režisér 76

Adam Adolphe, francouzský skladatel 
81

Adamec Miroslav, scenárista a spisova-
tel 16

Adamová Andrea, pracovnice Beskyd-
ského rehabilitačního centra Čeladná, 
spol. s r. o. 94

Ahlfors Bengt, finský dramatik 11

Albrecht Josef, dramaturg 86

Alvarez Rafael, mexický operní zpěvák 
36

Anderle Petr, historik 94

Anderson Jon, britský zpěvák 53

Anna K., zpěvačka 67

Antecký Přemysl, generální ředitel Bor-
sodChem MCHZ, s. r. o. 61

Armstrong Chad, kanadský operní zpě-
vák 72

Artamonov Vasil, ruský výtvarník 12

Averty Karin, francouzská sólistka ba-
letu 56

Ayres Richard, britský skladatel 57

Bába Jaroslav, skokan do výšky 8, 50, 
81

Báchorek Milan, skladatel 89

Bailey Victor, americký jazzový kytarista 
17

Balabán Jan, spisovatel 33, 80, 93

Ballová Linda, operní pěvkyně 17, 63

Bambušek Miroslav, režisér a dramatik 
63

Bambušek Tomáš, herec 63

Bárta Lukáš, spisovatel 38

Barták Martin, ministr obrany ČR 83

Bartoš Pavel, předseda Krajské hospo-
dářské komory Moravskoslezského 
kraje 61

Bartoš Tomáš, držitel ceny Český pitaval 
20

Baťa Tomáš, podnikatel 83

Baťová Sonja, podnikatelka, vdova po 
Tomáši Baťovi 83

Beckett Samuel, irský dramatik a pro-
zaik 8

Bednář Tomáš, běžec 97

Bednářová Táňa, miss aerobik 10

Bělohlavý Jan, režisér 92

Beňačková Gabriela, slovenská operní 
zpěvačka 37

Bende Petr, zpěvák 61

Benedikt XVI., papež 69

Benek Zdeněk, atlet 22, 50, 56

Beneš Edvard, prezident Českosloven-
ské republiky 38

Bennett Alan, britský dramatik 79

Berdych Tomáš, tenista 94

Bič Michal, umělecký kovář 74

Biolko Jiří, novorozenec 7

Biolková Lucie, matka Jiřího 7

Bitala Václav, běžec 34, 97

Bittnerová Pavla, vedoucí oddělení pre-
zentace a vztahů k veřejnosti kancelá-
ře primátora 25

Bizet Georges, francouzský skladatel 8

Bizouard Remi, francouzský motokroso-
vý jezdec 81

Blaha Tomáš, běžec 79

Blažek Petr, historik 87

99

AMO Archiv města Ostravy
BCM basketbalové centrum mládeže
BK bruslařský klub 
ČR Česká republika
ČSSD Česká strana sociálně demokratická
ČT Česká televize
DK dům kultury 
DLO Divadlo loutek Ostrava
DPB Divadlo Petra Bezruče 
EHMK Evropské hlavní město kultury
EU Evropská unie
FAMU Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění  v Praze
FITES Český filmový a televizní svaz
FN Fakultní nemocnice Ostrava
GVUO Galerie výtvarného umění v Ostravě
HZSMK Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
IDSF The International DanceSport Federation
ITF International Travel Fair
JFO Janáčkova filharmonie Ostrava
JK jezdecký klub
JKGO Janáčkova konzervatoř a Gymnázium Ostrava
KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie – Česká strana lidová 
KMO Knihovna města Ostravy 
KPS klub plaveckých sportů
KSČM Komunistická strana Čech a Moravy 
MHD městská hromadná doprava 
MK maraton klub
MMO Magistrát města Ostravy 
NDM Národní divadlo moravskoslezské
ODS Občanská demokratická strana 
OU Ostravská univerzita
RAF Royal air force
Sareza Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy
SKP sportovní klub policie 
SR Slovenská republika
SSK Sdružení sportovních klubů 
SSM Socialistický svaz mládeže
TJ tělovýchovná jednota
ÚMOb úřad městského obvodu 
VŠB-TU Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava
ZMO Zastupitelstvo města Ostravy 
ZŠ základní škola
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Seznam zkratek Jmenný rejstřík



Duša Ferdiš, výtvarník 51

Dušek Věroslav, člen Československé 
obce legionářské 38

Dvorský Bohumír, výtvarník 75

Dvorský Peter, slovenský operní zpěvák 
80

Dvořák Antonín, skladatel 8, 9, 69, 84, 
86

Dvořák Jan, jednatel společnosti Koordi-
nátor ODIS, s. r. o. 94

Dvořáková Markéta, skladatelka 91

Eberle Veronika, německá houslistka 37

Eliáš Luděk, herec a bývalý vězeň kon-
centračních táborů 74

Escobedo David Travino, mexický výtvar-
ník 33

Eto Leopard, japonský hráč na bicí 75

Exarchou Angeliki, řecká plavkyně 36

Fajt Pavel, hráč na bicí 75, 93

Farna Ewa, zpěvačka 64, 70

Farná Marie, autorka básnické sbírky 92

Federer Oskar, ředitel Vítkovických žele-
záren 16

Fedotov Alexej, velvyslanec Ruské fede-
race v ČR 31

Feller Ivan, herec 29

Fernandez François, francouzský hous-
lista 69

Fialková Dana, herečka 8, 79

Fiedor Jiří, režisér a nakladatel 80

Filip Vojtěch, předseda KSČM 26

Firstovová Anna, ruská soutěžící v latin-
skoamerických tancích 70

Fischer Jan, premiér ČR 64, 69, 83

Fišar Jan, herec 25, 48, 84, 85, 89

Flasarová Věra, poslankyně Evropského 
parlamentu 32

Folprecht Jan, podnikatel, zakladatel 
muzea citer, historik 94

Forejtová Veronika, herečka 11, 79

Franck César, belgický skladatel 19

Francová Olina, výtvarnice 72

Františák Martin, režisér 33, 86, 88

Franz Vladimír, skladatel a výtvarník 63

Frolka Antoš, výtvarník 23

Frydrych Petr, oštěpař 47

Fukuda Saori, japonská sólistka baletu 
81

Gaál Tomáš, klavírista 43

Gábor Peter, režisér 11

Gadd Steve, americký bubeník 17

Gál Fedor, slovenský sociolog a bývalý 
politik 34

Gasnárková Alexandra, herečka 9

Gatto Paolo, italský dirigent 16

Georgiev Vladislav, herec 8, 79, 87

Georgievová Miroslava, herečka 34

Gil Vicente Espeche, velvyslanec Argen-
tinské republiky 87

Golat Luděk, ředitel NDM a režisér 36, 
44

Grym Ludvík, architekt 11

Gurbaľ Marek, operní pěvec 17

Gurbaľ Martin, operní pěvec 17, 43

Guśniowska Marta, polská scenáristka 
a básnířka 86

Habib Claudie, francouzská literární 
historička 70

Haffner Marc, francouzský operní zpě-
vák 72

Hájek Jan, herec 47, 48

Hála Antonín, výtvarník 86

Halasi Imre, maďarský režisér 96

Han Derek, americký klavírista 8

Handzel Augustin, výtvarník 51, 75

Harazim Zdeněk, ředitel Městské policie 
Ostrava 16, 22
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Bolt Usain, jamajský sprinter 44, 46

Borák Mečislav, historik 73

Borisová-Pračiková Olga, sólistka baletu 
30, 81

Boudník Vladimír, výtvarník 20

Boukoffa Kamel, polský výtvarník 86

Bromková Darina, skladatelka 89

Brook Matthew, anglický operní zpěvák 
69

Brunclík Alfréd, generální ředitel Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR 88

