


Výtah z rukopisu kroniky 
statutárního města Ostravy 

sestavený ve spolupráci se členy 
komise muzejní, letopisecké, 

názvoslovné a heraldické
Rady města Ostravy 



Ostravské 
kalendárium 

2010

Statutární město Ostrava
Archiv města Ostravy

Nakladatelství Tilia

Martin Juřica

20
10



1. ledna
• nejvíce Ostravanů, ale také návštěvníků z Polska a Německa slavilo pří-
chod nového roku na Stodolní ulici a v jejím okolí. Majitelé zdejších barů 
a klubů lákali hosty na speciální silvestrovské koktejly, světelné show 
či produkce známých diskžokejů. Dalším místem oslav bylo prostranství 
před slezskoostravskou radnicí, kde nový rok přivítali několikaminutovým 
ohňostrojem 

• ve 2 hodiny 28 minut se narodilo v Městské nemocnici Ostrava první 
dítě v Ostravě – Natálka, jejíž rodiče však nebydlí ve městě. V půl páté 
ráno se narodil ve Fakultní nemocnici Ostrava první občánek Ostra-
vy – Tomáš Kantor. 2. ledna Tomáškovi a jeho mamince předal primátor 
města Ostravy P. Kajnar malé dárky 

• v Bělském lese se uskutečnil Ostravský novoroční zimní maraton Bes-
kydCup 2010 určený nejen vytrvalcům, ale také milovníkům běhu se 
psem, tzv. caniscrossu. Na startu se sešlo 51 vytrvalců z Česka, Polska 
a Slovenska. Vítězem 42 195 metrů dlouhé trati se stal šumperský vytr-
valec M. Procházka v čase 2:42,14 hod

• nápaditě vstoupilo do nového roku Národní divadlo moravskoslezské. 
Novoroční koncert nazvaný Mozart česky nabídl ukázky z tří Mozartových 
oper, jejichž libreta do češtiny přebásnil J. Nohavica, který se zároveň 
zhostil i role moderátora 

• k tomuto datu bylo v Ostravě evidováno 314 467 obyvatel
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Kandidaturu Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015 podpořili 
také členové baletního souboru Národního divadla moravskoslezského
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M. Gurbaľ, J. Nohavica a A. Bestčastnyj na novoročním koncertu NDM 
Mozart česky (1. ledna)



novinky nabídl staronový pořad České televize Dobré ráno. Na progra-
mu ČT1 se v týdenních intervalech střídala opět regionální studia z Br-
na a Ostravy

• ve věku 86 let zemřel I. Stolařík, hudební vědec, folklorista, spisovatel, 
pedagog a čestný občan Ostravy

• na halovém akademickém mistrovství ČR v atletice vybojovali mistrov-
ské tituly J. Slaninová (VŠB-TU) v běhu na 60 m výkonem 7,72 s, T. Bednář  
(PF OU) v běhu na 1500 m časem 3:54,90 min. a R. Grómanová (VŠB-
-TU) ve vrhu koulí výkonem 13,43 m

13.–14. ledna
• programu dvou novoročních koncertů Studentského symfonického or- 
chestru Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě dominovalo origi-
nální nastudování Karnevalu zvířat C. Saint-Saënse pod vedením S. Bogu-
nii. V sólových partech se představili houslistka A. Falcníková a klavíristé 
N. Bóková a V. Havlíček

14. ledna 
• veřejná prezentace projektu Ostrava 2015, na jehož základě Ostrava 
usilovala o získání titulu Evropské hlavní město kultury, se uskutečnila 
v prostorách bývalé Komorní scény Aréna na Masarykově náměstí. O pro-
jektu, postupu příprav i participaci města hovořili před přeplněným sálem 
primátor P. Kajnar, ředitel přípravného týmu Č. Kopecký, projektová mana-
žerka D. Eibenová a další hosté. Nejvíce zaujal návrh tzv. kulturně-sociál-
ního klastru Černá louka, v rámci něhož by zde měly být postaveny nové 
budovy koncertního sálu a městské galerie, mateřské, základní a střední 
školy, rezidenční bydlení, kreativní inkubátor spojený se školou kulturní-
ho managementu a také se předpokládá přestavba pavilonu G na Music 
Pavilion 

• expozici s názvem Kamil Lhoták – kresby představilo Výtvarné centrum 
Chagall

14.–17. ledna 
• na veletrhu Regiontour 2010 v Brně lákala Ostrava možné návštěvníky 
města v rámci stánku Moravskoslezského kraje na technické památky, 
kulturní i sportovní akce a další možnosti turistického vyžití. V soutěži 
Grand Prix Regiontour aneb Náš kraj se město umístilo na 2. místě v ka-
tegorii nejlepší multimediální prezentace na CD nebo DVD. V bohatém 
kulturním programu vystoupil rovněž vítěz Česko-Slovenské SuperStar  
M. Chodúr 

16. ledna 
• na akci Dostaveníčko, aneb Jak se „vaří“ divadlo ve foyer Divadla Anto-
nína Dvořáka uvedli členové činohry NDM ukázky ze zkoušky hry Krvavé 
křtiny a s návštěvníky se podělili o historky z divadelního zákulisí 
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• koledníci Tříkrálové sbírky pořádané v Ostravě Diecézní charitou ost-
ravsko-opavskou, kteří navštívili 6. ledna také primátora P. Kajnara, 
všechny jeho náměstky a tajemníka magistrátu, shromáždili do kasiček 
částku 1 214 424 Kč. Ta bude využita mimo jiné na rekonstrukci azylo-
vého domu pro muže, financování hospicových služeb, podporu chráně-
ných dílen pro lidi se zdravotním postižením nebo na přímou humanitár-
ní pomoc lidem v nouzi

4. ledna
• do funkce ředitele Národního divadla moravskoslezského nastoupil J. Ne- 
kvasil. Za přítomnosti herců a dalších zaměstnanců divadla jej 4. ledna uved-
li do funkce primátor města Ostravy P. Kajnar a jeho náměstek L. Pospíšil

• vernisáž snímků z let 1968–2009 světově proslulého fotografa R. Vana 
proběhla ve Výtvarném centru Chagall
 
• ve věku 84 let zemřel akademický sochař V. Gajda

5. ledna 
• prezentací plánů, vizualizací a modelu budovy nové Moravskoslezské 
vědecké knihovny za účasti autorů L. Kuby a T. Pilaře byla v Domě knihy 
Librex zahájena výstava Černá kostka 

6. ledna 
• byla odstartována kampaň Uč se jazyky – myslete na svou budouc-
nost, zaměřená na mladé lidi žijící a studující na území města. Tvářemi 
projektu probíhajícího od ledna do dubna byli fotbalista M. Lička a stu-
dentka a modelka B. Štramberská, kteří také spustili internetový portál 
www.ucsejazyky.cz

• v Clarion Congress Hotelu převzali zástupci neziskových organizací půso-
bících v Moravskoslezském kraji z rukou předsedy správní rady Nadační-
ho fondu Evraz Z. Kvapíka darovací smlouvy na 39 projektů v celkové výši  
8,9 mil. Kč. Zřizovatelem fondu je společnost Evraz Vítkovice Steel, a. s. 

7. ledna
• novoroční koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava pod taktovkou  
T. Kuchara v Domě kultury města Ostravy zahájil primátor města P. Kaj-
nar. Na programu byl výběr ze Slovanských tanců A. Dvořáka a rapsodie 
Taras Bulba L. Janáčka 

• ve Výstavní síni Sokolská 26 proběhla vernisáž výstavy kreseb zátiší 
a portrétů T. Smetany 

11. ledna 
• nové moderátory G. Lefendu a D. Gaidoše, nové studio, více kul-
turních aktualit, pozvánek, klipů, zajímavá lifestylová témata a další 
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D. Urban, T. Krejčí, J. Vlas, T. Vilišová a P. Bureš v inscenaci Limonáda 
(29. ledna)

18. ledna 
• v antikvariátu a galerii Fiducia byla zahájena výstava fotografií M. Vitás-
kové Anything else?
 
20. ledna 
• předseda Českomoravského fotbalového svazu I. Hašek přijel do Ostra-
vy podpořit záměr výstavby nového ostravského fotbalového stadionu 
a jednal o tomto záměru také s primátorem P. Kajnarem

21. ledna
• vítězkou 6. ročníku závodu ve skoku do výšky Ostravská laťka, konané-
ho v ČEZ Aréně, se stala výkonem 189 cm I. Straková a v mužské katego-
rii obhájil prvenství z roku 2009 A. Těrešin z Ruska, když překonal laťku 
ve výši 228 cm

22. ledna 
• v Domě knihy Librex besedoval publicista, spisovatel a historik P. Ko-
satík o své nové knize Manželky prezidentů 

23. ledna 
• silné mrazy si vyžádaly první oběť v tomto roce. V Ostravě-Mariánských 
Horách zemřel ve svém bytě na podchlazení třiašedesátiletý muž

• až desetinásobné překročení denních koncentrací polétavého prachu 
v ovzduší hlásily od 23. ledna po několik následujících dnů některé měři-
cí stanice v městě. Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu 
bylo ovzduší v Ostravě nejhorší z celé Evropské unie

• ostravské studio ČT obdrželo při vyhlašování cen Trilobit Beroun 2009 
Čestné uznání za soustavné a cílevědomé rozvíjení televizní publicistiky 
a dokumentaristiky reflektující totalitní minulost 

• ve věku 87 let zemřela herečka Z. Rozsypalová, členka činohry NDM 
a držitelka Ceny Thálie za celoživotní mistrovství a Ceny města Ostravy 

27. ledna
• vzhledem k extrémní smogové situaci vyhlásil Český hydrometeorolo-
gický ústav dle regulačního řádu omezení výroby v ArcelorMittal Ostrava, 
a. s., Vysokých pecích Ostrava, a. s., elektrárně Třebovice a dalších pod-
nicích v regionu

• na 34. zasedání ZMO zastupitelé schválili projekt regenerace sídliš-
tě Muglinov, podmínky urbanistické soutěže na revitalizaci území Černá 
louka, rozhodli o záměru města prodat nemovitosti na Seidlerově nábře-
ží, poskytnutí účelových dotací na realizaci významných akcí v oblasti 
sportu, kultury, v oblasti handicapovaných dětí a mládeže, zdravotnictví, 
sociální péče, prevence kriminality a protidrogové prevence

28. ledna 
• velvyslanec Lucemburského velkovévodství v České republice J. Faltz 
jednal na Nové radnici s náměstky primátora L. Pospíšilem, D. Madejem 
a ředitelkou Ostravského muzea J. Kábrtovou. Ta ho seznámila s postu-
pem přípravy výstavy o životě a době Jana Lucemburského 

• nová celoroční Přehlídka OCHotnického Ostravského Divadla POCHOD 
2010 začala představením Bílého divadla Ostrava. Během roku se vystří-
daly na scéně Kulturního domu Michálkovice amatérské soubory z Ostra-
vy i blízkého okolí 

29. ledna
• crazy grotesku s prvky tragikomedie, surrealismu nebo detektivky slo-
vinského dramatika I. Lovriće Limonáda v režii M. Amslera s hudbou M. Bu- 
zziho nastudoval soubor DPB. V hlavních rolích vystoupili T. Vilišová,  
T. Dastlík, D. Urban a T. Krejčí

30. ledna 
• v hlavních rolích inscenace J. K. Tyla Krvavé křtiny aneb Drahomíra 
a její synové, jejíž premiéra se konala v Divadle Jiřího Myrona, se v režii 
Š. Pácla představili A. Cónová, T. Jirman, F. Strnad a P. Houska
 
31. ledna 
• nejslavnější revivalová skupina na světě The Australian Pink Floyd 
vystoupila v ČEZ Aréně se svou show Big Pink – Greatest Hits! 



představily vnitřní prostory Nové radnice, Domu umění, bývalé městské 
spořitelny, kostela sv. Josefa a salesiánského střediska Dona Bosca, 
Domu kultury města Ostravy atd. 

• volejbalisté VK DHL Ostrava vyhráli Český pohár, když ve finále zvítězili 
na hřišti VK Dukly Liberec 3:2 na sety

9.–10. února
• Dechová harmonie – padesátičlenný orchestr studentů Janáčkovy kon-
zervatoře a Gymnázia v Ostravě – oslavila 20. výročí svého založení kon-
certy v sále JKGO

10. února 
• v rámci předvolební kampaně navštívili Ostravu dva lídři politických 
stran. Předseda ČSSD J. Paroubek si prohlédl výrobní haly společnosti Vít-
kovice Machinery Group, jednal na Úřadu práce v Ostravě, setkal se s ná-
jemníky bytů patřících společnosti RPG Byty, s. r. o. Předseda Strany práv 
občanů M. Zeman přednášel studentům Vysoké školy podnikání, a. s.