Břusková Pavla, generální ředitelka 
Agentury pro regionální rozvoj 83

Bujak Zbigniew, bývalý polský disident  
a politik 30

Bureš Přemysl, herec 9, 21, 72

Bursík Martin, ministr životního prostře-
dí ČR 9

Buryan Josef, ředitel pro výrobu a tech-
niku ArcelorMittal Ostrava, a. s. 33

Býmová Alena, vedoucí odboru vnitřních 
věcí MMO 25

Camargo Leda Lucia, velvyslankyně 
Brazilské federativní republiky v ČR 
20, 21

Can Ergüder, generální sekretář rozvojo-
vé agentury města a regionu Izmir 92

Cisovská Tereza, herečka 87

Cisovský Pavel, herec 63

Cohen Anat, izraelská saxofonistka a 
klarinetistka 17

Cónová Anna, herečka 11, 48

Coté Martin, ředitel developmentu RPG 
Real Estate 20

Coufalová Jana, krasobruslařka 75

Cullum Jamie, britský klavírista a zpěvák 
52, 53

Czuprzyniak Janusz, polský řezbář 95

Čajkovskij Petr Iljič, ruský skladatel 8

Čapek Karel, spisovatel a dramatik 25

Čapka Vladimír, herec 43

Čech Petr, varhaník 69

Čechov Anton Pavlovič, ruský spisovatel 
a dramatik 22

Čermák Tomáš, rektor VŠB-TU 69, 76

Červenka Lukáš, herec 29

Čiernik Juraj, slovenský skladatel 26

Číhalová Anna, operní zpěvačka 43

Čichoňová Pavla, zpěvačka 80

Čtvrtek Václav, spisovatel 86

Čuba Albert, herec 63, 79

Dahl Roald, britský spisovatel 9

Dang Thai Son, vietnamský klavírista  
37

Daníček Jiří, předseda Federace židov-
ských obcí 74

Dastlík Tomáš, herec 9, 21, 63, 72

Děrgačev Valerij, generální konzul Ruské 
federace v Brně 31

Dimitrov Toni, bulharský zpěvák 82

Dlouhý Jaromír, historik 62

Dobeš Milan, výtvarník 76

Dobeš Pavel, písničkář 38

Dočkalová Tereza, herečka 8, 22, 34, 
56, 63, 87

Dohnányi Oliver, šéf operního souboru 
NDM 59, 60, 63, 72

Doleček Rajko, lékař 61

Dostálková Daniela, fotografka 58

Dostálková Linda, fotografka 58

Drahovzal Jan, operetní pěvec 96

Drha Josef, výtvarník 97

Drobniuch Robert, polský režisér 86

Dřízgová-Jirušová Eva, operní pěvkyně 
17, 43, 69, 88

Dudek Adolf, výtvarník 91

Dunajčanová Zuzana, slovenská operní 
zpěvačka 72

Ďuříček Pavel, operní pěvec 96
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Järvi Kristián, estonský dirigent 39

Javůrek Jaromír, ředitel Mezinárodního 
hudebního festivalu Janáčkův máj,  
o. p. s. 16

Javůrková Soňa, ředitelka JKGO 61

Jedlička Alois, fotograf 58

Jelínková Miroslava, předsedkyně ob-
čanského sdružení Artistik Praha  
71

Jemelka Martin, historik 87

Jezerský Jiří, radní obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky, historik 94

Jirešová Ivana, herečka 56

Jirman Tomáš, herec a režisér 25, 30, 
71, 85

Jirous Ivan Martin, básník 80

Jiroušek Martin, filmový kritik a publi-
cista 34

Jovanovič Nebojsa, chorvatský cyklista 
70

Juchelka Aleš, moderátor 88, 94

June Hee Lim, jihokorejský skladatel 86

Jurásková Dana, ministryně zdravotnic-
tví ČR 67

Jurek František, ředitel Městské nemoc-
nice Ostrava 70

Juřica Martin, kronikář města Ostravy 
73

Juřina Věnceslav, spisovatel 79

Jůza Jiří, ředitel GVUO 86

Kačer Jan, herec a režisér 85

Kafková Eva, ředitelka krajského úřadu 
12

Kajnar Petr, primátor města Ostravy 
7, 9, 16, 18, 20, 21, 27, 30–33, 
38, 49, 50, 53, 62, 63, 66, 69, 70, 
72–74, 77, 79, 83, 84, 87, 91–93, 
95, 96

Kalivoda Aleš, výtvarník 71

Kaluža Josef, herec 8, 34, 79

Kam Sharon, izraelská klarinetistka 37, 
39

Kaňkovský Alois, cyklista 70

Karafiát Jan, kněz a spisovatel 62

Karkoška Vladimír, generální ředitel 
BorsodChem MCHZ, s. r. o. 61

Károlyi Katalin, francouzská zpěvačka 
57

Kasmierski Robert, polský harmonikář 
80

Katrák Jozef, slovenský dirigent 43

Kaufmannová Barbora, sólistka baletu 
30

Kavalírová Naděžda, předsedkyně Kon-
federace politických vězňů ČR 86

Kavan Jan, skladatel 91

Keitany Haron, keňský běžec 47

Kevický Karol, šéf operety NDM, sloven-
ský dirigent 81

Khrapov Valeriy, ruský sólista baletu 56

Kim Ki-duk, jihokorejský režisér 86

Kimer Josef, ředitel Nadace Landek 76

King Nancy Ambrose, americká hobo-
jistka 37

Kirschner Jana, slovenská zpěvačka 70

Klaus Václav, prezident ČR 13

Klemensová Renáta, herečka 43

Klemens Václav, režisér 29

Klichová-Hostinská Danuše, herečka 89

Klimeš Svatopluk, výtvarník 57

Klimsza Janusz, režisér 43, 63, 79

Kluka Zdeněk, skladatel 15

Klusák Pavel, hudební publicista 37

Klyuykov Alexej, ruský výtvarník 12

Kněžíková Kateřina, operní zpěvačka 69

Kociánová Jana, zpěvačka 26

Kočko Tomáš, hudebník 51, 65

Kochuparampil Augustine, předseda 
představenstva ArcelorMittal Ostrava, 
a. s. 47

Kokoschka Oskar, rakouský výtvarník 65

Kolář Petr, zpěvák 48
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Haroková Markéta, herečka 88

Hatlas Zbigniew, polský sólista baletu 
30

Hauptová Hana, starostka obvodu Os-
trava-Svinov 95

Havel Václav, bývalý prezident ČR 30, 61

Havlíček Tomáš, architekt 29

Havlínová Zuzana, architektka 74

Havránková Milota, slovenská fotograf-
ka 93

Haydn Joseph, rakouský skladatel 69

Helán Jakub, strážník Městské policie 
Ostrava 30

Hendrych Jan, výtvarník 72

Hercíková Miroslava, náměstkyně ředite-
le NDM 44

Hlaváč Luboš, výtvarník 50

Hložek Stanislav, zpěvák 48

Hodonský František, výtvarník 72

Hogenauer Michal, režisér a scenárista 
67

Hochmannová Jana, básnířka 75

Hochová Dagmar, fotografka 63

Hoidekr Theodor, režisér a scenárista 
20

Holíková Natálie, herečka 34

Holingr Lubomír, držitel ceny Český 
pitaval 20

Holubcová Michaela, cvičitelka aerobiku 
89

Homolková Božena, loutkoherečka a re- 
žisérka 62

Horák Jaromír, předseda TJ Liga 100 
Ostrava, o. s. 50

Hořáková Dominika, atletka 33

Hošťáková-Drahovzalová Jana, operetní 
pěvkyně 96

Houda-Šaturová Simona, slovenská 
operní zpěvačka 69

Houska Petr, herec 79

Hromádka Josef, teolog 83

Hrubeš Petr, fotograf 88

Hruška Jiří, jezdec na koni 35

Hruška Petr, básník 93

Hübner-Ochodlo André, polský režisér 8

Hucek Miroslav, fotograf 35, 37

Hudáková Jitka, běžkyně 73

Hudeček Aleš, výtvarník 86

Hüner Tomáš, náměstek ministra prů-
myslu a obchodu ČR 11

Hurník Radim, ředitel porubské pobočky 
hypermarketu Interspar 97

Hýža Marek, režisér 92

Chládek Zdeněk, boxer 75

Chmurová Šárka, dobrovolná hasička 76

Chodúr Martin, zpěvák 88, 94–96

Chorý Ondřej, výtvarník 35

Chytilová Věra, režisérka 67, 68

Ibsen Henrik, norský dramatik a básník 
72

Infante Marta, španělská operní zpěvač-
ka 37

Ivan Jiří, zřizovatel Střední školy umělec-
kých řemesel, s. r. o. 43

Ivanov Alexandr, ruský boxer 75

Jackson Bershawn, americký běžec 47

Jahelka Ivo, právník a písničkář 79

Janáček Leoš, skladatel 84

Janáček Zbyněk, výtvarník, děkan Fakul-
ty umění OU 70, 89

Janáčková Liana, senátorka a starostka 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
13, 94