12. února
• žáci 8. a 9. tříd základních škol otestovali svou hovorovou angličtinu 
v druhém ročníku soutěže Let the World Come to You (Nechte svět přijít 
za vámi), připravené 1st International School of Ostrava. Předsedou poro-
ty byl zpěvák, textař a překladatel O. Hejma

• v Divadle loutek Ostrava měla premiéru hra R. Těsnohlídka Liška Bys-
trouška v dramatizaci a režii V. Klemense. Zajímavostí inscenace je, že 
postavy ze světa lidí jsou ztvárněny loutkami a zvířátka hrají herci. Hudbu 
složil V. Ondruška, výtvarníkem kostýmů byl T. Kypta a scénu navrhl  
T. Volkmer
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1. února 
• v rámci návštěvy Ostravy se prezident republiky V. Klaus zúčastnil 
slavnostní inaugurace rektora Vysoké školy báňské-Technické univerzity 
Ostrava I. Vondráka, na Nové radnici předal Řád T. G. Masaryka III. třídy  
J. Veselému za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva, jednal 
s primátorem P. Kajnarem, členy Rady města Ostravy, biskupem F. V. Lob- 
kowiczem, s hejtmanem Moravskoslezského kraje J. Palasem a setkal se 
se zástupci polské národnostní menšiny. Pobyt ve městě ukončil autogra-
miádou své knihy Kde začíná zítřek v prodejně Knižního klubu v obchod-
ním domě Laso

• město vyhlásilo urbanistickou soutěž na zástavbu Černé louky podle 
ideové koncepce A. Gebriana. K účasti bylo vyzváno pět prestižních zahra-
ničních architektonických ateliérů: OMA AMO HQ Rotterdam, Herzog & de 
Meuron Basel Ltd., Bjarke Ingels Group (BIG), Foreign Office Architects 
(FOA) a Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa (SANAA). Soutěže se mohli 
účastnit i další zájemci z ČR i Evropské unie

6. února
• hlavní roli v komedii O. Wilda Ideální manžel, kterou nastudoval s čino-
herním souborem NDM režisér J. Klimsza, ztvárnil V. Polák 

8. února
• ve vstupních prostorách antikvariátu a galerie Fiducia byla zahájena 
výstava Ostravské interiéry kurátora a autora M. Strakoše. Fotografie  
R. Poláška pořízené při přípravě publikace Průvodce architekturou Ostravy 

Prezident V. Klaus předává J. Veselému Řád T. G. Masaryka III. třídy (1. února)

V. Polák 
a G. Mikulková 
ve hře Ideální 
manžel (6. února)



17. února
• zastupitelé na 35. zasedání ZMO rozhodli o založení obchodní společ-
nosti Černá louka 2015, s. r. o., jejímž úkolem je zabezpečit projekty, 
které jsou součástí kandidatury Ostravy na titul Evropské hlavní město 
kultury 2015. ZMO odhlasovalo poskytnutí dotace sdružení právnických 
osob Dolní oblast Vítkovice na přípravu a zpracování projektové doku-
mentace revitalizace Národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice, 
schválilo přidělení dotací a grantů z rozpočtu v oblasti volného času, kul-
tury, školství, tělovýchovy a sportu

• opět došlo ke zhoršení kvality ovzduší v ostravsko-karvinské aglomera-
ci a vzniku nepříznivé imisní situace u polétavého prachu

18. února 
• v Domě umění GVUO byla zahájena výstava fotografií T. Mayera Škola 
managementu a designu v Zollverein, jejímiž autory jsou japonští archi-
tekti z ateliéru SANAA, kteří byli také mezi jinými vyzváni k účasti v urba-
nistické soutěži na zástavbu Černé louky

• v rámci výstavy Střechy, pláště, izolace na Černé louce se konal 12. roč-
ník konference Regenerace bytových domů – dynamika proměn bydlení. 
V jejím úvodu vystoupil náměstek primátora V. Mynář. Součástí konference 
byl rovněž workshop Vliv regionálních disparit na finanční a fyzickou dostup-
nost bydlení 

• v areálu společnosti ArcelorMittal Ostrava, a. s., byla zahájena výstav-
ba odprášení provozu spékání železné rudy, tzv. aglomerace, která je jed-
nou z hlavních příčin alarmující kvality ovzduší na Ostravsku. Prezentace 
projektu se kromě generálního ředitele společnosti A. Kochuparampila,  
ředitele dodavatelské společnosti Lühr Filter, GmbH, R. Magrafa zúčastnili 
ministr životního prostředí J. Dusík, hejtman J. Palas, náměstek primátora 
Ostravy D. Madej a další osobnosti

• ministr životního prostředí J. Dusík, hejtman J. Palas, náměstek primá-
tora V. Mynář, starostové obvodů Radvanice a Bartovice a Slezské Ostravy  
B. Blažek a A. Maštalíř besedovali v budově obvodního úřadu s občany 
o stavu zdejšího ovzduší

• v Ostravském muzeu proběhl křest knihy V. Koutecké a ilustrátora  
L. Kunze Odropění, která poeticky popisuje řeku Odru a její okolí

18.–22. února 
• město Ostrava se zúčastnilo mezinárodního veletrhu cestovního ruchu 
f.re.e – Die neue C-B-R v Mnichově. Nejčastěji se návštěvníci zajímali 
o sportovní či kulturní vyžití a možnosti ubytování. Nechyběly ani dotazy 
na možnosti kempování a caravaningu
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13. února
• do živého řetězu proti neonacistům, organizovaného nadací Brücke 
v Drážďanech u příležitosti 65. výročí bombardování tohoto města, se 
zapojil rovněž M. Salomonovič z Ostravy, který se zúčastnil také besed na 
dvou německých a dvou českých školách v příhraniční oblasti a vzpomín-
kové akce v bývalém koncentračním táboře v Pirně 

14. února 
• na svátek sv. Valentýna nabídla Zoologická zahrada Ostrava pro dvoji-
ce dárek – společnou vstupenku pro dva v ceně jedné 

16. února
• 34 nejlepších policistů a občanských zaměstnanců městského ředitel-
ství za rok 2009 převzalo v Divadle loutek Ostrava ocenění od ředitele 
Městského ředitelství Ostrava Policie ČR T. Landsfelda. Slavnostní akce 
se zúčastnil rovněž ředitel Krajského ředitelství policie Moravskoslezské-
ho kraje T. Tuhý, primátor města P. Kajnar a další významní hosté. Nej-
lepším ostravským policistům popřály i významné ostravské osobnosti  
J. Nohavica a M. Chodúr

• v Domě umění GVUO byla zahájena výstava prací F. Kupky Čtyři příběhy 
bílé a černé

• masopustní maškarní průvod, který připravilo Ostravské muzeum, 
prošel centrem Ostravy. Ostravany bavili žáci, studenti a učitelé několika 
škol za hudebního doprovodu muzikantů z Polanky. Veselí bylo zakončeno 
obřadným zabíjením kozla a pochováním basy

Členové souboru DLO v inscenaci R. Těsnohlídka Liška Bystrouška 
(12. února)



19. února–16. prosince
• součástí projektu Ostravské příchody, realizovaného v rámci kandida-
tury Ostravy na Evropské hlavní město kultury 2015, proběhlo ve Staré 
Aréně první z pravidelných setkání těch, kdo přišli do Ostravy. Hosty byli 
malířka K. Szanyi, publicista a básník I. Motýl a herec J. Fišar. Cyklus 
pokračoval v průběhu celého roku vzpomínkovými večery, jejichž hosty 
byli např. lékaři, političtí vězni, sportovci, architekti či představitelé 
národnostních menšin. Z nejznámějších lze jmenovat operní pěvkyni  
E. Dřízgovou-Jirušovou, lékařku Z. Crkvenjaš, předsedu ostravské 
pobočky Konfederace politických vězňů L. Žídka, bývalého hokejového 
brankáře J. Mikoláše nebo manažera fotbalového klubu FC Baník Ostra-
va V. Ličku

• ODS oficiálně oznámila kandidáta na primátora, a to dosavadního 
náměstka primátora D. Madeje. Do boje o Senát nominovali občanští 
demokraté náměstka primátora L. Ženatého

20. února
• jedno z nejslavnějších dramat – Shakespearův Hamlet – mělo premié- 
ru v Komorní scéně Aréna. V režii I. Krejčího se v hlavní roli představil  
M. Čapka

22. února 
• generální konzul Polské republiky v Ostravě J. Kronhold ve spolupráci 
s JKGO připravili koncert k oslavám 200. výročí narození jednoho z nej-
větších polských hudebních skladatelů nazvaný F. Chopin – Cesta lásky, 
na němž vystoupili polští umělci – zpěváci E. Biegas a M. Bartczak a kla-
víristé M. Korzistka a G. Biegas 

23. února 
• poslední 21. svazek výjimečného projektu Výtvarného centra Chagall – 
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2010 W–Ž – byl 
pokřtěn v Rothschildově zámečku ve Vítkovicích. Úvodní slovo pronesli 
majitel Výtvarného centra Chagall P. Pavliňák, generální ředitel a předseda 
představenstva Vítkovice, a. s., J. Světlík, ředitel GVUO J. Jůza a tajemník 
Unie výtvarných umělců ČR O. Brůža. Slovník, jehož výkonnou redaktorkou 
byla A. Malá, byl realizován v letech 1998 až 2010. Na 7753 stranách 
jsou biografická hesla o 20 553 umělcích všech výtvarných oborů

• další koncert k 200. výročí narození F. Chopina proběhl na slezskoost-
ravské radnici. Jeho skladby přednesli violoncellista J. Hanousek a klavírista  
I. Kahánek

24. února 
• V. Špinarová zahájila v klubu Garáž v Ostravě-Martinově své turné 
Nadoraz 2010

1716

M. Čapka v roli 
Hamleta v insce-
naci Komorní 
scény Aréna 
(20. února)

Operní pěvkyně 
E. Dřízgová-Jirušová, 
moderátor R. Lipus 
a lékaři Z. Crkvenjaš 
a D. Feltl na Večeru 
ostravských přícho-
dů (30. dubna)

J. Světlík a P. Pavli-
ňák při křtu posled-
ního dílu Slovníku 
českých a sloven-
ských výtvarných 
umělců 1950–2010 
(23. února)
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valcanti. Premiéra byla věnována životnímu jubileu emeritní sólistky opery 
D. Drobkové

27.–28. února 
• na halovém atletickém mistrovství ČR v Praze získali sportovci SSK Vít-
kovice tři medaile. Na prvním místě v běhu na 400 m skončila D. Roso-
lová v čase 53,34 sekundy. Druhou zlatou medaili vybojoval T. Bednář 
v běhu na 1500 m (3:47,73 min.). V hodu koulí byla druhá R. Grómanová 
(14,69 m) 

• gen. v. v. Z. Škarvada byl kmotrem Porubského kalendária 2009, 
mapujícího nejdůležitější události obvodu v roce 2009, jehož autorkou je 
porubská kronikářka V. Šmajstrlová

• volejbalisté VK DHL Ostrava získali historicky první titul v Česko-Slo-
venském poháru. Ve finále v městské sportovní hale ve slovenských Levi-
cích vyhráli nad vítězem Slovenského poháru VKP Bratislava 3:1

• za přítomnosti zástupců ministerstva financí, ministerstva životního pro-
středí a České inspekce životního prostředí proběhl v BorsodChem MCHZ,  
s. r. o., v pořadí 5. kontrolní den sanace starých ekologických zátěží

24.–28. února 
ze 16 představení 14. ročníku festivalu ostravských profesionálních čino-
herních divadel Ost-ra-var zaujaly divadelní kritiky nejvíce inscenace Bren-
partija (KSA), 1984 (DPB) a Oidipus (NDM)

25. února
• prezentace obrazu O. Kokoschky Moravská Ostrava II, zapůjčeného 
ze švýcarské soukromé sbírky do Domu umění GVUO, byla doplněna 
přednáškami G. Pelikánové o životě a tvorbě O. Kokoschky (3. břez-
na) a M. Jirouška Kokoschka, Klimt a Schiele na filmovém plátně  
(10. března)

• Ministerstvo vnitra České republiky zaregistrovalo občanské sdružení 
Kunsthalle Ostrava, o. s., jehož cílem je podpořit vznik městské galerie 
v Ostravě. K jeho zakládajícím členům patřili mj. M. Mikolášek, M. Stra-
koš, J. Surůvka, M. Pražák a K. Szanyi

26. února 
• vystoupením v ČEZ Aréně zakončila kapela Kryštof své miniturné k nové-
mu CD Jeviště. Jako předkapela vystoupil pražský rapper Xindl X se svou 
skupinou

26.–28. února
• občanské sdružení Šupiny připravilo třídenní masopust spojený s vep-
řovými hody ve společenském domě Labyrint v Ostravě-Třebovicích. Na 
programu byl mj. masopustní průvod, ve kterém vystoupili amatérská diva-
dla Šupiny, Bílé divadlo Ostrava, Divadlo 9 a členové Sboru dobrovolných 
hasičů Třebovice

27. února
• operní soubor NDM uvedl ve francouzském originále s českými titulky 
jednu z nejslavnějších oper světového repertoáru Carmen G. Bizeta, kte-
rou nastudoval dirigent O. Dohnányi a režisér M. Chudovský. Scénu navr-
hl J. Ciller. V hlavních rolích se představili Z. Šveda, L. Mastro a M. Ca- 
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Z. Šveda (Carmen) a L. Mastro (Don José) v opeře G. Bizeta (27. února)
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4. března
• primátor druhého největšího města Beninské republiky Abomey B. O. Gle- 
le Ahanhanza a honorární konzul této západoafrické země v České repub-
lice T. H. Sinzogan jednali s primátorem P. Kajnarem mj. o spolupráci při 
budování tramvajové sítě, dodávkách technologií na zpracování komunál-
ního odpadu a investičních možnostech v průmyslových zónách

5. března 
• na setkání ke 160. výročí narození prvního československého prezi-
denta T. G. Masaryka v Ostravském muzeu promluvil o jeho životě a díle 
V. Krejčí, promítnut byl dokumentární film o návštěvě prezidenta v Morav-
ské Ostravě v roce 1924, v rámci kulturního pásma zazpívaly děti ze ZŠ 
Josefa Valčíka v Porubě a verše recitovala herečka Š. Ranošová

• po rekonstrukci byl ve Vítkovicích na Mírovém náměstí slavnostně ote-
vřen Rothschild Palace, se společenským sálem, vinárnou a tělocvičnou, 
přestavěný z bývalého závodního hotelu, jehož provozovatelem je společ-
nost Vítkovice KCK, s. r. o. 

9.–10. března
• na VŠB-TU se konal 3. ročník akce Kariéra 2010+, jejíž součástí byl 
veletrh pracovních příležitostí a mezinárodní konference Kompetence pro 
budoucnost, kterou zahájil primátor P. Kajnar

10. března
• vítězi třetího ročníku ankety o nejlepšího sportovce Ostravy za rok 
2009 se stali K. Cachová, sedmibojařka SSK Vítkovice, a florbalisté  
1. SC WOOW Vítkovice. V kategorii sportovní talent zvítězil stolní tenis-
ta O. Bajger z TJ Mittal Ostrava, nejlepší handicapovanou sportovkyní 
byla zvolena lyžařka P. Kurková, závodící za SportNES Ostrava. Sportovní 
legendou byl vyhlášen vzpěrač TJ Baník Ostrava H. Zdražila. Ceny a fi-
nanční prémii předali vítězům náměstci primátora L. Pospíšil, V. Mynář, 
D. Madej a člen rady města a předseda komise pro podporu vrcholového 
sportu M. Štěpánek

12.–18. března
• v interaktivní expozici Děti letí na Měsíc v Avion Shopping Parku v Os-
travě-Zábřehu si mohli malí zájemci o kosmonautiku vyzkoušet obleky 
astronautů, simulovanou jízdu v měsíčním modulu NASA nebo prohléd-
nout vesmírný teleskop 

13. března
• vítězkou 10. ročníku Ostravského aerobik maratonu ve Sportovním 
centru Dubina se stala L. Vlasáková z Kopřivnice

• německá rocková kapela Rammstein koncertovala v ČEZ Aréně 

1. března
• nová galerie Prométheus na Sokolské ulici č. p. 2800 v Přívoze byla 
otevřena vernisáží fotografií J. Štreita. Výstavní dramaturgie a další pro-
gram v těchto prostorách bude dílem Výtvarného centra Chagall, které se 
na Štreitově prezentaci rovněž spolupodílelo

• ve foyer Nové radnice byla zahájena výstava fotografií J. Zerzoně Liš-
čina!!! o životě romské komunity v Hrušově. Vernisáže se kromě obyvatel 
osady zúčastnili náměstek primátora L. Pospíšil, místostarosta obvodu 
Slezská Ostrava R. Mandok, ředitel pro vládní vztahy RPG Real Estate  
S. Svoboda, předseda občanského sdružení Vzájemné soužití K. Vishwana-
than a další hosté

1.–29. března 
• program jediné přehlídky svého druhu v České republice – 9. mezi-
národního festivalu Harfové dny Ostrava – nabídl vystoupení předních 
harfistek z České republiky, mj. J. Bouškové, K. Englichové, A. Balové,  
I. Dohnalové nebo K. Sabové a také zahraničních umělkyň L. Gintoli z Itá-
lie, Polky Z. Sawické, A. Lenaerts z Nizozemska a dalších

1.–30. března 
• Festival pro Tibet v KMO zahájila výstavou svých fotografií Tibetu A. von 
Korff-Kerssenbrock. Cílem besedy, přednášek, projekcí filmů, hudebních 
vystoupení a ochutnávek národní kuchyně bylo prezentovat historii, kultu-
ru a současnou situaci této čínské provincie, kterou pořádalo občanské 
sdružení M.O.S.T. Mezi významné hosty patřil tibetský učenec Geše Nima 
Özer, který vyučuje tibetštinu na Univerzitě Karlově v Praze 

3. března 
• město vydalo soubor padesáti plastických orientačních map Ostravy 
pro nevidomé a slabozraké, jejichž autorkou je D. Fuxová. Náměstek pri-
mátora L. Pospíšil je na Nové radnici předal zástupcům organizací, které 
se zabývají pomocí takto postiženým 

• programem Osidlování, který nabídl vystoupení souboru Dividlo, herce 
T. Jirmana, performance, výtvarný workshop aj., byl slavnostně otevřen 
rekonstruovaný objekt bývalé Komorní scény Aréna na Masarykově náměs-
tí, nově nazvaný Stará Aréna – klub pro kulturu a informace 2015. Prostory 
jsou určeny pro divadelní, filmová a hudební představení, výstavy, diskuze 
atd. Hlavním dramaturgem Staré Arény se stal D. Mírek

• ve Výstavní síni Sokolská 26 proběhly dvě vernisáže: první z nich předsta-
vila kresby, obrazy a fotografie J. Franty a D. Böhma a druhá byla věnována  
fotografiím P. Brady zachycujícím zajímavou architekturu celého světa 

• v nedožitých 84 letech zemřel plukovník v. v. J. Brabec, účastník osvo-
bozovacích bojů o Ostravu
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• Z. Holušová, ředitelka festivalu Colours of Ostrava, převzala v Praze 
Evropskou cenu Trebbia za přínos k dialogu národních kultur

16.–19. března 
• na 21. ročníku veletrhu MIPIM, přehlídky nemovitostí a investičních pří-
ležitostí v Cannes, nabízela Ostrava průmyslové zóny a projekt kulturního 
klastru Černá louka. 16. března zde byla zástupci časopisu pro obchod 
a investice fDi, vydávaného skupinou Financial Times, předána ocenění 
v rámci projektu Hodnocení budoucnosti v evropských městech a regionech 
2010/11. Ostrava skončila na třetím místě mezi městy východní Evropy 
v kategorii zaměřené na investiční podmínky. Veletrhu se účastnili náměst-
ci primátora L. Ženatý a Z. Trejbal

17. března 
• v antikvariátu a galerii Fiducia proběhl diskuzní večer o ostravské archi-
tektuře spojený s prezentací architektonického časopisu Era 21 čísla 
2010/01, které je celé věnováno Ostravě

18.–21. března 
• mezi vrcholy 6. ročníku Irského kulturního festivalu, jehož organizátorem 
byl J. Fitzgerald a generálním partnerem město Ostrava, patřily koncert 
v Bonver Areně, na kterém vystoupily mj. skupiny The Kilkennys, Irish Dew, 
U2 stay, a ples v Clarion Congress Hotelu Ostrava, jehož se zúčastnili také 
velvyslanec Irska v České republice R. J. Ryan a primátor P. Kajnar

19.–20. března
• město Ostrava představilo na prezentaci pořádané Moravskoslezským 
krajem v polském městě Bielsko-Biała propagační materiály v polštině, 
mapy i cyklomapy. V doprovodném programu vystoupili mj. zpěvák P. Do-
beš a folklorní soubor Hlubina. Součástí akce byla také autogramiáda 
automobilového závodníka K. Lopraise

20. března 
• baletní soubor NDM uvedl premiéru inscenace U2 You Too... Ty taky? 
V choreografii E. Trottiera na hudbu známé irské skupiny U2 účinkovali 
v hlavních rolích L. Skálová, L. Lepold, J. Kovalevskaja, A. Kovalevskij,  
O. Borisová-Pračiková, B. Kaufmannová, J. Krejčíř, R. Zelenkov 

22.–31. března 
• 12. ročník ostravské části mezinárodního filmového festivalu Jeden svět 
byl zahájen vernisáží fotografií K. Strachoty Etiopie v antikvariátu a galerii 
Fiducia za účasti primátora P. Kajnara, starosty obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz M. Svozila, zástupkyně organizace Člověk v tísni M. Novotné a ře-
ditelky Barmského centra v Praze S. A. Soe. Následné projekce filmů s te-
matikou lidských práv se konaly v Kině Art, Minikino kavárně, Staré Aréně, 

Scéna před finále baletu U2 You Too... Ty taky? (20. března)

Studenti Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě v muzikálu Stodolní 
(31. března)



1. dubna 
• na Dole Michal se konal křest publikací M. Matěje, J. Kláta a I. Korbelá-
řové Kulturní památky ostravsko-karvinského revíru a M. Strakoše Průvod-
ce architekturou Ostravy, jehož se účastnili primátor P. Kajnar, předseda 
představenstva Vítkovice, a. s., J. Světlík, generální ředitelka Národního 
památkového ústavu N. Goryczková a starosta Moravské Ostravy a Přívo-
zu M. Svozil. V první knize se mohou čtenáři seznámit s historií dobývání 
uhlí v ostravsko-karvinském revíru, technickým a stavebním vývojem dolů, 
nejdůležitějšími podnikatelskými a těžebními společnostmi, které v tomto 
regionu působily, a s jednotlivými doly, jež jsou dnes památkově chráněny. 
Druhá publikace, jejíž ústřední část tvoří 270 hesel doplněných fotografie-
mi objektů, si klade za cíl představit laické i odborné veřejnosti architekto-
nické bohatství Ostravy od nejstarších dob až do současnosti

• v klubu Parník byly vyhlášeny výsledky soutěže Fasáda Moravskoslez-
ského kraje 2009. Ostravské objekty zvítězily v kategoriích panelové domy 
(Slavíkova ul., Poruba), bytové domy (Dr. Šmerala, Moravská Ostrava), 
správní a průmyslové objekty (radnice Ostrava-Jih) a energeticky úsporné 
projekty (rodinný dům, ul. K Jezeru, Hrabůvka) 

2. dubna 
• Knihovna města Ostravy umístila před hlavní vchod do knihovny na ulici 
28. října tzv. bibliobox, do kterého je možno vracet knihy i v době mimo 
otevírací dobu 

• na Velký pátek, kdy si křesťané připomínají památku umučení Ježíše 
Krista, se věřící účastnili v katedrále Božského Spasitele s biskupem  
F. V. Lobkowiczem společné modlitby křížové cesty 

klubu Atlantik a antikvariátu a galerii Fiducia, jeho součástí byly diskuze 
se signatáři Charty 77, s ekologem a biologem S. Mihulkou, M. Löwen-
steinovou o Severní Koreji a také výstavy fotografií a koncerty 

25.–26. března
• studenti matematických fakult z celého světa se utkali na OU na jubi-
lejním 20. ročníku mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka. 
Mezi nejlepší řešitele matematických úloh patřili Češi, Poláci, Maďaři 
a také studenti z Ruska, kteří se tohoto klání účastnili poprvé 

26. března
• novou továrnu na výrobu membránových stěn otevřela strojírenská sku-
pina Vítkovice Machinery Group. Náklady na výstavbu provozu dosáhly 
500 mil. Kč. Nový závod, který zaměstná asi 150 lidí, je součástí dceřiné 
společnosti Vítkovice Power Engineering, a. s. 

• vítězkou 17. ročníku ankety Zlatý Ámos o nejoblíbenějšího učitele ČR 
se stala M. Čiklová ze ZŠ a MŠ Ostrčilova v Moravské Ostravě

• DPB uvedlo hru E. Rostanda Cyrano. V režii M. Františáka se představili  
T. Dastlík, S. Krupanská, Z. Przebindová, L. Melník a další

27. března
• zpěvák M. Chodúr byl vyhlášen vítězem kategorie objev roku v televizní 
anketě TýTý 2009

31. března
• zastupitelstvo města rozhodlo na svém 36. zasedání po bouřlivé diskuzi 
o prodeji budovy Základní školy na ul. Rostislavova ve Vítkovicích společ-
nosti PORG – gymnázium a jazyková škola, o. p. s., za zvýhodněnou cenu  
5,6 mil. Kč. Zastupitelé rovněž schválili dotace 1,5 mil. Kč na rekon-
strukci a sanaci hradební zdi Slezskoostravského hradu, 40 mil. Kč 
Městské nemocnici Ostrava na rekonstrukci porodního traktu a navýšení 
finančních prostředků o 350 tis. Kč na celkových 7 mil. Kč pro SSK Vít-
kovice, určených na zajištění mítinku Zlatá tretra 

• k tomuto datu bylo v Ostravě evidováno 20 428 uchazečů o zaměstná-
ní. Míra nezaměstnanosti tak dosáhla 12,1 %

• studenti Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě připravili svůj 
první autorský muzikál P. Sedláčka, P. Gajdošíkové, M. Sedláčka, J. Pachola  
a K. Slezákové s názvem Stodolní. Premiéra představení, které nastudoval  
V. Klemens, se konala v koncertním sále školy 

• v Domě umění GVUO byla zahájena výstava skupiny Měkkohlaví. 
Návštěvníci mohli zhlédnout díla P. Kvíčaly, M. Pally, M. Klimeše, J. Šigu-
ta, O. Lauberta, I. Raimanové a dalších
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• družstva policistů, dobrovolných a profesionálních hasičů se utkala 
na Slezskoostravském hradě  v 3. ročníku soutěže složek Integrovaného 
záchranného systému v poskytování první pomoci. Simulované situace 
jako dopravní nehoda, ošetření zraněného lezce, psychologickou první 
pomoc aj. zvládlo ze 14 soutěžních týmů nejlépe družstvo oddělení hlíd-
kové služby Ostrava I Policie ČR

9. dubna
• P. Nikl, O. Smeykal, J. Konvrzek, M. Cais, Z. Šmíd a švýcarští výtvarníci 
Q. Sen a U. Seiler jsou autory objektů instalovaných na interaktivní výsta-
vě Labyrint světla v Domě umění GVUO, kterou doprovázela řada vzdělá-
vacích akcí pro školy a hudebních vystoupení, např. houslisty T. Vtípila, 
hráče na bicí M. Caise, skupin Mamalör a Urband 

10. dubna
• činohra NDM uvedla inscenaci N. Simona Apartmá v hotelu Plaza. V režii  
J. Klimszy vystoupili A. Cónová, J. Fišar, D. Viktora a další 

• při ceremoniálu otvírání ostravských řek na soutoku Ostravice a Lučiny 
utopily děti ze souboru Hlubinka Morénu a rozloučily se tak se zimou. 
Přivolaný Neptun pak symbolicky otočil klíčkem a odemknul řeku. Akce 
pokračovala vystoupením trampské kapely Trempo di Šlak 

10.–18. dubna
• desítky lidí uctily položením květin, zapálením svíčky či zápisem do kon-
dolenční knihy na Generálním konzulátu Polské republiky v Ostravě oběti 
tragické letecké katastrofy u Smolenska, při které zahynul polský prezident  
L. Kaczyński s chotí a téměř stovka politických, vojenských a církevních 
představitelů země. Rada města Ostravy na své schůzi 13. dubna uctila 
oběti minutou ticha, po jejím skončení se radní na Generálním konzulátu 
PR zapsali do kondolenční knihy a primátor P. Kajnar odeslal dopis pri-
mátorovi Katovic P. Uszokovi s vyjádřením soustrasti. 17.–18. dubna byly 
vlajky na Nové radnici stáhnuty na půl žerdi 

11.–18. dubna 
• konala se devátá přehlídka Kašparův ostravský týden, která nabídla 
v Divadle loutek Ostrava a Divadle Petra Bezruče devět inscenací praž-
ského Divadelního spolku Kašpar 

12. dubna 
• na 4. ročníku konference o kvalitě ovzduší Ostrava 2010 na Nové rad-
nici, jíž se účastnili místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
L. Zaorálek, primátor P. Kajnar, jeho náměstek D. Madej, hlavní hygienik 
a náměstek ministryně zdravotnictví M. Vít, náměstek hejtmana M. Novák, 
ředitelka České inspekce životního prostředí E. Tylová, poslanci Evropské-
ho parlamentu P. Poc, E. Tošenovský, zástupci ministerstva životního pro-

3. dubna
• na tři sta pravoslavných věřících oslavilo velikonoční bohoslužbou 
v chrámu Narození přesvaté Bohorodičky v Ostravě-Michálkovicích paschu

6. dubna
• happening, který moderoval herec V. Polák, provázel prodej divadelní-
ho předplatného Národního divadla moravskoslezského. Před Divadlem 
Jiřího Myrona předvedli členové baletního souboru ukázky z představení 
You Too... Ty taky?, posléze proběhlo losování, ve kterém jedna z divaček 
vyhrála předplatné na celou sezonu 

7. dubna
• B. Fragner z ČVUT Praha, náměstek primátora Z. Trejbal a L. Cirhan 
z nakladatelství Freytag & Berndt pokřtili v Hornickém muzeu OKD knihu 
Ostrava – turistický průvodce po industriálních památkách, na níž se 
autorsky podíleli H. Paclová, R. Zdařilová, M. Ferko a B. Navrátil. Kromě 
jednotlivých hesel obsahuje také plán osmi prohlídkových tras

8. dubna
• DPO, a. s., převzal za účasti náměstka primátora V. Mynáře od výrobce 
Škoda Electric, a. s., tři nové trolejbusy. Jsou prvními z vozů, na které 
dopravní podnik získal finanční příspěvek z Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj v rámci projektu Renovace vozového parku drážních vozidel
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středí, starostové ostravských obvodů, manažeři průmyslových podniků 
a další, zazněly příspěvky o znečištění ovzduší na Ostravsku a jeho dopa-
dech na zdravotní stav, projektech monitorování znečišťujících látek atd.