Jančar Leopold, stavební inženýr 73

Janek Miroslav, režisér 10

Janková Martina, operní zpěvačka 69

Jarre Jean-Michel, francouzský hudebník 
33
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Lyčka Daniel, ředitel Ostravských komu-
nikací, a. s. 51

Lysáček Petr, výtvarník 57

Lysáčková Marcela, výtvarnice 62

Madej Dalibor, náměstek primátora 
města Ostravy 9, 11, 70, 86, 93

Mácha Vítězslav, zápasník 20

Machajdík Peter, slovenský skladatel 81

Mainer Martin, výtvarník 57

Marková Zuzana, operní zpěvačka 63, 
72

Martinů Bohuslav, skladatel 8, 9, 19, 
37, 43, 72

Masaryk Tomáš Garrigue, prezident 
Československé republiky 16

Mastro Luciano, italský operní zpěvák 
36, 63

Matula Robert, brig. gen. v. v., čestný 
občan města 79, 83

Maxa Martin, zpěvák 26

May Jan, starosta Mariánských Hor 94

Mayer Jojo, švýcarský bubeník 17

McLaren Ewan, kanadský režisér 63

Medek Ivo, skladatel 91

Melnik Lukáš, herec 33, 88

Mendelssohn-Bartholdy Felix, německý 
skladatel 8, 69

Menzel Jiří, režisér 56

Messiaen Olivier, francouzský skladatel 
19

Mihailov Alexandr, bulharský fotograf 82

Mihal Jindřich, ředitel Ostravských ko-
munikací, a. s. 51

Mikulášek Jan, režisér 20, 48, 72

Mikulková Gabriela, herečka 9

Mlynář Zdeněk, cyklista 70

Mohylová Andrea, herečka 25

Mojžíšková Iva, cvičitelka aerobiku 89

Moleda Karol, příslušník polské jízdní 
policie 60

Monaco Juan, argentinský tenista 53, 
54

Morys Václav, operní zpěvák 36

Motýl Ivan, publicista a básník 33, 93

Moucha Josef, fotograf 35

Moutsos Christos, řecký plavec 36

Mozart Wolfgang Amadeus, rakouský 
skladatel 16, 86

Muchinová Olja, ruská dramatička 9

Muk Pavel, zpěvák 40

Muracki Antoni, polský písničkář 80

Mynář Vojtěch, náměstek primátora 
města Ostravy 20, 31, 51, 61, 83, 
87

Naď Rostislav, starosta Hrabové 33

Najvar Jiří, skladatel 89

Navrátil Boleslav, novinář 61, 89

Nekvasil Jiří, režisér, ředitel NDM 63, 80

Nelson Mary, anglická operní zpěvačka 
69

Němcová Božena, spisovatelka 57

Nesvadba Michal, herec 38

Niblock Phill, americký skladatel 57

Niemeyer Oscar, brazilský architekt 20

Nikolaev Petr, režisér 10

Noga Pavel, výtvarník 35

Nohavica Jaromír, písničkář 17, 53, 72, 
80, 93

Noskaiová Petra, zpěvačka 69

Nosräti Jaroslav, podnikatel 61

Novobilský Jan, skladatel 89

Novotná Kateřina, závodnice na inline 
bruslích 41

Nyman Michael, britský skladatel a 
hudebník 53

Ogg Jacques, nizozemský cembalista 69

Ogrodníková Nikol, běžkyně 12, 48, 62

Olajcová Petra, flétnistka 73
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Kolda Jan, sólista baletu 81

Kolíbal Stanislav, výtvarník 71

Končický Mikuláš, brig. gen. v. v., čestný 
občan města 50, 74, 77, 83, 93 

Konečný Jaromír, spisovatel 80

Konieczny Robert, polský architekt 89

Kopecký Čestmír, producent 67, 92

Korpas Oldřich, ředitel Lidové konzerva-
toře a Múzické školy, p. o. 89

Kotarbová Eva, básnířka a publicistka 
38, 89

Kotík Petr, skladatel a dirigent 16, 57

Kotková Hana, houslistka 57

Koubek Miroslav, fotbalový trenér 44

Koudelka Pavel, hráč na bicí 75

Kowolowski František, výtvarník 8

Kožená Magdaléna, operní zpěvačka  
37

Kráčalík Jiří, ředitel mezinárodního festi-
valu outdoorových filmů 75

Krajniak Peter, ředitel JFO 16, 48, 49, 
61

Krakovková Vlaďka, herečka 29

Král Jan, novinář 86

Král Jaroslav, kronikář Polanky nad Od-
rou 80

Krejčí Ivan, režisér 22

Krejčí Kateřina, herečka 9, 85

Krejčí Tomáš, herec 21

Krejčíř Jan, sólista baletu 81

Kristin Vladimír, výtvarník 51, 75

Kronhold Jerzy, generální konzul Polské 
republiky v Ostravě 12, 87

Krupanská Sylvie, herečka 9

Krynicki Ryszard, polský básník 80

Křístek Michal, operní zpěvák 36

Kubala Květoslav, fotograf 44

Kubišová Marta, zpěvačka 10

Kučera Zdeněk, výtvarník 70

Kudělka Jiří, fotograf 84, 85

Kuchar Theodore, šéfdirigent JFO 8, 9, 
72

Kukal Ondřej, dirigent 81

Kula Karel, asistent fotbalového trenéra 
28

Kunzová Hana, fotografka 47

Kupka František, výtvarník 65

Kůrová Jana, tanečnice 56

La Fontaine Jean, francouzský bajkař a 
básník 69

Laláková Barbora, skokanka do výšky 8

Lamr Aleš, výtvarník 72

Landsfeld Tomáš, ředitel Městského 
ředitelství Policie ČR 22

Laurinová Sabina, herečka 56

Le Brocq Mark, anglický operní zpěvák 
69

Lebeda Pavel, fotograf 94

Lehký Tomáš, profesionální hasič 76

León José, španělský tanečník 9

Lepold Lukáš, choreograf a sólista ba-
letu 9, 81

Lexa Jiří, předseda letopisecké komise 
při Radě městského obvodu Poruba 
25

Liberda Richard, herec 14

Lička Verner, generální manažer FC 
Baník Ostrava 28

Ligeti György, maďarský skladatel 57

Lichý Norbert, herec 22, 24, 58, 72, 
79, 88

Lipus Radovan, režisér 61

Liška Pavel, operetní pěvec a herec 89

Lobkowicz František Václav, biskup ost-
ravsko-opavské diecéze 7, 66, 91, 97

Loher Dea, německá dramatička a spi-
sovatelka 34

Lorenzo, francouzský drezér koní a akro- 
bat 92

Luqman Jalal, výtvarník ze Spojených 
arabských emirátů 28, 72
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Ondruška Vlastimil, klavírista a pedagog 
73, 86

Oramus Tomáš, student 43

Orwell George, britský spisovatel 20, 
21, 85

Ovčáček Eduard, výtvarník 20, 57, 70, 
86

Pachman Pavel, nevidomý výtvarník 33

Pajecki Jan, obchodní rada velvyslanec-
tví Belgického království 61

Palas Jaroslav, hejtman Moravskoslez-
ského kraje 7, 8, 12, 13, 53, 66, 73, 
81, 87, 93

Palyza Lumír, starosta městského obvo-
du Poruba 35

Paroubek Jiří, předseda ČSSD 40, 45

Pars Krisztián, maďarský závodník v ho-
du kladivem 47

Patočka Jan, filozof 12

Pavičová Petra, manažerka Nadace O2 
87

Pavliňák Petr, galerista a výtvarník 53, 
70, 86

Pavlorek Aleš, skladatel a klarinetista 
37, 91

Pawlak Waldemar, polský ministr 11

Pecina Martin, ministr vnitra ČR 53, 69

Penhall Joe, britský dramatik 43

Pepe Dita, fotografka 88

Pescetti Susanna, italská dirigentka 36

Petrič Aleš, herec 73

Petřík Pavel, jednatel společnosti Koor-
dinátor ODIS, s. r. o. 94

Petružela Petr, vojenský historik 18

Petrov Marcel, režisér 86

Petryk Jim, kanadský vojenský atašé 23

Piebalgs Andris, evropský komisař pro 
energetiku 11

Píka Heliodor, generál, popraven v 50. 
letech 50

Píka Karel, synovec Heliodora Píky 50

Píka Milan, synovec Heliodora Píky 50

Pillárová Marianna, operní pěvkyně 17, 
84

Pivovar Marek, dramaturg 29

Placák Petr, publicista a historik 16

Plieštik Jiří, sochař 40

Podolchov Alexander, ruský operní zpě-
vák 36

Polák Vladimír, herec 11, 25, 56

Polášek Miloš, fotograf 44, 89

Polívka Boleslav, herec 56

Pollack Christian, rakouský dirigent 96

Pokorný Jiří, dramatik a režisér 88

Popov Zdravko, velvyslanec Bulharské 
republiky v ČR 81

Porcelijn David, nizozemský dirigent 19

Pospíšil Lubomír, náměstek primátora 
města Ostravy 25, 51, 56, 61, 67, 
81, 83, 87, 91, 93–95, 97 

Pospíšil Rostislav, výtvarník 15

Potměšil Jan, herec 85

Poulenc Francis, francouzský skladatel 
37

Pourrat Henri, francouzský spisovatel 70

Pražák Marek, výtvarník 67

Pražák Zbyněk, předseda okresního 
výboru KDU-ČSL 29

Prelovšek Damjan, slovinský architekt 
20

Przebindová Zdena, herečka 88

Přibyl Hugo, koordinátor poradního sbo-
ru seniorů primátora Ostravy 81

Przybylová Blažena, ředitelka Archivu 
města Ostravy 61, 67

Quatro Suzi, americká zpěvačka a kyta-
ristka 79

Racek Ilja, režisér a ředitel ostravského 
studia ČT 8, 9, 63, 89

Racková Věra, spoluautorka libreta 8
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Racková Zuzana, spoluautorka libreta 9

Račáková Drahomíra, moderátorka ČT 79

Rachmaninov Sergej, ruský skladatel 
8, 72

Rataj Miroslav, herec 48

Ravel Maurice, francouzský skladatel 
8, 19

Reisz Karel, režisér 67, 68

Reisz Pavel, bratr režiséra K. Reisze 
67, 68

Rewerski Mariana, argentinská operní 
zpěvačka 69

Riedlbauch Václav, ministr kultury ČR 
72, 73

Robles Dayron, kubánský běžec 47

Rodolfi Emiliino, italský hobojista 69

Rohel Petr, historik 12

Rohlová Eva, archivářka 12

Romanská-Lidmilová Lýdie, básnířka 
12, 38

Rosolová Denisa, atletka 13

Rottrová Marie, zpěvačka 38

Rudy Mikhail, taškentský klavírista 37

Růžička Vlastimil, náměstek ministryně 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR 69

Říčan Pavel, psycholog 83

Říman Martin, ministr průmyslu a ob-
chodu ČR 11

Safwan Wasel, výtvarník ze Spojených 
arabských emirátů 28, 72

Saggiorato Luca, italský závodník na 
inline bruslích 41

Ságlová Zorka, výtvarnice 57

Salichová Helena, výtvarnice, spisovatel-
ka a folkloristka 51, 53, 65, 75

Salomonovič Michal, místopředseda 
Českého svazu bojovníků za svobodu 
Ostrava 93

Salvio José Claudio, vicekonzul Brazil-
ské federativní republiky v ČR 20

Samaddar Sanjay, předseda představen-
stva ArcelorMittal Ostrava, a. s. 47

Sangiorgi Alessandro, italský dirigent 36

Sanchez Yvonne, polsko-kubánská zpě-
vačka 17

Sarmento Lucimar, kulturní atašé velvy-
slanectví Brazilské federativní republi-
ky v ČR 20

Sasínová-Polarczyk Alena, herečka 22

Saudek Jan, fotograf 31, 35

Sawaka, japonský hráč na bicí 75

Sedláček Jiří, herec 56

Sehnal Miroslav, spisovatel 79

Seifertová Lucie, výtvarnice 65

Serbessa Mulugeta, etiopský běžec 72

Schäffer Svatopluk, asistent fotbalové-
ho trenéra 28

Schiffauer Edvard, skladatel 36, 37

Sibinský Karel, starosta Ostravy-Jihu 10, 
43, 61, 93

Sibinský Marek, výtvarník 70

Sidková Markéta, handicapovaná luko-
střelkyně 20

Sidon Karol, vrchní zemský rabín 73

Silde Alexej, ruský tanečník 70

Simon Gilles, francouzský tenista 16

Siwiec Ryszard, polský občan, který se 
upálil na protest proti okupaci ČSSR 
v roce 1968 18

Sládeček Svatopluk, architekt 29

Sládek Jan, výtvarník 75

Slamečka Gustáv, ministr dopravy a 
spojů ČR 87

Slaninová Jana, atletka 12, 48

Smetana Bedřich, skladatel 9, 63, 84

Sobotka Přemysl, předseda Senátu 83

Sofokles, antický dramatik 47, 48

Sojčák Michal, historik 73

Sokol Jan, filozof a vysokoškolský peda-
gog 12

Solaun Josu de, španělský klavírista 50
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Soukupová Miloslava, ředitelka Lidové 
konzervatoře a Múzické školy, p. o. 89

Staněk Filip, tanečník, student JKGO 27

Stašová Simona, herečka 56

Stępień Bogdan, polský farář 69

Stern Leni, německá kytaristka a zpě-
vačka 17

Stoniš Miroslav, spisovatel 38

Strakoš Martin, historik architektury 34, 
62, 65, 93

Strauss Johann, rakouský skladatel 96

Strejček Alfréd, herec 43

Stretti Adam, kameraman 67

Strindberg August, švédský dramatik  
a spisovatel 63

Strnad František, herec 11, 79

Strnadová Věra, členka Asociace nesly-
šících, nedoslýchavých a jejich přátel 
87

Suk Josef, skladatel 72

Sulovský Leopold, horolezec 7

Svěrkoš Václav, fotbalista 20

Světlík Jan, předseda představenstva a 
generální ředitel firmy Vítkovice Hol-
ding, a. s. 13, 16, 53, 72, 73, 77, 86