• odborná porota nominovaná radou Circom Regional (sdružení regionál-
ních veřejnoprávních televizí) vyhlásila v Norimberku výsledky klání o Prix Cir-
com Regional 2010. V soutěži, kterou obeslalo 25 zemí Evropy, získalo ost-
ravské studio ČT vítězství v kategorii Sport za dokument V divokých peřejích 
Colorada, jehož autorem je M. Hýža, a v kategorii Žít Evropou zvítězil pořad 
Infarkt v srdci Evropy z cyklu Ta naše povaha česká režiséra P. Lokaje

• v Zoologické zahradě Ostrava se narodila dvojčata lemurů korunka-
tých, kteří patří k ohroženým druhům a vyskytují se volně pouze na ostro-
vě Madagaskar

13. dubna
• ve Staré Aréně byla pokřtěna Bílá kniha – 17 příběhů z ostravské kul-
turní historie, která vznikla pod vedením redakční rady v čele s I. Kale-
tou v rámci kandidatury Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 
2015. Úvodní slovo k jednotlivým kapitolám, které se zaměřují na historii 
města, ostravský hudební život, místní dialekt, sport, klubovou scénu, 
místní zvyky, spolky, vývoj školství, média či specifika všedního života na 
Ostravsku, napsali např. O. Filip, V. Cílek, J. Klimsza, T. Kočko, Ostravak 
Ostravski, P. Hruška a M. Horsáková. Kmotry Bílé knihy se stali primá-
tor města Ostravy P. Kajnar, publicista a vedoucí kulturní rubriky Lidových 
novin J. Peňás, ředitel projektu Ostrava 2015 Č. Kopecký, spisovatel  
J. Balabán a ředitel ostravské kanceláře společnosti Commerzbank AG 
R. Zedníček, která se na vydání Bílé knihy finančně spolupodílela

• akreditační komise ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy udělila 
Ostravské univerzitě souhlas s ustavením Lékařské fakulty, která vznikla 
z Fakulty zdravotnických studií se sídlem v univerzitním areálu v Ostravě-
-Zábřehu
 
• primátor P. Kajnar udělil na návrh ředitele Městské policie Ostrava 
stužku Za záchranu života strážníkovi J. Trexlerovi, který poskytl první 
pomoc kolabujícímu muži v Ostravě-Přívoze 

• florbalisté 1. SC WOOW Vítkovice skončili po prohře v rozhodujícím zápa-
se s TJ Tatran Střešovice 3:6 na druhém místě ligové sezony 2009/2010

14. dubna 
• 1st International School of Ostrava ve spolupráci s Kanadskou obchod-
ní komorou v České republice a velvyslanectvím Kanady v ČR představila 
v rámci akce Canada Days 2010 v prostorách Střediska volného času na 
Ostrčilově ulici v Moravské Ostravě studentům i široké veřejnosti mož-
nosti studia, práce či cestování v Kanadě za účasti velvyslankyně Kanady 

2928

D
U

B
E

N

D
U

B
E

N

Křest Bílé knihy – 17 příběhů z ostravské kulturní historie (13. dubna) 

Dvojčata lemurů korunkatých 
(12. dubna)



poradny, hry, soutěže a kvízy, koncert J. Budaře a Eliščina Bandu a pro-
mítání filmů s ekologickou tematikou. Součástí Dne Země bylo také slav-
nostní otevření nové naučné stezky na haldu Ema za účasti náměstků 
primátora D. Madeje a L. Ženatého, zástupců obvodu Slezská Ostrava, 
Nadace Landek aj. Dvanáct panelů naučné stezky, kterou vytvořil Klub 
českých turistů, popisuje historické události, technické, přírodní a kultur-
ní zajímavosti vztahující se k haldě Ema a okolí

20. dubna–25. května
• ve Fakultní nemocnici Ostrava byla uvedena do provozu rekonstruova-
ná onkologická klinika s novou ozařovnou, jejíž součástí je špičkový robo-
tický přístroj CyberKnife. 24.–25. května zde jeho vynálezce J. Adler ze 
Stanfordské univerzity školil lékaře v jeho použití

21. dubna 
• starosta obvodu Poruba L. Palyza, ředitel divize Morava společnosti 
Hochtief CZ, a. s., M. Stančík a oblastní ředitel Metrostavu, a. s., pro seve-
romoravský region L. Chlopčík slavnostně zahájili rekonstrukci 19 budov 
škol a školek v tomto obvodu, jež zahrnuje zateplení, nové fasády, výměnu 
oken a úpravy topení v celkové hodnotě 270 mil. Kč, které obvod získal 
z Operačního programu Životní prostředí 

22. dubna 
• několik tisíc lidí dorazilo na Prokešovo náměstí, kde odstartovala Oran-
žovým odpolednem kampaň ČSSD. Po vystoupeních předsedy J. Paroub-
ka, lídra moravskoslezské kandidátky L. Zaorálka a dalších představitelů 
strany se konal Koncert proti netoleranci, nenávisti a násilí, na kterém 
vystoupila německá skupina Scorpions

• hokejisté HC Vítkovice Steel získali druhé místo v extralize ročníku 
2009/2010, když ve finálové sérii podlehli týmu HC Eaton Pardubice 4:0 
na zápasy
 
• vítězem 7. ročníku žákovského turnaje ČEZ Street Hockey 2010 se 
stal tým ZŠ Vsetín-Luh, který ve finálovém souboji v multifunkční hale 
u ČEZ Arény porazil ZŠ Prameny z Karviné

22.–29. dubna 
• k nejvýznamnějším akcím festivalu Architecture Week Ostrava 2010, 
organizovaného Czech Architecture Week, s. r. o., SPOK-Spolkem pro ost-
ravskou kulturu, antikvariátem a galerií Fiducia, Centrem kultury a vzdě-
lávání Moravská Ostrava a Přívoz a Galerií výtvarného umění v Ostravě, 
jehož cílem bylo přiblížit současnou architekturu veřejnosti, patřily výstavy 
Mezinárodní vztahy, mladí architekti z Německa, Slezská škola architek-
tury? a Ostravské těžní věže, přednášky A. Gebriana, R. Rosové, G. Per-
lera, R. Scheurerové a M. Strakoše, nebo Šumná procházka po stopách 

v České republice V. Raymond, bývalého českého velvyslance v Kanadě 
S. Chýlka či senátora K. Schwarzenberga

• šestinásobný vítěz Rallye Paříž-Dakar K. Loprais otevřel v budově Střed-
ní odborné školy dopravní a Středního odborného učiliště na Moravské 
ulici ve Vítkovicích výstavu Loprais Tatra Dakar, připomínající účast týmu 
Tatra na slavné pouštní rallye. Druhá polovina expozice byla věnována 
historii automobilky Tatra, a. s. 

14.–16. dubna 
• ostravská část přehlídky Ozvěny Febiofestu nabídla v Kině Art v Domě 
kultury města Ostravy pět snímků, mj. Mamas & Papas české režisérky  
A. Nellis, britský film Měsíc nebo Šance na přežití z produkce USA 

15. dubna
• u příležitosti výročí narození spisovatele B. Hrabala se uskutečnila 
akce Hrabaliáda: Pivo z kočárku aneb Příliš hlučná Stará Aréna, na které 
vystoupilo Bílé divadlo Ostrava ve hře Hráz věčnosti, po níž následovala 
projekce dokumentárních filmů a čtení z jeho tvorby. V prostorách Staré 
Arény byly také vystaveny fotografie z hrabalovských inscenací

17. dubna 
• DPO, a. s., Kroužek přátel MHD a NPÚ, územní odborné pracoviště 
Ostrava připravily u příležitosti Mezinárodního dne památek jízdy historic-
kých trolejbusů k Dolu Michal a prohlídky této národní kulturní památky

• KSA uvedla premiéru hry F. Dürenmatta Play Strindberg. V režii J. Sta-
cha vystoupili K. Zerdaloglu, A. Sasínová-Polarczyk a D. Škubal

17.–18. dubna 
• Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o., uspořádala pro 
širokou veřejnost 1. ročník badmintonového turnaje Ostrava!!! Open 
2010 na Zimním stadionu v Ostravě-Porubě, kterého se zúčastnilo na čtr-
nácti kurtech 170 amatérských hráčů a hráček

19. dubna 
• předvolební kampaň ODS zahájil v Ostravě její místopředseda P. Ne-
čas, který na mítinku představil moravskoslezského lídra této strany 
P. Drobila a další kandidáty do Poslanecké sněmovny. P. Nečas poté jed-
nal s předsedou představenstva Vítkovic, a. s., J. Světlíkem a společně 
s dalšími představiteli ODS si prohlédl provozy této společnosti

20.–24. dubna
• program Dne Země na Hlavní třídě v Porubě, náměstí SNP v Zábřehu, 
Slezskoostravském hradě a v Hornickém muzeu OKD nabídl prezentaci 
ekologických organizací, vystoupení divadelního souboru OZO Ostrava,  
s. r. o., Ozíci, ukázky výroby ptačích budek, sokolnictví, stopařství, eko-
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Průvodce architekturou Ostravy vedená autorem publikace M. Strakošem 
a jeho hostem režisérem R. Lipusem

23. dubna
• ministryně životního prostředí ČR R. Bízková jednala s primátorem 
P. Kajnarem, představiteli kraje a zástupci dalších regionálních institucí 
o otázkách souvisejících s nevyhovující kvalitou ovzduší ve městě 

• ve věku 49 let náhle zemřel J. Balabán, významný ostravský prozaik, 
publicista, překladatel, držitel cen Magnesia litera a Kniha roku 

24. dubna
• rekordní počet 5630 návštěvníků přilákala akce Ostrava dokořán!!! 
Lidé mohli zhlédnout kancelář primátora města, obdivovat zdarma Ostra-
vu z vyhlídkové věže Nové radnice; Ostravské muzeum nabídlo prohlídku 
svých expozic a také vyhlídku z věže; v Archivu města Ostravy byla pro 
návštěvníky připravena komentovaná prohlídka budovy, která poprvé 
zahrnovala také knihařskou a fotografickou dílnu, v Divadle loutek Ostra-
va, Divadle Jiřího Myrona a Staré Aréně mohli zájemci navštívit veřejnosti 
běžně nepřístupné prostory; na Prokešově náměstí prezentovala Ostrava 
projekty v rámci kandidatury na titul Evropské hlavní město kultury 2015 
a svou techniku zde představily složky integrovaného záchranného systé-
mu; program doplnilo vystoupení Dechového orchestru Ostrava

• poprvé nejen v ČR, ale také na Slovensku i v Polsku mohli návštěv-
níci Hvězdárny a planetária Johanna Palisy v rámci programu Virtuál-
ní vesmír: Start !, zhlédnout unikátní 3D projekci. Akce zahájila oslavy  
30. výročí založení hvězdárny a planetária

• v Praze se uskutečnilo mistrovství kadetů, kadetek, mužů a žen ve vol-
ném stylu, jehož se účastnilo 137 startujících z 32 klubů. Ostravu úspěšně 
reprezentovali závodníci TJ Sokol Vítkovice, když ve svých kategoriích zvítězili  
J. Stapaj (do 55 kg), T. Zezulák (do 84 kg) a V. Chotaš (do 96 kg) 

24.–25. dubna 
• celkovými vítězi výborně obsazených závodů Velké ceny Ostravy v plavá-
ní v krytém bazénu v Ostravě-Porubě, na nichž bylo překonáno pět rekor-
dů mítinku, se stali E. Verrasztóová a B. Bálint z klubu Jövö Budapešť 

25. dubna
• volejbalové kadetky TJ Mittal Otrava získaly první místo v extralize roč-
níku 2009/2010 po vítězství nad PVK Olymp Praha ve finále 3:0 

28. dubna 
• zastupitelé na svém 37. zasedání schválili návrh na uzavření kupní smlouvy 
a smlouvy o předkupním právu se společností Slezské nemovitosti, s. r. o., 
na pozemek, na kterém stávala květinová síň na Masarykově náměstí. 
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1. května
• v klíčových dceřiných firmách skupiny Vítkovice Machinery Group se 
uskutečnil den otevřených dveří. Zájemci si mohli prohlédnout mj. provo-
zy na výrobu energetických kotlů, strojírenských technologií, bioplynových 
stanic, láhví a nádrží na zemní plyn, lodních hřídelí, navštívit rekonstruo-
vaný areál zahrady Rothschildova zámku nebo absolvovat komentovanou 
projížďku železničními vozy s první lokomotivou na stlačený zemní plyn. 
Prezentován byl také model budoucí podoby Dolní oblasti Vítkovic

• Svátek práce oslavili členové a příznivci ČSSD na výstavišti Černá 
louka, kde byly připraveny atrakce pro děti, vystoupení mažoretek, kapely 
HEC, Nebratři a cimbálové hudby Friš 

• KSČM slavila 1. máj tradičně na dvou místech, v lesoparku Benátky 
v Nové Vsi a na zámku v Ostravě-Porubě, kde se představili kandidáti 
této strany do Poslanecké sněmovny

1.–9. května 
• součástí mezinárodního šachového festivalu Ostravský koník v DK města 
Ostravy byly dva hlavní turnaje: mistrovství ČR mužů a žen 2010, jehož 
vítězi se stali D. Navara a K. Němcová, a Fide Open, který vyhrál Polák  
M. Matuszewski

4.–28. května
• ostravská část 16. ročníku festivalu pro nevidomé, pořádaná odděle-
ním pro zahraniční styky a kulturně osvětovou činnost SONS ČR, nabídla 
v Knihovně města Ostravy výstavu prací galerie Nadace Artevide a foto-
grafií L. Pavelčáka, besedy, koncert žáků Lidové konzervatoře Ostrava 
a nevidomé sopranistky P. Čichoňové 

5. května 
• na programu majálesu VŠB-TU v Porubě byl průvod masek v doprovodu 
dechové kapely Kobeřanka, volba krále majálesu, jímž se stal prorektor 
pro studium P. Noskievič, a vystoupení skupin Charlie Straight, Sto zvířat 
nebo Tatroska v areálu vysokoškolských kolejí 

6. května 
• v 8. ročníku soutěže Zlatý středník, jejímž pořadatelem je PR Klub,  
o. s., získalo město Ostrava v kategorii Nejlepší elektronický zpravodaj  
2. místo za Cestování Newsletter!!! a Development Newsletter!!!