Svoboda Jiří, režisér 34

Svoboda Petr, běžec 81

Svozil Miroslav, starosta Moravské Ost- 
ravy a Přívozu 16, 50, 80, 82, 89

Świechowski Zygmunt, polský historik 
umění 57

Šádková Irena, běžkyně 57

Šajtar Drahomír, literární vědec 25

Šavrdová Dolores, bývalá disidentka, 
žena Jaromíra Šavrdy 80

Ševčík Pavel, ředitel Bytostavu Poruba, 
a. s. 35

Šimák Pavel, režisér 9, 25

Šimíček Petr, pedagog a historik 80

Šimotová Adriena, výtvarnice 20

Škarková Hana, operní zpěvačka 69

Škarvada Zdeněk, gen. v. v. 24

Škrobáková Lucie, běžkyně 47

Škubal Dušan, herec 34, 79

Šmaha Petr, výtvarník 35

Šmehlík Vladimír, autor průvodce Ostra-
vou 58, 62

Šmíd Zdeněk, spisovatel 10, 16

Šmída Vlastimil, hudebník a skladatel  
87

Šmotek René, herec 79

Špalek Jakub, herec a režisér 34

Špaňhel Jakub, výtvarník 35

Špičková Klára, dramaturgyně 25

Špinar Daniel, režisér 9

Šporcl Pavel, houslista 76

Špotáková Barbora, oštěpařka 46, 81

Šrám Radim, předseda Komise pro 
životní prostředí Akademie věd ČR 87

Šrámková Veronika, skokanka do dálky 
50

Šrubař Jan, dirigent 36, 63

Šťastná Marie, historička umění 25

Štenclová Ivana, výtvarnice 56

Štěpánek Radek, tenista 16, 53, 54

Štich Zdeněk, bývalý politický vězeň 43

Štindl Petr, režisér 79

Štingl Pavel, režisér 9

Šuláková Jarmila, folklorní zpěvačka 37

Šulek Ivan, ředitel Krajského vojenského 
velitelství Ostrava 83

Šuleř Oldřich, spisovatel 38, 43, 48, 49

Šumník Petr, dirigent 8

Šustrová Petruška, publicistka a bývalá 
disidentka 30, 80

Tabor Jan, rakouský teoretik architektu-
ry 13

Tan Soo Khoow, velvyslanec Singapur-
ské republiky v ČR 25

Tarant Michael, režisér 16, 17

Telihay Péter, maďarský režisér 72

Těrešin Andrej, ruský skokan do výšky 8

Tlapák Rudolf, legionář, pedagog, hrdina 
2. odboje 67

Topolánek Mirek, premiér ČR, předseda 
ODS 11

Tošenovský Evžen, poslanec Evropského 
parlamentu 40, 41, 86

Townsendová Sue, britská spisovatelka 
29

Tozzi Luca, italská sólistka baletu  
a choreografka 56

Trejbal Zdeněk, náměstek primátora 
města Ostravy 18, 25, 35, 56, 58, 
61, 70, 86, 93

Tříska Jan, herec 56

Tůma Jaroslav, varhaník 37

Tune Dire, etiopská běžkyně 47

Tuszynska Monika, polská výtvarnice 37

Tutino Marco, italský skladatel 72

Uhlář Břetislav, novinář a básník 79

Uhlíř Jan Boris, historik 18

Uprka Joža, výtvarník 23

Urban Robert, herec 9

Urbánek Jiří, jazzový hudebník a sklada-
tel 36

Urbánková Petra, běžkyně 33

Vacík Miloš, hráč na bicí 75

Václavík Radim, architekt 29

Vaculka Vladislav, výtvarník 23

Vandewalle Daan, belgický klavírista 57

Vápeník Jan, herec 33

Varèse Edgar, francouzský skladatel 57

Varmuža Vratislav, výtvarník 20

Vašíček Vladimír, výtvarník 23

Večeřa Jaroslav, režisér 73

Večeřa Karel, fotbalový trenér 28

Vejsada Igor, choreograf, šéf baletního 
souboru NDM 29

Vejsadová Tereza, choreografka 9

Vermelho Gabriela, skladatelka a hráčka 
na kvinton 91

Verrasztóová Evelyn, maďarská plavkyně  
36

Veselý Filip, student 43

Viehweg Frank, německý písničkář 72, 
80

Viktora David, herec 43

Vilišová Tereza, herečka 9

Vitouš Alan, jazzový hudebník 29

Vízner Oldřich, herec 56

Vláčilová Hana, choreografka 81

Vlas Jan, herec 20, 21

Vlček Miroslav, předseda Poslanecké 
sněmovny 83

Vlček Vladimír, zástupce ředitele Hasič-
ského záchranného sboru Moravsko-
slezského kraje 95

Vltavský Cyril, hlavní architekt města 
Ostravy 11

Vojtík Jiří, běžec 47

Volkmer Tomáš, scénograf 29

Vondra Alexandr, místopředseda vlády 
ČR 11

Vondráček Lukáš, klavírista 72

Vondrák Ivo, rektor VŠB-TU 76

Vorel Tomáš, režisér 67

Vožniak Jaroslav, výtvarník 20

Všelichová Petra, režisérka 81

Vůjtek Tomáš, dramaturg 37, 73, 79, 
86

Wagner Petr, violista 69

Wałęsa Lech, bývalý prezident Polské 
republiky 30

Weinberg-Lessing Julianne, rakouská 
drezérka koní 92

White Lenny, americký bubeník 17
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ABBA Revival, hudební skupina 38

AC Sparta Praha, sportovní klub 70

Academia, nakladatelství a knihkupectví  
25, 70, 75, 85

Agentura pro regionální rozvoj 83

Ahn Trio, korejská hudební skupina 53

Airfare, hudební skupina 77

AK ASIC Kroměříž, sportovní klub 79

Akademický pěvecký sbor VŠB-TU 62

Akademie věd ČR 87

Akcent Ostrava, taneční oddíl 32

Alexandrovci, hudební a taneční soubor 
ruské armády 48

Alkartasuna, baskický folklorní soubor 
58

Alkehol, hudební skupina 33

Amadindy Percussion Group, hudební 
uskupení 57

AMŠ Alternativa, občanské sdružení 89

Anglo-American University 9

Apocalyptica, finská hudební skupina 28

ArcelorMittal Ostrava, a. s. 15, 28, 33, 
47

Archiv města Ostravy viz Magistrát měs-
ta Ostravy 

Archiv Úřadu města Katovice 19

Armáda ČR 23, 83

Ars Brunensis Chorus, hudební usku-
pení 69

Artistig Praha, občanské sdružení 71

Artus – Gabor Goda Company, maďarský 
divadelní soubor 93

Asociace neslyšících, nedoslýchavých  
a jejich přátel 87

Asociace Trigon 71

Atlas, pražské kino 92

Atos 6, ateliér architektů 29

Ave Art Ostrava, s. r. o., střední umělec-
ká škola 60

Ave! Band, hudební skupina 51

Avonotaj, pěvecký sbor 74

Babiczka, hudební skupina 26

BCM Moravská Ostrava, basketbalový 
klub 38

Beachbojs 2, tým plážového volejbalu 
56

Bek Ofis, hudební skupina 58

BG Styl, hudební skupina 10, 65

Bílá holubice, občanské sdružení 9

Bílé divadlo Ostrava 65, 93

BK LR Cosmetic, krasobruslařský klub 
75

Bogota club 75

BorsodChem MCHZ, s. r. o. 58, 61

British Council, vzdělávací instituce  
43

BTG Slovakia, slovenská strojírenská 
společnost 64

Buty, hudební skupina 40

Bytostav Poruba, a. s. 35

Camerata Moravia, hudební soubor 37

Canticum Ostrava, sbor 57

Cascina Farscetti, římská galerie 70

Centrum kultury a vzdělávání Moravská 
Ostrava a Přívoz, p. o.  

– klub Atlantik 19, 67, 75, 81, 82, 85, 
86

– klub Parník 17, 22, 57

– Minikino kavárna 18, 19, 53, 67, 70, 
82

– Výstavní síň Sokolská 26 8, 12, 34, 
35, 40, 58, 70, 86

Rejstřík institucíWilczyński Ryszard, opolský vojvoda 12

Williams Oscar, americký hudebník 93

Wlodarczyk Anita, polská závodnice 
v hodu kladivem 47

Wolff Christian, americký skladatel 57

Wünsche Vilém, výtvarník 51, 75

Young Chil Lee, jihokorejský dirigent 86

Zajíc Jan, student, který se upálil v roce 
1969 13

Zajíček Pavel, básník 80

Zampieri Gianluca, italský operní zpěvák 
36, 51

Závadová Barbora, plavkyně 20

Zedník Aleš, honorární konzul Ruské 
federace v Ostravě 31

Zenkl Michal, skladatel 37

Zháněl Jan, ředitel Městské nemocnice 
Ostrava 70

Zidaro Sirma, pedagožka a překladatel-
ka 61

Zigante Filippo, italský skladatel a diri-
gent 36

Zikeš František, běžec 73

Ztracený Marek, zpěvák  43

Zubkevič Sergej, operní zpěvák 36

Zvolánek Oldřich, místopředseda České-
ho atletického svazu 25

Zvolánek Pavel, předseda komise pro 
handicapované děti a mládež RMO  
71

Železný Zekon, silák 48

Ženatý Lukáš, náměstek primátora měs-
ta Ostravy 9–11, 23, 31, 53, 61, 70, 
73, 80, 91, 95, 96

Žídek Leo, předseda ostravské pobočky 
Konfederace politických vězňů  
80, 86

Živný Václav, operní zpěvák 36
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eCENTRE, zprostředkovatelská společ-
nost 63

Educa 24 agency, s. r. o., vzdělávací 
agentura 85

Eko-info centrum Ostrava, občanské 
sdružení 88

Ekofas, spol. s r. o., stavební firma 82

European Athletic Association 15

Eva a Vašek, pěvecké duo 26

Evolution Dejavu, hudební skupina 58

Evropská unie (EU) 11, 20, 25, 50, 61, 
66, 73, 92

Evropské centrum pantomimy neslyší-
cích 83

Evropské centrum Solidarity v Gdaňsku, 
historický ústav 87

Evropský parlament 26, 32, 40, 86

Fabric, klub 17, 77

Fakultní nemocnice Ostrava (FN) 7, 84, 
88, 89

Fantasía Española, španělská taneční 
skupina 9

FC Baník Ostrava, a. s., fotbalový klub 
13, 18, 19, 28, 44, 79, 88

Federace židovských obcí 74

Fiducia, antikvariát a galerie 11, 13, 16, 
18, 19, 34, 35, 37, 38, 53, 64, 75, 
80, 93

Filmová a televizní fakulta Akademie 
múzických umění  v Praze (FAMU) 67

1st International School of Ostrava 
– základní škola a gymnázium, s. r. o. 
9, 76, 88

Fišerovo kvarteto, hudební soubor 57

Fontanavecchia, italský folklorní soubor 
58

Freytag & Berndt, s. r. o., nakladatelství 
58

Galéria mesta Bratislavy 20

Galerie G7 63

Galerie Magna 34, 35

Galerie Mlejn 34, 70

Galerie na schodech 25

Galerie výtvarného umění v Ostravě 
(GVUO) 20, 34, 51, 86, 88

– Dům umění 16, 20, 26, 28, 47, 57, 
67, 71, 74–76, 88, 89

– Nová síň 77, 92

Garage, klub 17

Generální konzulát Polské republiky 
v Ostravě 30, 31, 80

Glayzy, hudební skupina 64

Gymnázium Františka Hajdy Ostrava-Hra-
bůvka 43

H. I. L. T. Praha, divadelní společnost 
20

Halos, solná jeskyně 40

Hasičský záchranný sbor Moravs-
koslezského kraje (HZSMK) 91, 95

HC Vítkovice Steel, a. s., hokejový klub 
88

HealthCare Institut, nezisková organi-
zace 88

Heřmánek, občanské sdružení 87

Hi-fi, hudební skupina 10

Hitrádio Orion 71

Hlubina, folklorní soubor 58

Hlubinka, folklorní soubor 31, 58

Holúbek, folklorní soubor 58

Hornické muzeum OKD 12, 26, 28, 40, 
41, 47, 77, 87, 92

Hotel Atom Ostrava, spol. s r. o. 11, 15, 
19, 25, 44, 66, 80, 83

Hotel Imperial, a. s. 16

Houby, hudební skupina 26

Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy 
41

Charita Ostrava 7

– Hospic sv. Lukáše 66

Charita sv. Alexandra 7

Centrum tísňového volání Ostrava 12

Cere Invest, nizozemská společnost 80

Cesta životem bez bariér, občanské 
sdružení 87

Církevní základní škola Přemysla Pittra 
79

Cirkus trochu jinak, divadelní společnost 
68 

Clarinet Factory, hudební uskupení 29

Clarion Congress Hotel Ostrava viz Hotel 
Atom Ostrava, spol. s r. o.

Clou, hudební skupina 31

Collegium 1704, hudební uskupení 69

Collegium Marianum, hudební uskupení 
69

Collegium musicum, hudební uskupení 
17

CPI Hotels, a. s., provozovatel sítě hote-
lů 15, 44

CzechTourism, agentura 72

Česká asociace tělesně handicapova-
ných sportovců 26

Česká inspekce životního prostředí 58

Česká komora architektů 11

Česká pojišťovna, a. s. 20

Česká strana sociálně demokratická 
(ČSSD) 40, 61

Česká televize (ČT) 70, 76, 86

– ostravské studio ČT 9, 10, 16, 34, 
38, 73, 81, 89, 92, 97

Česká unie neslyšících 87

České centrum v New Yorku 33

České centrum ve Varšavě 87

České noneto, hudební soubor 37

Československá obec legionářská 16, 
23, 83, 93

Český atletický svaz 25

– Moravskoslezský krajský atletický 
svaz 25

Český dům v Ostravě-Vítkovicích 91

Český filmový a televizní svaz FITES 9

Český fotbalový svaz 13

Český hydrometeorologický ústav 

– pobočka Ostrava-Poruba 12

Český rozhlas Ostrava 61

Český svaz bojovníků za svobodu 16, 
23, 74, 83, 93 

Čistá Ostrava, sdružení 11

Čtyřlístek, centrum pro osoby se zdra-
votním postižením Ostrava, p. o. 80, 
92

Deep Purple, britská hudební skupina 32

Diamo, s. p. 11

Diecézní charita ostravsko-opavská  
35

Divadelní společnost Petra Bezruče viz 
Divadlo Petra Bezruče (DPB), p. o. 

Divadlo loutek Ostrava (DLO), p. o. 9, 
14, 15, 29, 38, 62, 68, 69, 86, 87, 
91, 93, 94, 97

Divadlo pantomimy Kinesis 37

Divadlo Petra Bezruče (DPB) 9, 15, 20, 
24, 31, 33, 72, 85, 88

DK Poklad, s. r. o. 76

DoelenKwartet, hudební uskupení 57

DPO, a. s. 37, 38, 60, 61, 70, 79

Dubinka, folklorní soubor 31

Duda Paiva Company, holandský divadel-
ní soubor 69

Důl Michal viz Národní kulturní památka 
Důl Michal

Dům dětí a mládeže v Ostravě-Porubě, 
středisko Plesenka 31

Dům knihy Librex 12, 16, 26, 34, 51, 
53, 58, 75, 87, 89

Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh,  
s. r. o. 10, 75

Dům kultury města Ostravy, a. s. 8, 9, 
20, 28, 50, 60, 67, 74, 76, 79, 81

– Kino Art 8, 19, 26, 67

Dunajec, folklorní soubor 65
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Matiční gymnázium Ostrava 80