• první místo v 7. ročníku soutěže Sodexo Zaměstnavatel regionu v Mo-
ravskoslezském kraji obsadila společnost ArcelorMittal Ostrava, a. s., 
před Fakultní nemocnicí Ostrava 

7. května
• bouřlivé ovace vyprodaného sálu v Moskvě sklidil zpěvák J. Nohavica 
při svém prvním koncertu v Rusku
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rami. Schváleny byly dotace na významné kulturní akce, z nichž lze jmeno-
vat Folklor bez hranic Ostrava 2010 (713 tis. Kč), filmový festival o tech-
nických památkách Techné Ostrava 2010 (549 tis. Kč), Svatováclavský 
hudební festival (1,9 mil. Kč) a Letní shakespearovské slavnosti v Ostravě 
(900 tis. Kč). ZMO dále podpořilo mezinárodní veletrh drážní a manipulač-
ní techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové 
dopravy Czech Raildays 2010 (100 tis. Kč), mistrovství Evropy dospělých 
ve stolním tenise Ostrava 2010 (5 mil. Kč) a stejnou částku získali z roz-
počtu města také pořadatelé mistrovství světa v basketbalu žen 2010

• průvod masek centrem města zahájil majáles Ostravské univerzity, 
jehož hlavní program se konal na Slezskoostravském hradě, kde vystou-
pily např. zpěvačka Anna K. a skupina Sunshine 

• v rámci mezinárodního Dne tance se na Masarykově náměstí konal 
happening, který nabídl taneční a hudební vystoupení, performance 
a workshopy Cirkusu trochu jinak, tanečních skupin Ladybirds, Bailares, 
Jasmina, tanečního divadla Zóna, členů baletu NDM, studentů baletního 
oddělení JKGO, tanečnic A. Suchomelové a E. Michálkové a dalších

• ostravský historik M. Jemelka převzal v Institutu mezinárodních studií 
Fakulty sociálních věd UK v Praze za knihu Lidé z kolonií vyprávějí své 
dějiny Cenu Josefa Pekaře, udělovanou Sdružením historiků ČR a Peka-
řovou společností Českého ráje za nejlepší historickou publikaci českého 
historika do pětatřiceti let

30. dubna 
• u památníku Rudé armády v Komenského sadech proběhlo slavnostní 
shromáždění k 65. výročí osvobození Ostravy a konce druhé světové války. 
Uctít památku osvoboditelů přišli spolu s řadou hostů také představitelé 
vedení města v čele s primátorem P. Kajnarem a jeho náměstky. Po níz-
kém přeletu tří stíhacích letounů Armády ČR přednesl úvodní projev mís-
topředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR L. Zaorálek a po něm 
vystoupili náměstek ministra obrany F. Padělek, primátor P. Kajnar, velvy-
slanec Ruské federace v ČR A. Fedotov a válečný veterán A. Beer. Zástup-
ci delegací následně položili k památníku věnce a kytice a předána byla 
vyznamenání Čs. obce legionářské a Českého svazu bojovníků za svobo-
du. Na Nové radnici bylo tento den slavnostně dekorováno 35 válečných 
veteránů medailí prezidenta Ruské federace D. Medveděva 

30. dubna–1. května 
• program 13. ročníku mezinárodního folklorního festivalu Májová Plesná 
nabídl vystoupení souborů Lipka, Baločkári z Čierného Balogu, dechové 
hudby Weissovanka, Dětského souboru Heleny Salichové, Krasničanka, 
taneční skupiny Kotek, folklorního souboru Zemplín a cimbálové muziky 
Jaroslava Čecha



• Stará Aréna byla místem konání hry Future City Game na téma Ostrava 
2015 – město kulturní rozmanitosti. Stát se součástí tvůrčího týmu, který 
během jednoho dne vymyslí a následně ostatním představí svůj nápad, 
využilo 14 hráčů z řad odborníků, studentů vysokých škol a zástupců men-
šin. Po prezentaci všech návrhů byl v tajném hlasování vybrán jako nej-
lepší projekt multikulturního parku v Komenského sadech. Hra se konala 
v rámci kandidatury Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015

8. května 
• vynikající americký jazzový zpěvák B. McFerrin vystoupil v ČEZ Aréně

• celkovým vítězem Porubského sprinttriatlonu, jehož pořadatelem byl 
SK Jiří TeaM Ostrava, se stal v kategorii mužů T. Metera z inSPORTline TT 
Opava, který závod absolvoval v čase 1:00,52 hod 

8.–9. května
• párová čtyřka mužů VŠB-TU dosáhla na 28. mezinárodní univerzitní 
regatě ve francouzském Nantes skvělého úspěchu, když v konkurenci 
veslařů a veslařek ze Španělska, Německa, Polska, Finska, Turecka, Bel-
gie a domácí Francie zvítězila na trati 500 metrů v čase 1:34,3 min.

• vzpěrači Sokola Moravská Ostrava vybojovali na mistrovství ČR mužů 
a žen ve vzpírání v Praze 4 tituly. Své kategorie vyhráli P. Slabý (do 69 kg), 
R. Kozel (do 77 kg), M. Nováčková (do 53 kg) a L. Lozová (do 63 kg) 

9. května
• součástí předvolební kampaně ODS bylo zábavné odpoledne ke Dni 
matek v Komenského sadech, na kterém vystoupil moravskoslezský lídr 
strany do Poslanecké sněmovny P. Drobil. Pro děti byly připraveny hry 
a soutěže, maminky mohly zdarma využít kadeřnických a kosmetických 
služeb. V kulturním programu vystoupila zpěvačka M. Konvičková
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ODS – zábavné 
odpoledne ke Dni 
matek v Komen-
ského sadech 
(9. května)

Odhalení busty Pavla Tigrida jeho 
vnukem Rafaelem (14. května) 

12. května
• novou spisovnu Městské nemocnice Ostrava slavnostně otevřel ředitel 
MNO J. Zháněl za účasti náměstků primátora Z. Trejbala a L. Pospíšila. 
Investiční akci za téměř 35 milionů korun financovalo město Ostrava

• volební lídr ODS P. Nečas přednášel na Vysoké škole podnikání, a. s., 
a na Ostravské univerzitě o ekonomické situaci ČR

• na Masarykově náměstí se konal mítink KSČM. Podpořit kandidáty 
této strany ve volbách do Poslanecké sněmovny přijeli předseda strany  
V. Filip a předseda poslaneckého klubu P. Kováčik, který zde zároveň 
pokřtil svou knihu Umím žít i jinak

13.–14. května 
ve Staré Aréně se konalo mezinárodní sympozium Umění, kulturní rozma-
nitost a sociální inkluze s podtitulem Předpoklady rozvoje kreativity, realizo-
vané ve spolupráci s British Council a centrem ProCulture, jehož cílem bylo 
představit nové způsoby, jak rozpoznávat kulturní potenciál, mapovat kulturu 
a plánovat její efektivní využití pro celkový rozvoj města. K hlavním přednáše-
jícím patřili přední britští odborníci na tuto oblast C. Mercer a L. Ghilardi 

• v předvolební kampani navštívil Ostravu předseda TOP 09 K. Schwar- 
zenberg. Do Ostravy přijel netradičně rychlovlakem Pendolino na hlavní 
nádraží v Ostravě-Přívoze. Poté pokračoval v doprovodu lídra Moravsko-
slezského kraje za tuto stranu P. Lukši na Stodolní ulici, kde proběhla 
akce Stodolní s Karlem – Pivo s Karlem. Druhý den se K. Schwarzenberg 
účastnil konference Pavel Tigrid a Svobodná  Evropa na VŠB-TU a odhale-
ní busty P. Tigrida v Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida v Porubě
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• po vydatných srážkách byl 16. května vyhlášen druhý a o den poz-
ději třetí stupeň povodňové aktivity a primátor P. Kajnar svolal povod-
ňovou komisi. Nejohroženější lokalitou byl opět Žabník v Koblově, kde 
byla zřízena protipovodňová hráz. Dále byly postiženy Dubí ve Svinově, 
okolí Porubky v Porubě a chatové osady v Martinově a Třebovicích. 
Dopravní situace byla nejsložitější na Havlíčkově nábřeží, které bylo 
uzavřeno, a silnice v ulicích Mariánskohorské, Hornopolní, 28. října 
a Místecké byly částečně zality vodou. Po dvou dnech se situace sta-
bilizovala 

17. května
• vyprodané hlediště Divadla Antonína Dvořáka bylo svědkem prologu 
Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj. Na koncertě zazněla 
Píseň o zemi G. Mahlera v podání mezzosopranistky D. Peckové, tenoris-
ty J. Březiny a Komorní filharmonie Pardubice řízené P. Altrichterem

20. května
• na Jiráskově náměstí se uskutečnilo předvolební setkání strany Věci 
veřejné, kterého se kromě předsedy strany R. Johna účastnila také kan-
didátka do Poslanecké sněmovny za Moravskoslezský kraj K. Kočí. V do-
provodném programu určeném především dětem vystoupil herec a mim  
M. Nesvadba

21. května
• Ostrava podala na stát žalobu k Městskému soudu v Praze kvůli špat-
né kvalitě ovzduší 

• americká rocková skupina Kiss koncertovala v rámci svého evropské-
ho turné v ČEZ Aréně 

21.–22. května
• vrcholem mezinárodní divadelní přehlídky Pupek ve Staré Aréně, které 
se účastnily soubory z ČR, Švýcarska a Polska, byla premiéra inscenace 
D. Rettingera Psycho-tera-politika v podání opavského divadla Silesia za 
účasti jejího autora 

22. května 
• do funkce generálního ředitele a předsedy představenstva společnosti 
Evraz Vítkovice Steel, a. s., byl jmenován Z. Kvapík, který ve funkci nahra-
dil V. Baila

• operní soubor NDM uvedl v italském originále, hudebním nastudování  
J. Chalupeckého a režii L. Puglieseho premiéru opery G. Rossiniho L'Ita-
liana in Algeri (Italka v Alžíru). V hlavních rolích se představili M. Gurbaľ,  
Z. Marková, M. Pillárová a Š. Hrbáčková

14. května 
• publikace Ostrava!!! Turistický průvodce městem a okolím, kterou 
vydalo nakladatelství Freytag & Berndt s podporou města Ostravy, zvítě-
zila v kategorii Nejlepší regionální produkty v soutěži Tourmap 2010, jejíž 
výsledky byly vyhlášeny na výstavišti v Praze-Holešovicích

• nejmladší vnuk P. Tigrida Rafael odhalil v areálu Jazykového gymnázia 
Pavla Tigrida v Porubě bustu svého slavného dědečka, jejímž autorem je 
M. Rybička. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil i syn P. Tigrida Gregory, 
dcery Deborah a Catherine, starosta obvodu Poruba L. Palyza a další hosté

• hry M. Františáka Karla a D. Drábka Andrea v režii J. Friče, které byly 
součástí večera s názvem Tvrdě/Měkce s podtitulem Fackou a pohlaze-
ním o lásce a smrti, měly premiéru v Divadle Petra Bezruče. V inscena-
cích vystoupili T. Vilišová, D. Urban, Z. Przebindová, M. Čapková,  M. Ha-
roková, L. Melník, J. Vlas, J. Vápeník a K. Krejčí

15. května
• z množství akcí velkoryse koncipované Ostravské muzejní noci, které se 
zúčastnilo rekordních 18 152 návštěvníků, lze jmenovat např. komentované 
prohlídky výstavami Mladí architekti z Německa a Měkkohlaví, koncert kape-
ly By the way a vystoupení Cirkusu trochu jinak v GVUO, loutkové představení 
Divadélka babky Miládky ve Výstavní síni Sokolská 26, přednášky M. Miko-
láška o současné české malbě a M. Strakoše o moderní architektuře v anti-
kvariátu a galerii Fiducia, vystoupení cimbálové muziky Technik ve Výtvarném 
centru Chagall, komentované prohlídky výstav Ostravské vodní mlýny a Vě-
trné mlýny na Moravě v Galerii Mlejn, projekce a hry pro děti v Hvězdárně 
a planetáriu Johanna Palisy, program s názvem Tajuplná noc v KMO, Zkuste 
si svůj divadelní klobouk! v NDM. Zpřístupněna byla vyhlídková věž Nové rad-
nice a prohlídky probíhaly také na Dole Michal, v Hornickém muzeu OKD, 
Dolní oblasti Vítkovic, Slezskoostravském hradě a Hasičském muzeu, které 
si tímto připomnělo 5 let své existence. DPO, a. s., otevřel depo, které se 
nachází v areálu ústředních dílen a v němž jsou umístěny historické tramva-
je. Ve Staré Aréně i na prostranství před ní se konaly hudební a divadelní per-
formance a na zvědavé návštěvníky čekala také noční prohlídka zákulisím
 