Maxim Turbulenc, hudební skupina 38

Mbunda Afrika, hudební skupina 66

Městská nemocnice Ostrava, p. o. 10, 
15, 48, 51, 70

Městská policie Ostrava 16, 22, 30, 92

– Stacionární centrum prevence Měst-
ské policie Ostrava na ul. Zámecké 
v Moravské Ostravě 16

Mezery, občanské sdružení 63

Mezinárodní hudební festival Janáčkův 
máj, o. p. s. 16, 37

Ministerstvo dopravy ČR 80, 94

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomuni-
kácií SR 80

Ministerstvo financí ČR 58

Ministerstvo kultury ČR 79, 92

Ministerstvo životního prostředí ČR 58

Misgurnus, a. s., konzultační, realitní  
a reklamní společnost 87

MK Seitl Ostrava, sportovní klub 79

Mladá Haná, folklorní soubor 65

Mňága & Žďorp, hudební skupina 33, 58

Moravskoslezská vědecká knihovna,  
p. o. 64, 65

Moravskoslezské komorní sdružení 43, 
84

Morcheeba, anglická hudební skupina 53

Moric Band, hudební skupina 37

MSLSAJL, divadlo 26

Multi Veste Czech Republic 5, s. r. o., 
developerská společnost 88

Musica Florea, hudební uskupení 69

Muzeum umění v Olomouci, s. p. o. 20

Muzikanti z Polanky, hudební soubor 15

N. O. H. A. hudební skupina 53

Nadace Landek 76

Nadace O2 87

Nadace OKD 87, 89

Nadační fond dětské onkologie Krtek 43

Naches, hudební uskupení 74

Národní divadlo moravskoslezské 
(NDM), p. o. 9, 11, 15–17, 25, 29, 
34, 36, 43, 44, 48, 51, 58, 59, 63, 
72, 79, 81, 84, 89, 96

– Operní studio 43

Národní kulturní památka Důl Michal 
26, 28, 34, 51, 63, 67, 77, 87, 91

Národní památkový ústav 53, 82

Národní památník na Vítkově v Praze 83

Nazareth, skotská hudební skupina 28

Nerve, hudební uskupení 17

Nevím, hudební uskupení 40

Nezmaři, hudební skupina 65

Ngomau, hudební skupina 26

No Comment, taneční soubor 92

No Name, slovenská hudební skupina 
48

Noe, televizní studio 94

NOKO reality, s. r. o.,  realitní společ-
nost 29 

Nová huť viz ArcelorMittal Ostrava, a. s.

Občanská demokratická strana (ODS) 
40, 61

OKK Koksovny, a. s. 26

Olomoucký filmový orchestr 37

Olymp Praha, sportovní klub 34, 97

Orbis Pictures Film, s. r. o., filmová 
společnost 76

OSA projekt, kancelář architektů 44

Oscar Williams jr. & Perfected Praise, 
americký hudební soubor 93

Ostravička, folklorní soubor 92

Ostravská banda, hudební uskupení 
33, 57

Ostravská univerzita (OU) 26, 31, 51, 
70, 73, 84

– Fakulta umění 37, 84

– Přírodovědecká fakulta 50

Charta 77, opoziční uskupení 30

Chinaski, hudební skupina 58

Chorus Ostrava, pěvecký sbor 62

IMT Smile, hudební skupina 33

Inekon group, a. s., strojírenská společ-
nost 84

Irisa, výrobní družstvo 93

Jagello 2000, občanské sdružení 66

Janáčkova filharmonie Ostrava (JFO) 8, 
9, 16, 19, 37, 48–50, 61, 69, 72, 
81, 84, 86, 92

Janáčkova konzervatoř a Gymnázium 
v Ostravě (JKGO) 8, 27, 31, 56, 61, 
86, 96

– Symfonický orchestr JKGO 8

Jánošík, slovenský folklorní soubor 58

Jethro Tull, britská hudební skupina 60

JK Baník Ostrava, jezdecký klub 35

JK Opava-Kateřinky 35

Kalman, cimbálová muzika 35

Keep smiling gospel, hudební skupina 10

Kinematograf bratří Čadíků 10

Kino Luna 67

Klub českých turistů 7

Knihovna města Ostravy (KMO) 26, 33, 
64, 71, 73, 94

Kohl Architekti, ateliér architektů 80

Koksovna Svoboda viz OKK Koksovny, 
a. s. 

Komorní scéna Aréna, p. o. 8, 22, 31, 
34, 38, 63, 79, 86

Komunistická strana Čech a Moravy 
(KSČM) 26, 32, 40

Konfederace politických vězňů 80, 86

Koordinátor ODIS, s. r. o. 94

Kovaliček, cimbálová muzika 89

KPS Ostrava, plavecký oddíl 20

Krajská hospodářská komora Moravsko-
slezského kraje 61

Krajské vojenské velitelství Ostrava 83

Krasničanek, folklorní soubor 58, 65

Kruh občanů ČR vyhnaných v roce 1938 
z pohraničí 16

Křesťanská a demokratická unie – Čes-
ká strana lidová (KDU-ČSL) 29

Kuzniecef, hudební skupina 77

Kvarteto svatého Vavřince, hudební 
skupina 51

La Rondinella, italský folklorní soubor 
58

LA-33, kolumbijská hudební skupina 53

Leni Stern's Africa, hudební uskupení 
17

Les Marquis, konžský folklorní soubor 
58

Letiště Leoše Janáčka 65

Libros Ostrava, spol. s r. o. 67

Libri prohibiti, knihovna 87

Lidová konzervatoř a Múzická škola,  
p. o. 89

Like she, hudební skupina 26

Loprais Tatra Team, automobilový tým 
87

Magdon, hudební skupina 33

Magistrát města Ostravy (MMO) 25, 50, 
66

– Archiv města Ostravy (AMO) 19, 26, 
41, 42, 61, 67, 79, 85

– Kancelář primátora 25

– odbor vnitřních věcí 25

Májovák, dechový orchestr 75

Mako! mako, hudební skupina 53

Mamalör, hudební skupina 74

Marley, klub 31

Mateřská škola, Keramická ul., Ostrava-
-Muglinov 67
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SK Fit Fun Ostrava, sportovní klub 89

SK Kladno, fotbalový klub 79

SK Slavia Praha, fotbalový klub 18

SK X-Air Ostrava, sportovní klub 57

SKP Sever Ústí nad Labem, boxerský 
klub 75

Skyline, hudební skupina 31

Slezské nemovitosti, s. r. o., realitní 
společnost 94

Slezskoostravská galerie 57, 75

Slezský soubor Heleny Salichové, folk-
lorní soubor 31, 65

Slovácký krúžek, folklorní soubor 58

Slovenská národná galéria 20

Solidarita, bývalá polská opoziční orga-
nizace 80

Sonde, francouzská hudební skupina 70

Song of satori, hudební skupina 26

Spirituál kvintet, hudební skupina 65, 
66

Spolek neslyšících 83

Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s. r. o. (Sareza) 38, 94

– sportovní hala 38

– Vodní svět 53

– zimní stadion 34, 75, 79, 89, 91

Sportovní gymnázium Dany a Emila 
Zátopkových Ostrava 33

SSK Vítkovice, sportovní klub 7, 8, 12, 
13, 48, 50, 62, 81, 97

SSM, Socialistický svaz mládeže 85

Státní opera Praha 80

Střední škola uměleckých řemesel,  
s. r. o., Ostrava-Zábřeh 43

Střední umělecká škola v Ostravě 15

Studio Najbrt, reklamní studio 47

Svatá Barbora, občanské sdružení 92

Svaz neslyšících a nedoslýchavých  
v České republice 83

Svaz Maďarů žijících v českých zemích 
76

Svědkové Jehovovi 51

Symfonický orchestr Českého rozhlasu 
37

Šajtar, hudební skupina 8

Šlahorek, folklorní soubor 58

Šmykňa, folklorní soubor 65

Šuba Duba Band, hudební skupina 92

Tam-Tam Orchestra, hudební uskupení 
70

Tata Bojs, hudební skupina 53

Tatran Střešovice, florbalový klub 27

Templ, klub 10, 19, 70

Tempo di vlak, hudební skupina 65

Těžkej Pokondr, hudební skupina 38

The Czech Ensemble Baroque Quintet, 
hudební uskupení 26

The Electric Light Orchestra, britská 
hudební skupina 89

The Violet Burning, americká hudební 
skupina 53

Theatre Kvelb, divadlo 43

TJ Liga 100 Ostrava, o. s., sportovní 
klub 34, 50, 79

TJ Mittal Ostrava, sportovní klub 27, 
77, 91

TJ Sokol Vítkovice, sportovní klub 20, 
32

Tomáš Kočko & Orchestr, hudební sku-
pina 65

Tři sestry revival band, hudební skupina 
33

UBM-Bohemia Projectdevelopment-Plan-
ning-Construction, s. r. o., developer-
ská společnost 15