• FC Baník Ostrava skončil po remíze s 1. FK Příbramí 1:1 v posledním 
kole 1. fotbalové ligy v sezoně 2009/2010 na třetím místě

15.–16. května 
• Slezskoostravský hrad se stal pošesté dějištěm Hradních slavností, 
tentokrát s podtitulem Husité na hradě

16. května
• na JKGO se konal koncert k 80. narozeninám skladatele J. Dadáka. Jeho 
díla přednesli klavíristé M. Bárta a M. Levický, houslista E. Bayer, varhaník  
T. Thon a Slezský soubor Heleny Salichové 
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Zahajovací kon-
cert Mezinárod-
ního hudebního 
festivalu Janáč-
kův máj řídil 
Z. Mácal 
(24. května)

Baletní vystoupení 
na hudbu ze suity 
M. Ravela 
Dafnis a Chloé 
(26. května)

Světoznámý 
polský skladatel 
a dirigent 
K. Penderecki 
(10. června)
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• na slavnostním koncertu k 110. výročí založení Mužského pěveckého 
sboru Vítkovice vystoupil v Katolickém domě ve Staré Bělé kromě jubilují-
cího tělesa také Ženský pěvecký sbor Krnov

24. května 
• v Galerii na schodech v budově ÚMOb Poruba byla zahájena výstava 
Ostravské pohádky, pověsti a legendy. Autorem textů je J. Lexa a výtvar-
né zpracování pochází od E. Žebrákové 

24. května–13. června
• 35. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj se konal 
ve znamení 150. výročí narození skladatele G. Mahlera. Na úvodním kon-
certu zazněla Janáčkova Sinfonietta a Novosvětská symfonie A. Dvořáka 
v podání České filharmonie řízené Z. Mácalem. S největším zájmem ostrav-
ských posluchačů se setkala vystoupení Národního symfonického orches-
tru Polského rozhlasu Katovice pod taktovkou světoznámého skladatele 
K. Pendereckého, Janáčkovy filharmonie Ostrava a Českého filharmonické-
ho sboru Brno s dirigentem L. Peškem, kteří přednesli díla francouzských 
impresionistů M. Ravela a C. Debussyho v komponovaném programu 
Poklady francouzské klasiky, a souborů Ensamble Martinů, Musica Bohe-
mica, Komorního orchestru Quattro, Afflatus kvintetu, Janáčkova tria, kla-
víristů G. Ohlssona, I. Ardaševa, B. Giltburga a harfistky J. Bouškové. Svě-
tovou premiéru zde mělo dílo I. Hurníka Hudební leporelo. Jazzový koncert, 
na kterém vystoupil mj. K. Růžička, proběhl tradičně v Hornickém muzeu 
OKD. Festival uzavíralo provedení cyklu symfonických básní B. Smetany 
Má vlast, který nastudoval se Symfonickým orchestrem hlavního města 
Prahy FOK dirigent P. Vronský. V rámci festivalu se konal také 30. ročník 
konference Janáčkiana, zaměřené na moravsko-slovenské folklorní inspira-
ce v české a slovenské hudbě 

24. května–10. září 
• divadla, zpěváky, hudební skupiny, fotografy, výtvarné umělce a archi-
tekturu prezentovala Ostrava – kandidát na titul Evropské hlavní město 
kultury 2015 – na doposud nejrozsáhlejší kulturní přehlídce v Praze. Na 
programu byly filmy tematicky spojené s Ostravou, jako Kouř režiséra  
T. Vorla či Sluneční stát M. Šulíka, snímky, na nichž se podílel významný 
ostravský rodák K. Reisz, vystoupení souborů Národního divadla morav-
skoslezského, Divadla Petra Bezruče, Komorní scény Aréna, Divadla lou-
tek Ostrava, Bílého divadla Ostrava, písničkáře J. Nohavici, souboru Ost-
ravská banda, skupin Buty, Charlie Straight, Rock & Roll Bandu Marcela 
Woodmana, The Gizd Q a Boris Bandu Combination. Výstavní síň Mánes 
představila projekt kaVárna Ostrava, který mapoval kulturní dění v Ostra-
vě a jejím okolí ve 20. století, expozice současného ostravského umění 
byla instalována v (A)Void Gallery a v Národním divadle byly vystaveny 
práce ostravských fotografů 



darczyk výkonem 75,74 m a K. Pars z Maďarska, který dohodil kladivo do 
vzdálenosti 79,15 m. Nejhodnotnější výkony druhého dne předvedli A. Po- 
well, který v běhu na 100 m dosáhl čas 9,83 s, U. Bolt zdolal 300 m 
za 30,97 s, K. Clement zvítězil v závodě na 400 m překážek časem  
48,69 s, D. Robles byl první na 110 m překážek v čase 13,12 s, 800 m 
zaběhl nejrychleji D. Rudisha za 1:44,03 min. Triumf před domácím pub-
likem si vychutnala vítkovická atletka D. Rosolová, která vyhrála běh na 
400 m v čase 50,85 s
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Běh rodičů 
s nejmenšími dětmi 
na Čokoládové 
tretře 
(25. května)

Socha Levitace na 
náměstí Dr. Brauna 
ve Svinově 
(26. května)

Vítěz závodu v běhu na 100 m A. Powell na mítinku Zlatá tretra (27. května)

Jedna z favoritek závodu ve skoku do výšky B. Vlašičová z Chorvatska 
(27. května)
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• mítinku Zlatá tretra předcházely na Městském stadionu ve Vítkovicích 
dvě akce. V dopoledních hodinách se konaly pro žáky základních škol 
závody Hurá na tretru!, kterých se účastnily také děti z Polska, a druhou 
byla tradiční Čokoládová tretra, určená především nejmenším

26. května 
• na nám. Dr. Brauna ve Svinově byla za účasti primátora P. Kajnara, 
jeho náměstka L. Pospíšila, starostky obvodu Svinov H. Hauptové a dal-
ších hostů odhalena socha Levitace, jejímiž autory jsou D. Moješčík, 
P. Malina a P. Ševcůjová

• ODS zakončila mítinkem na Masarykově náměstí svou předvolební 
kampaň do Poslanecké sněmovny v Moravskoslezském kraji 

26.–27. května
• atletický mítink Zlatá tretra Ostrava nabídl 22 tisícům diváků skvělé sou-
boje na dráze i v technických disciplínách. Již 26. května proběhly z bez-
pečnostních důvodů soutěže v hodu kladivem, v nichž zvítězili Polka A. Wlo-
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• v rámci Noci kostelů bylo v Ostravě otevřeno 19 svatostánků. Kromě 
běžně přístupných prostor byly v některých kostelech mimořádně zpří-
stupněny i věže, sakristie, kůry a krypty. Součástí akce byly kromě mší 
také komentované prohlídky, výstavy, koncerty, divadelní představení 
a prezentace bohoslužebných oděvů používaných v průběhu liturgického 
roku

• DLO připravilo v režii a dramatizaci V. Klemense, s loutkami T. Volkme-
ra premiéru inscenace norského spisovatele J. Gaardera Dívka s pome-
ranči

• výstava fotografií R. Šťastného a vystoupení ostravské jazzové skupiny 
TUTU byly součástí prezentace Ostravy jako kandidáta na titul Evropské 
hlavní město kultury 2015 v Českém centru v Paříži

28.–29. května
• volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vyhrála v Ostravě 
ČSSD, která získala 28,61 % hlasů před ODS s 19,14 % hlasů, na tře-
tím místě skončila KSČM (12,27 %), následovaly Věci veřejné (11,25 %) 
a TOP 09 (10,66 %). Volby charakterizovala nízká volební účast, která 
dosáhla 57,04 %

• alternativní divadelní soubory z Čech i Slovenska, jako Divadlo Ungelt, 
Divadlo Kontra, Divadlo Komedie, A Studio Rubín, Bílé divadlo Ostrava, 
Vosto5, Divadlo na cucky, MeetFactory nebo NOD Praha, vystoupily na 
2. ročníku festivalu Dream Factory Ostrava na Dole Hlubina, v Divadle 
Petra Bezruče a v solné jeskyni Halos. Kromě inscenací mohli návštěvní-
ci vyslechnout také koncert skupiny NightWork

29.–30. května 
• vítězem 4. ročníku mezinárodních závodů v in-line bruslení na porub-
ské Hlavní třídě LIGLASS World Inline Cup se stal Francouz Y. Guyader. 
V závodě žen dominovala Švýcarka K. Martinezová. Kromě profesionálů 
mohli vyzkoušet své síly také amatéři všech věkových kategorií, pro které 
byly připraveny trasy v délce od 1 do 33 km 

30. května 
• na Černé louce proběhl celodenní happening Všechno, co nezažijete 
v obýváku!!!, organizovaný na podporu kandidatury Ostravy na titul Evrop-
ské hlavní město kultury 2015 a kulturního klastru, který má v tomto 
místě vzniknout. Návštěvníci se mohli těšit na divadelní představení, 
performance, netradiční módní přehlídky, vystoupení mažoretek, Cirkusu 
trochu jinak i zápasy v bahně, ve kterých spolu soupeřili zástupci Ostravy 
a Plzně. Vrcholem byl večerní koncert cimbálové muziky Friš, skupin Kuz-
niecef, UDG a Rock & Roll Bandu Marcela Woodmana

1. června 
• v Českém centru v Bruselu byla zahájena výstava fotografií M. Pope-
láře, R. Poláška, J. Davida, M. Smékala, J. Šiguta, D. Pepe aj. Ostrava, 
město mé naděje
 
• na Masarykově náměstí, v Domě umění GVUO, Divadle loutek Ostrava, 
Staré Aréně, Ostravském muzeu a na dalších místech vytipované trasy 
v centru města se uskutečnila v rámci oslav Mezinárodního dne dětí akce 
Dětí plná Ostrava, inspirovaná leporelem Tajemná Ostrava

• novým vlastníkem Hornického muzea OKD se stala Vítkovice Holding, 
a. s. V rámci organizační struktury bylo začleněno pod Národní kulturní 
památku Dolní oblast Vítkovice s upraveným názvem Hornické muzeum 
a Landek park

3. června
• vítězem závodu v běhu do schodů na věž Nové radnice Run-Up 2010 
se stal  slovenský reprezentant T. Čelko, který zdolal 456 schodů v čase 
1:50,9 min. V kategorii žen byla nejlepší A. Esentierová z Baláž Extrem 
Teamu Ostrava časem 2:44,9 min.

3.–11. června
• vzhledem k přívalovým dešťům byla 3. června svolána povodňová 
komise. Vydatné srážky způsobily zaplavení některých míst v obvodech 
Slezská Ostrava, Poruba, Svinov a Petřkovice, včetně částí silnic a komu-
nikací, druhý stupeň povodňové aktivity byl vyhlášen v Koblově-Žabníku. 
Situace se po týdnu stabilizovala a 11. června se uskutečnilo závěrečné 
jednání krizového štábu města, které vyhodnotilo celkové škody

5. června
• poprvé byl veřejnosti v rámci dne otevřených dveří, jehož součástí byla 
i autogramiáda rychlobruslařky M. Sáblíkové, zpřístupněn bytový dům 
Městská brána na Biskupské ulici v Moravské Ostravě, postavený podle 
projektu architektů L. Kuby a T. Pilaře 

7. června
• vítěz soutěže Česko-Slovenská SuperStar M. Chodúr vydal své první 
CD Let's celebrate 

9. června
• jediným bodem 39. zasedání ZMO bylo projednání a schválení přihláš-
ky Ostravy do výběrového kola soutěže o titul Evropské hlavní město kul-
tury 2015 a rozpočtového výhledu města na rok 2011–2015 

• položením základního kamene za účasti primátora P. Kajnara a jeho 
náměstka L. Pospíšila byla zahájena výstavba alternativní scény Divadla lou-
tek Ostrava podle projektu architektů P. Hájka, G. Minářové a B. Stratila. Ta 
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na pro uvádění komorních inscenací, literárně-dramatických pořadů atd. 

• Archiv města Ostravy připravil k Mezinárodnímu dni archivů výstavu nazva-
nou Ostravská archivní nej. Návštěvníci, především školní mládež a senioři, 
si mohli prohlédnout nejstarší v archivu uloženou listinu z roku 1362, nej-
starší noviny z roku 1875, největší mapu o rozměrech 217 × 224 cm, nej-
těžší úřední knihu vážící 12 kg aj. Tento den byla také spuštěna webová 
aplikace Digitální badatelna na adrese http://earchiv.ostrava.cz/amo/

• M. Chodúr vystoupil v DK města Ostravy v doprovodu Janáčkovy filhar-
monie Ostrava na koncertě Symphony Session

10. června
• vicepremiér Ukrajiny V. Tichonov, primátor P. Kajnar a náměstek 
ministra průmyslu a obchodu ČR M. Hovorka pokřtili před Novou radni-
cí trolejbus Cegelec/Bogdan T701.15 AC. Pohon trolejbusu s kapacitou  
177 míst zajišťuje elektromotor o výkonu 175 kW z produkce společností 
Cegelec, a. s., Pragoimex, a. s., DPO, a. s., a ukrajinské firmy Bogdan

10.–14. června
• patnáct souborů z ČR a Slovenska vystoupilo na festivalu student-
ské divadelní tvorby Kajdeš, jehož součástí byla výstava obrazů mladých 
výtvarníků a koncerty kapel

11. června
• průvod bubeníků z uskupení Bum Bum Bandu odstartoval 5. ročník fes-
tivalu Jazz Open Night. Přehlídka organizovaná hudebníkem B. Urbánkem 
na Slezskoostravském hradě nabídla vystoupení kapel Lázaro Cruz Quin-
tet, Ruchadzeband-Amsterdam Beyond, Sunflower Quartet a Connection

• ve Chvalském zámku v Horních Počernicích proběhl za účasti zpěvačky  
L. Bílé křest encyklopedie Obce očima dětí, do které přispěli svými prace-
mi také žáci Základní umělecké školy v Ostravě-Muglinově 