University of Michigan 37

Univerzita Karlova Praha 

– Filozofická fakulta – katedra kulturolo-
gie 12 
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Ostravské centrum nové hudby 16, 57

Ostravské komunikace, a. s. 51

Ostravské muzeum, p. o. 14–16, 26, 34, 
35, 38, 48, 56, 62, 67, 79, 89, 93

Ostravské výstavy, a. s. 38

– Slezskoostravský hrad 12, 28, 30, 
31, 37, 48, 50, 51, 56, 57, 60, 91, 
95

– výstaviště Černá louka 19, 51, 60, 
65, 82

Ostravský informační servis, s. r. o. 9, 
28, 73, 97

Panoramas, s. r. o., reklamní agentura 
12

Pant, občanské sdružení 85

Park Inn, hotel 38, 44, 45

Phosphor Ensemble, hudební uskupení 
57

Pianko, hudební skupina 26

pivovar Ostravar 58

Pod Muzeem, restaurace 15

Poletíme?, hudební skupina 58

Policie ČR 20

– Městské ředitelství Policie ČR Ostrava 
22

Polsko-československá Solidarita, býva-
lé opoziční hnutí 87

Polský institut v Praze 87

Polský svaz výrobců hudebních a film-
ových nosičů 93

Poogie Bell Band, hudební uskupení 17

Poradna při finanční tísni, o. p. s. 8

poradní sbor seniorů primátora města 
Ostravy 81

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 
62, 83

Pražská komorní filharmonie 37, 69

Present Tense, hudební uskupení 17

ProCulture/Otevřená společnost, o. p. 
s. 43

ProVocal, maďarský pěvecký sbor 62

1. FC Brno, fotbalový klub 13

1. SC WOOW Vítkovice, florbalový klub 
27

Quasars Ensemble, hudební soubor 57

Rada města Ostravy 44, 71, 80

Radio Čas 37

RAF, britské královské letectvo 23, 65

Rakouské spolkové dráhy 44

Ready Kirken, hudební skupina 67

Robert Balzar Trio, hudební uskupení 17

Rock & Roll Band Marcela Woodmana, 
hudební skupina 40, 48, 70

Rockové divadlo, maďarské divadlo 76

Romano Stilo, hudební uskupení 76

Rotary Club International Ostrava 83

RPG Real Estate, realitní společnost  
20

Ředitelství silnic a dálnic ČR 80, 88

římskokatolická farnost Ostrava-Přívoz  
79

Sbor dobrovolných hasičů Ostrava- 
-Petřkovice 95

Sbor dobrovolných hasičů Ostrava-Pust-
kovec 15, 76

Sbor dobrovolných hasičů Ostrava- 
-Svinov 95

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského 
kraje 66, 80

Sdružení výtvarných umělců moravských 
75

Secret shot, hudební skupina 26

Senát Parlamentu ČR 83

Sioux, hudební skupina 31

Sjednocená organizace nevidomých  
a slabozrakých 33
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160. výročí Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava 47, 69

125. výročí narození prezidenta Československé republiky E. Beneše 38

110. výročí založení Českého domu v Ostravě-Vítkovicích 91

100. výročí prvního vydání pohlednice s vyobrazením Poruby 25

90. výročí Národního divadla moravskoslezského 58, 59

70. výročí prvního transportu Židů do Niska nad Sanem 73

70. výročí obsazení Československa nacistickým Německem 18

60. výročí popravy gen. H. Píky 50

60. výročí založení DPO, a. s. 37

50. výročí otevření Domu kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s. r. o. 10

45. ročník Velké ceny Ostravy v parkúru 35

35. ročník přehlídky Hudební současnost 89

30. ročník Běhu osvobození Ostravy 34

30. ročník Velké ceny Ostravy v krasobruslení 75

20. ročník mezinárodního festivalu pantomimy neslyšících 83

20. výročí sametové revoluce 61, 80, 84–86

15. ročník mezinárodního futsalového turnaje Ostrava Cup 91

15. ročník putovní přehlídky Projekt 100 8

10. ročník filmového festivalu Mezipatra 84

10. ročník veletrhu drážní dopravy Czech Raildays 44

5. ročník bienále nové a experimentální hudby Ostravské dny 57

5. ročník mezinárodního bienále Industriální stopy 62

5. ročník závodu ve skoku do výšky Ostravská laťka 8

5. ročník kulturně-charitativní akce Ostrava se baví 38

5. výročí otevření Slezskoostravského hradu 37

Rejstřík akcí k významným výročím
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USK Praha, sportovní klub 8

Úspěch, hudební skupina 40

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 87

Vědecko-technologický park Ostrava,  
a. s. 18, 70

Velvyslanectví Belgického království  
61

Velvyslanectví Kanady v ČR 23

Visací zámek, hudební skupina 64

Vital Trend, s. r. o., firma vyrábějící 
sauny 91

Vítkovice Aréna, a. s. 

– ČEZ Aréna 16, 29, 30, 32, 33, 38, 
43, 48, 51, 53, 70, 71, 75, 81, 88, 
92

– Městský stadion ve Vítkovicích 43, 
44, 56

Vítkovice Machinery Group 32, 58, 64

– Vítkovice, a. s. 53

– Vítkovice Holding, a. s. 16, 53, 72, 
73, 77, 86

– Vítkovice Power Engineering, a. s. 13, 
29, 64

Vítkovice Steel, a. s. 33, 88

Vojenské sdružení rehabilitovaných  
16

Vsacan, folklorní soubor 65

Vysoká škola báňská-Technická univer-
zita Ostrava (VŠB-TU) 10, 18, 33, 47, 
56, 69, 71, 76, 82, 87

– Fakulta elektrotechniky a informatiky 
76

– Vesmír, sál VŠB-TU 67, 75

Výstavní síň Mánes 47

Výtvarné centrum Chagall 23, 31, 34, 
35, 37, 44, 47, 53, 75, 86

Vzájemná pomoc v tísni, občanské sdru-
žení 77

Waťák – Kabát revival, hudební skupina 
33

Wichterlovo gymnázium v Ostravě-Poru-
bě 85

Wroclaw University of Technology Choir, 
polský pěvecký sbor 62

Yes, anglická hudební skupina 53

Základní škola Ostrava-Poruba, ul. Čka-
lovova 22

Základní škola Ostrava-Hrabůvka, ul. 
Provaznická 61

Základní škola Ostrava-Hrabová, ul. 
Paskovská 33

Základní škola na ul. Generála H. Píky  
v Moravské Ostravě 50

Zastupitelstvo města Ostravy (ZMO) 10, 
15, 22, 30, 38, 48, 66, 76, 88, 94

Zoologická zahrada Ostrava 7, 12, 26, 
27, 41, 50, 83

Ztohoven, výtvarná skupina 26

Zuzana Lapčíková kvintet 66

Žalman a spol., hudební skupina 65

Železárny Podbrezová, a. s. 64

Židovský národní fond 69

Život bez bariér, občanské sdružení  
87
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