12. června 
• na Prokešové náměstí byl odstartován dobročinný Běh pro život, který 
organizoval Nadační fond Tesco pro děti nemocné rakovinou. Výtěžek ze 
startovného byl poukázán na konto nadačního fondu dětské onkologie 
Krtek

• v rámci oslav 80 let provozu autobusů v Ostravě a 50 let od vzniku 
tramvajové vozovny v Porubě se konal den otevřených dveří v ústředních 
dílnách v Martinově a tramvajové vozovně v Porubě 

• ve věku 92 let zemřel J. Pavlíček, válečný veterán a čestný občan měs- 
ta Ostravy 

Fasáda bytového 
domu 
Městská brána 
(5. června)

Primátor P. Kajnar, ředitelka DLO J. Hájková a náměstek primátora L. Pospíšil při 
položení základního kamene alternativní scény Divadla loutek Ostrava (9. června)
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• v trolejbusové vozovně DPO, a. s., byl za účasti náměstků primátora  
V. Mynáře, D. Madeje a ředitele společnosti F. Kořínka uveden do provo-
zu elektrobus SOR EBN 10,5

• na slezskoostravské radnici se konal koncert klavíristy L. Vondráčka, 
houslisty J. Vodičky a violoncellisty P. Nouzovského, na kterém zazněla díla  
M. Kopelenta, F. Kreislera, S. Prokofjeva a dalších 

• v rámci soutěže Stavba moravskoslezského kraje 2009 byl v Divadle 
Antonína Dvořáka oceněn v kategorii stavby občanské vybavenosti poly-
funkční dům firmy ELSTAV Lighting, s. r. o., na Výstavní ul. č. 108 ve 
Vítkovicích

15.–17. června
• největšími lákadly 11. ročníku veletrhu Czech RailDays v areálu nákla-
dového nádraží v Ostravě-Přívoze, kterého se účastnilo 156 firem, byly 
lokomotivy Maxima německé firmy Voith GmbH, EU44 Husarz polského 
dopravce PKP a lokomotiva s pohonem na stlačený zemní plyn společ-
nosti Vítkovice Doprava, a. s. Kromě nich mohli lidé na veletrhu zhléd-
nout také kolejové vozy, manipulační techniku nebo prostředky pro stav-
bu, provoz a údržbu železniční a tramvajové cesty 

17. června 
• v Nové radnici byla slavnostně předána ocenění Dům roku 2009. Vítě-
zem se stal polyfunkční dům firmy ELSTAV Lighting, s. r. o., ve Vítkovicích 
na Výstavní ul. č. 108, jehož autory jsou architekti T. Bindr a J. Zelin-
ka z Ateliéru 38. Druhé místo získala administrativní budova VAE CON-
TROLS, s. r. o., ve Slezské Ostravě

• ve Výstavní síni Sokolská 26 byla zahájena výstava objektů V. Míči Ztí-
žená možnost soustředění

18.–19. června
• na festivalu Česká republika – to letí! ve Špindlerově Mlýně se stala 
Stodolní ulice vítězem kategorie Trendy místo ČR v soutěži o nejlepší 
domácí turistický počin v letech 1993–2010 

19. června
• činohra ve spolupráci se souborem opery a baletu Národního divadla 
moravskoslezského uvedla hru P. Shaffera Amadeus. V režii P. Šimáka 
a hudebním nastudování V. Liberdy excelovali v hlavních rolích I. Orozo-
vič, J. Fišar a A. Mohylová 

• pro rekordních 3800 návštěvníků dne otevřených dveří v areálu spo-
lečnosti OZO Ostrava, s. r. o., v Kunčicích byla připravena exkurze po 
provozech, soutěže, kabaret o skřítcích Ozících, projížďka vláčkem po 

Dům roku 2009 – polyfunkční dům firmy ELSTAV Lighting, s. r. o. 
(17. června)

I. Orozovič v hlavní roli hry P. Shaffera Amadeus (19. června)



areálu a zájemci si mohli vyzkoušet, jak se sedí v kabině popelářského 
vozu. Své prezentační stánky zde měly také Městská nemocnice Ostrava, 
Městská policie Ostrava, DPO, a. s., Ostravské komunikace, a. s., a Cha-
rita sv. Alexandra

19.–20. června
• 66 špičkových párů z 36 zemí Evropy a Izraele svedlo na parketu soubo-
je na mistrovství Evropy v latinskoamerických tancích v ČEZ Aréně. Podle 
očekávání zvítězil nejlepší pár světa A. Firstovová a A. Silde z Ruska. Pořad 
Galashow s latinou o den později, v němž se představilo šest nejlepších 
párů soutěže spolu s dalšími tanečníky, vysílala přímým přenosem ČT

19.–21. června
• 10. ročník festivalu Tanec Ostrava nabídl v Divadle loutek Ostrava a Di-
vadle Jiřího Myrona vystoupení vynikajících domácích i světových tanečníků 
N. Novotné, R. Watanabe, souborů Polského divadla tance, 420PEOPLE 
a dalších. Součástí akce byl workshop a přednáška J. Kyliána a O. Nahari-
na Tendence a vlivy na současný tanec

21. června  
• v řetízkových šatnách Dolu Michal byla M. Matějem zahájena výstava 
Proměny průmyslových památek v Německu s podtitulem Nová funkce ve 
starých průmyslových stavbách

22. června 
• na 4. ročníku galakoncertu s názvem Letní slunohrad na Slezskoost-
ravském hradě vystoupili mj. L. Bílá, M. Chodúr, M. Konvičková a Ostrav-
ský rozhlasový orchestr 

23. června
• ve foyer Divadla Antonína Dvořáka uvedlo Operní studio NDM premiéry 
dětských oper L. Juřici Princezna na hrášku a J. Čiernika Červená karkulka

• Běh olympijského dne v Ostravě v mateřských, základních, středních 
školách, tělovýchovných jednotách aj. absolvovalo 5525 sportovců. Vítě-
zem hlavního závodu na 10 km se startem a cílem na stadionu SKSB 
Arrows v Porubě, pořádaného TJ Liga 100 Ostrava, se stal V. Bitala z Laš-
ského běžeckého klubu v čase 30:15,7 min. 

24.–27. června
• reprezentanti českých týmů dominovali na mistrovství světa v disko-
tancích Dance World 2010 v ČEZ Aréně, když získali v konkurenci dvou 
tisíc tanečníků z osmnácti zemí sedm zlatých medailí

24. června–8. září
• město společně s firmou PAM Market, s. r. o., a generálním partne-
rem ArcelorMittal Ostrava, a. s., připravilo na období prázdnin bohatý 

5150

Č
E

R
V

E
N kulturní a společenský program s názvem Léto!!!, který byl zahájen na 

Masarykově náměstí akcí Street Art!!! Děti zde mohly na zem malovat 
své představy o Ostravě. Následoval koncert M. Chodúra, V. Špinarové 
a skupiny Buty v Dolní oblasti Vítkovic, v jehož rámci byla pokřtěna kniha 
P. Pavliňáka Vítkovický zámek. 1. července byl na Masarykově náměstí 
otevřen klub Náměstíčko!!!, který ve dvou stanech nabídl, kromě občer-
stvení, koncerty skupin a filmové projekce. Program následujících týdnů 
byl rozčleněn tematicky, na počátku července vystoupily v rámci bloku 
nazvaného Stodolní!!! kapely různých žánrů a součástí Léta!!! byl také 
festival Colours of Ostrava; poté se konala Párty!!!, při které si lidé mohli 
na Masarykově náměstí vyzkoušet atrakce jako vodní fotbal, bungee tram-
polínu nebo snowboard simulátor; v Zoo!!! se konalo vystoupení H. Jan- 
ků, představení divadla Smíšek a pro nejmenší byla připravena dětská 
dopravní školička; na Jarmarku!!! lidé mohli zhlédnout ukázky tradičních 
řemesel a v krámcích zakoupit výrobky řezbářů, keramiků nebo kovářů; 
následně se akce přesunuly do obvodů Poruba a Ostrava-Jih, kde koncer-

Stovky poslucha-
čů na koncertu 
v Dolní oblasti 
Vítkovic 
(24. června)

Zaplněné pro-
vizorní hlediště 
v rámci akce Di-
vadlo!!! na Masa-
rykově náměstí 
(29. srpna) 

Č
E

R
V

E
N



5352

kteří se na přípravě kandidatury podíleli, bylo cílem akce PřihláškaFest, 
zahájené komentovanou procházkou Moravskou Ostravou nazvanou Vidím 
město veliké končící u dolu Hlubina. Zde byla pokřtěna aktualizovaná při-
hláška EHMK a poté následoval bohatý program, ve kterém se představili 
divadelní spolek Šíleny PePa, Bílé divadlo Ostrava, Krutodivadlo Kachny, 
kapela Café Industrial, Ruda z Ostravy či J. Budař a Eliščin Band 

• M. Rottrová, V. Špinarová a J. Wykrent vystoupili na společném kon-
certě v Domě kultury města Ostravy v doprovodu skupiny Flamengo

25.–27. června
• 3. ročník koncertního cyklu Čtvero ročních období nabídl v několika 
ostravských kostelech vystoupení hráče na cimbál J. Rokyty, hráčky na 
Panovu flétnu L. Rokytové, cembalistky M. Knoblochové, violoncellis-
ty P. Nouzovského, klarinetisty I. Františáka nebo komorního souboru 
Camerata Janáček

26. června
• profesionálním i amatérským sportovcům byly určeny Porubské spor-
tovní hry na Hlavní třídě, kde se konaly závody ve skoku o tyči, vzpírání, 
streetballu, in-line bruslení aj.

• po více než 50 letech se ve Vítkovicích konala Petropavlovská pouť. 
Úřad městského obvodu nechal u této příležitosti vyrazit pamětní mince

27. června 
• v dlažbě před domy, kde před 2. sv. válkou žili v Ostravě Židé, kteří 
se stali oběťmi holocaustu, nechali jejich potomci umístit na své vlastní 
náklady mosazné destičky, tzv. Stolpersteine. U této příležitosti přices-
tovala do Ostravy skupina příbuzných obětí holocaustu z Velké Británie, 
Kanady a USA. V rámci čtyřdenní návštěvy byli přijati zástupci vedení 
města, židovské obce, zhlédli díla židovských autorů v Domě umění a vy-
slechli koncert v Rothschildově zámečku ve Vítkovicích 

29. června
• hlavní cenu v soutěži kampaně Uč se jazyky – myslete na svou budouc-
nost, jazykový kurz v zahraničí v hodnotě 30 000 Kč podle vlastního 
výběru, předali primátor P. Kajnar a jeho náměstek L. Pospíšil 22leté 
studentce Ekonomické fakulty VŠB-TU T. Belavé 

30. června
• v úvodu 40. zasedání ZMO byly předány Ceny města Ostravy, které 
obdrželi in memoriam spisovatel, publicista a překladatel J. Balabán 
a stíhací pilot plk. J. Král, padlý v bojích ve Francii. Čestné občanství 
bylo za mimořádný vědecký přínos v oblasti lékařského výzkumu uděleno  
J. Kandusovi. Dále byl projednán materiál k situaci v lokalitě Bedřiška 

tovaly hudební skupiny a zpěváci a děti si mohly vyzkoušet síly v mnoha 
soutěžích; součástí tematického bloku Folklor!!! v druhé polovině srpna 
byl festival Folklor bez hranic; akce Divadlo!!! nabídla ukázky z inscenací 
Národního divadla moravskoslezského, Divadla Petra Bezruče, Komorní 
scény Aréna a Divadla loutek Ostrava; celý, skoro 80denní program uza-
víral megakoncert Ostrava!!! na Masarykově náměstí 8. září, kdy se roz-
hodlo mezi Ostravou a Plzní o získání titulu EHMK 2015 

25. června 
• představit veřejnosti přihlášku a projekty související s kandidaturou 
Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015 a poděkovat všem, 

Zahájení programu 
PřihláškaFest ná-
městkem primátora 
L. Ženatým 
(25. června)

Vystoupení Rudy 
z Ostravy 
na PřihláškaFestu 
(25. června)
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v Hulvákách, k němuž vystoupila E. Lehotská, zastupující občany osady. 
Hlasy zastupitelů ODS, ČSSD a KDU-ČSL byla schválena zpráva o výsled-
ku hospodaření města za rok 2009, zastupitelé KSČM se hlasování zdr-
želi. ZMO schválilo rozdělení volných zdrojů z běžného účtu města, po 
rozsáhlé diskuzi byl odložen materiál týkající se prodeje věžového domu 
na Ostrčilově ulici. Poté byly představeny výsledky veřejné architektonic-
ké soutěže na zástavbu v části Černé louky, jejímž vítězem se stal návrh 
nizozemského atelieru Maxwan. Zastupitelé schválili dohodu o vzájemné 
spolupráci mezi městem a Ostravskou univerzitou, v níž město deklaru-
je podporu nově vzniklé Lékařské fakultě OU, souhlasili s poskytnutím 
finančních prostředků na výstavbu vyhlídkové věže na haldě Terezie na 
Hladnově a rozhodli o schválení dotace ve výši 12 900 000 Kč na čištění 
a kropení silnic 
 
• ředitel projektu Ostrava 2015 Č. Kopecký předal na Ministerstvu kultu-
ry ČR aktualizovanou přihlášku do výběrového kola soutěže o titul Evrop-
ské hlavní město kultury 2015, kterou tvoří tři knihy o celkovém počtu 
více než 700 stran v českém a anglickém jazyce. Oproti první verzi byla 
rozšířena o odpovědi na připomínky komisařů a také podrobnější prezen-
taci kulturního programu pro rok 2015

• ve Výtvarném centru Chagall proběhla vernisáž výstavy Mařák a mařá- 
kovci II. Kromě prací J. Mařáka zde byla instalována díla V. Březiny, L. Czor- 
dáka, F. Kavána, J. Panušky, O. Lebedy, A. Slavíčka a dalších 
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Ceny města Ostravy in memoriam pro spisovatele J. Balabána a letce 
J. Krále převzali jejich nejbližší příbuzní, P. Sasínová a J. Král. Čestné občan-
ství Ostravy bylo uděleno J. Kandusovi (první zprava) (30. června)

Lukáš Balabán předčítá ukázku z díla svého otce (1. července)

Plameňáci kubánští v ostravské zoo 
(2. července) 
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N 1. července–1. srpna 

• v rámci Měsíce autorského čtení prezentovali svou tvorbu ve Staré Aréně 
čeští a francouzští literáti O. Filip, I. Landsmann, P. Motýl, I. M. Jirous, 
P. Kohout, E. Brikcius, M. Viewegh, E. Cormann, A. Volodine, A. Bensous- 
san a další. Zahajovací večer byl poctou zesnulému spisovateli J. Balabá-
novi. V jeho průběhu byla pokřtěna jeho kniha nazvaná Zeptej se táty, z níž 
předčítali úryvky jeho syn Lukáš, básník P. Hruška a další. Čtení francouz-
ských autorů doprovázelo promítání českého překladu na plátno. Akce byla 
součástí kandidatury Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015

2. července 
• v Zoologické zahradě Ostrava se narodilo první z pěti mláďat plame-
ňáků kubánských, jejichž původním domovem je oblast jezer se slanou 
vodou v Jižní i Střední Americe
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za účasti stovek fanoušků se v Radvanicích konal memoriál Františka 
Bartoše – závod motocyklů a sajdkár –, započítávaný do mezinárodního 
šampionátu Czech Road Racing Cup

5. července
• vernisáž výstavy prací ze 7. trienále polské grafiky proběhla v Nové síni 
GVUO

12.–14. července 
exkurze po technických památkách, večerní diskuze v antikvariátu a gale-
rii Fiducia a odborné semináře pro české a zahraniční studenty byly náplní  
1. ročníku workshopu Ostrava-Post-Industry, jehož cílem bylo představit 
ostravské industriální památky

13. července 
• poslední žijící pamětník transportů evropských Židů do Niska nad 
Sanem v roce 1939 O. Winecki, žijící v Austrálii, si prohlédl památník 
u hlavního nádraží v Přívoze připomínající tuto událost, hovořil s náměst-
kem primátora L. Ženatým, členy židovské obce a představiteli Generální-
ho konzulátu Polské republiky v Ostravě

14. července 
• ve věku 66 let zemřel V. Roubíček, vysokoškolský profesor, bývalý rek-
tor VŠB-TU 

15.–18. července 
• 160 koncertů, divadelních představení, filmových projekcí či diskuzí 
na několika scénách, z nichž hlavní byla umístěna v blízkosti Slezsko-
ostravského hradu, nabídl již dopředu zcela vyprodaný 9. ročník festi-
valu Colours of Ostrava. Mezi jeho největší hvězdy patřily skupiny The 
Cranberries, The Proclaimers, Čechomor a zpěváci I. Pop, E. Truffaz  
a R. Spektor. Organizátory zaskočila pouze průtrž mračen, která zapříčini-
la zrušení vystoupení B. Perryho. Součástí doprovodného programu byly 
také Šumné procházky Ostravou a Šumné vyjížďky historickým autobu-
sem s odborným výkladem historika umění M. Strakoše a prohlídka indu-
striálních památek včetně Hornického muzea a Landek parku, pořádané 
antikvariátem a galerií Fiducia

17. července 
• na 17. mistrovství Evropy veteránů na dráze v Nyiregyháze vybojoval                 
mistrovský titul v kategorii M45 S. Kovář z SSK Vítkovice v hodu diskem 
vážícím 2 kg výkonem 49,07 m

17.–18. července 
D. Rosolová z SSK Vítkovice zvítězila na mistrovství ČR mužů a žen na 
dráze v Třinci v běhu na 200 m v čase 23,62 s

Jedna z hvězd Colours of Ostrava I. Pop (18. července)

Stovky nadšených fanoušků festivalu Colours of Ostrava 
(15.–18. července)
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2. srpna 
• náměstek primátora V. Mynář a ředitel DPO, a. s., F. Kořínek slavnost-
ně zahájili provoz elektrobusu SOR EBN 10,5 na lince 38. Ostrava se 
stala prvním městem v České republice, ve kterém mohou cestující využí-
vat tento prostředek veřejné dopravy

4. srpna
• v Domě umění GVUO byla zahájena výstava grafických listů Z. Janáčka 
Boxy a tisky

5. srpna 
• slavnostního otevření azylového domu pro rodiny s dětmi v Hrušově 
v ul. Na Liščině byli přítomni náměstci primátora D. Madej, V. Mynář, sta-
rosta městského obvodu Slezská Ostrava A. Maštalíř a další hosté 

10. srpna
• v ostravské zoo se narodilo mládě zebry Grévyho, která je ve volné pří-
rodě nejohroženějším druhem zeber. Zdejší zoologická zahrada je chová 
od roku 1973 a za tuto dobu se podařilo odchovat celkem 23 mláďat

13. srpna–10. září
• sochaři z České republiky, Slovenska, Polska, Gruzie, Číny a Japonska 
se účastnili 5. ročníku Mezinárodního sochařského sympozia Landek. 
Díla, která v jeho průběhu vznikla, byla instalována v Hornickém muzeu 
a Landek parku, Těrlicku a Havířově

5958

S
R

P
E

N

M. Holý a T. Dočka-
lová jako Romeo 
a Julie na Letních 
shakespearovských 
slavnostech 
(21. července)

Azylový dům v ul. Na Liščině v Hrušově (5. srpna)
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C 21. července–11. srpna

• rekordních 13 000 návštěvníků zhlédlo 17 představení Letních shake-
spearovských slavností na Slezskoostravském hradě. K nejúspěšnějším 
patřily inscenace Romeo a Julie s M. Holým a T. Dočkalovou v hlavních 
rolích a Komedie plná omylů v nastudování britského souboru GB Theat-
re Company 

29. července
• ministr životního prostředí P. Drobil jednal na Nové radnici s náměst-
kem primátora D. Madejem o opatřeních k zlepšení stavu ovzduší na Ost-
ravsku a likvidaci starých ekologických zátěží 

• za účasti náměstka primátora L. Pospíšila, předsedy České asociace 
stolního tenisu Z. Botka a zástupce Evropské unie stolního tenisu R. Plese 
proběhlo v Nové radnici losování 29. mistrovství Evropy ve stolním tenise



16.–20. srpna 
• na 13. ročníku mezinárodního festivalu Folklor bez hranic Ostrava 
2010 vystoupily kromě souborů a muzik z ČR také uskupení z Chorvat-
ska, Kapverdských ostrovů, Ruska a Turecka. K doprovodnému progra-
mu patřila výstava fotografií z festivalu v roce 2009 instalovaná ve foyer 
Nové radnice

20.–22. srpna 
• na závodišti JK Baník Ostrava ve Staré Bělé proběhly soutěže v par-
kúrovém skákání. Vítězem hlavního závodu – Velké ceny Ostravy – se stal 
J. Zwinger na koni Al Campo z JK Mustang Lučina

21. srpna 
• v areálu Dolu Hlubina se konala akce PechaKucha Night, na níž před-
stavovali formou interaktivních prezentací výtvarníci, designéři, architekti, 
fotografové aj. své projekty. Mezi nejočekávanější osobnosti patřili archi-
tekti z kanceláře SIAL, designér D. Piršč a módní návrhářka J. Bieliková

21.–28. srpna 
• významná stavba funkcionalismu v Ostravě – Liskova vila na Čedičové 
ulici č. 8 ve Slezské Ostravě –, postavená podle návrhu bratrů L. a Č. Šla-
petových, byla poprvé zpřístupněna veřejnosti. Její majitelé se tak rozhodli 
podpořit kandidaturu Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015. 
Prohlídky doprovázely odborné výklady historika architektury M. Strakoše 
a architekta V. Šlapety
 
26. srpna
• výstava kreseb a objektů rakouského výtvarníka G. Eldarba byla zahá-
jena ve Výstavní síni Sokolská 26

26.–27. srpna
• Ústav pro studium totalitních režimů a Občanské sdružení PANT uspo-
řádaly v Krajském zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
a informačním centru Na Hradbách v Moravské Ostravě letní školu pro 
pedagogy, jejímž tématem byla pozdní normalizace a pád komunismu 

27. srpna 
• ministr dopravy V. Bárta jednal v Ostravě se zástupci Moravskoslez-
ského kraje a města o dostavbě některých komunikací, mj. tzv. prodlou-
žené Rudné 

27.–28. srpna
• pro rodiny s dětmi byla na rozloučenou s prázdninami připravena na 
Slezskoostravském hradě Strašidelná noc. Její součástí byly prohlídky 
expozic, v nichž byla aranžována strašidelná a tajemná místa, jarmark 
a na hradní terase byly promítány po celou noc pohádky 
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28. srpna
• potřinácté se konalo Mezinárodní setkání jízdních policií v Komenského 
sadech za účasti jezdců a koní z ČR, Slovenska a Polska, kteří se utkali 
v parkúrovém skákání. Návštěvníci zhlédli také ukázky součinnosti složek 
integrovaného záchranného systému při záchraně osob, prezentaci Judo 
klubu Městské policie Ostrava a pro děti byly připraveny soutěže a hry

• téměř osm tisíc návštěvníků slavnosti pivovaru Ostravar mohlo vychut-
nat nejen piva sedmi značek, zúčastnit se soutěží tzv. Partakiády, ale 
také vyslechnout vystoupení 18 kapel, z nichž největší ohlas vzbudily 
Divokej Bill, Horkýže Slíže, Vypsaná fixa a Citron

28.–29. srpna
• na mistrovství mužů a žen do 22 let na dráze v Břeclavi vybojovaly                  
mistrovský titul členky SSK Vítkovice K. Cachová ve skoku dalekém výko-
nem 6,01 m a N. Ogrodníková v hodu oštěpem (49,93 m)



1. září 
• za účasti starosty obvodu Moravská Ostrava a Přívoz M. Svozila, ředite-
le nakladatelství Academia J. Padevěta a dalších významných hostů bylo 
znovu otevřeno Kulturně-literární centrum Academia Ostrava

2. září 
• křest knihy fotografa V. Koláře Ostrava proběhl současně v Ostravě 
i Praze. V moravskoslezské metropoli se ho zúčastnil primátor P. Kajnar 
spolu s dalšími osobnostmi společenského a kulturního života. V hlavním 
městě byl v KaVárně Ostrava ve Výstavní síni Mánes přítomen autor. Pu-
blikace zachycuje na 146 černobílých fotografiích proměny města a lidí 
v něm od přelomu 50. a 60. let minulého století až do současnosti

2.–3. září 
• v rámci podpory kandidatury Ostravy na titul Evropské hlavní město 
kultury se konala akce Běžíme pro Ostravu 2015 aneb s Emilem v pa-
tách, které se účastnilo celkem 4000 běžců. Běh odstartoval u busty  
E. Zátopka na Městském stadionu ve Vítkovicích primátor P. Kajnar. Trasa 
vedla jednotlivými městskými obvody, mj. přes Hornické muzeum a Lan-
dek park, Důl Michal, Bělský les, Stodolní ulici a Slezskoostravský hrad. 
Jednotlivé úseky štafety měřily symbolických 2015 metrů nebo 2015 deci-
metrů. Mezi jejími účastníky byli také bývalí vynikající sportovci T. Kocem-
bová-Netoličková a J. Mikoláš, violoncellista a pedagog I. Měrka a ředitel 
Svatováclavského hudebního festivalu I. Františák

7. září 
• 4 z 13 komisařů v čele s předsedou komise R. Scottem, kteří rozhodo-
vali o návrhu na udělení titulu EHMK 2015, navštívili Ostravu. Prohlédli si 
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Herec R. Šmotek 
instaluje rozcestník 
na akci Divadlo!!! 
na Masarykově 
náměstí 
(29. srpna)

Demolice plata 
ve Svinově 
(31. srpna)

Primátor P. Kajnar a režisér R. Lipus představují knihu V. Koláře Ostrava 
(2. září)
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• Jdeme za Vámi! byl podtitul akce Divadlo!!!, společného projektu Národ-
ního divadla moravskoslezského, Divadla loutek Ostrava, Komorní scény 
Aréna a Divadla Petra Bezruče na Masarykově náměstí v Ostravě, jehož 
cílem bylo představit veřejnosti repertoár nadcházející sezony a přilákat 
je tak na svá představení. K divácky nejúspěšnějším titulům patřily ukázky 
z baletu Labutí jezero nastudovaného souborem NDM a Brenpartija z pro-
dukce KSA. Představen byl také nový časopis Národní divadlo moravsko-
slezské, seznamující zájemce s programem a divadelními aktualitami

31. srpna
• ve Svinově byla zahájena demolice plata spojujícího svinovské mosty 
s přednádražím stanice Ostrava-Svinov

31. srpna–1. září 
• NPÚ, územní odborné pracoviště v Ostravě, uspořádal konferenci Dělnic-
ké a hornické kolonie s podtitulem Bydlení v průmyslových aglomeracích za 
účasti odborníků z Německa, Polska a Slovenska, jejíž součástí byly také 
exkurze do kolonií v Ostravě, polských Glivicích, Katovicích a okolí



21. hodiny přímo z vyhlášení výsledků v Praze. Náladu lidem nezvedla ani 
vystoupení skupin Kryštof a Rock & Roll Bandu Marcela Woodmana

• společnost OZO Ostrava, s. r. o., zahájila kampaň na podporu separa-
ce odpadu. Její součástí bylo vydání brožury Víme, co s odpady, v níž se 
občané dozvědí, jak funguje ostravský systém nakládání s odpady, jaké 
druhy odpadu existují a jak s nimi mají lidé zacházet

9. září 
• Výtvarné centrum Chagall oslavilo 20 let svého trvání. Před galerií byl 
připraven kulturní program, ve kterém vystoupil Slezský soubor Heleny 
Salichové, a krátké projevy přednesli ředitel výtvarného centra P. Pavli-
ňák, generální ředitel Vítkovice, a. s., J. Světlík a fotograf K. Kubala. Sou-
časně byly zahájeny dvě výstavy, Ostrava 1945–1989 objektivem Květo-
slava Kubaly a Proměny Ostravy ve výtvarném umění 

mj. Masarykovo náměstí, Dolní oblast Vítkovic, Hornické muzeum a Lan-
dek park a hovořili se zástupci vedení města a kulturní obce

• za účasti náměstka primátora D. Madeje a starosty městského obvodu 
Polanka P. Kaspříka byl pro veřejnost otevřen rekonstruovaný park Václa-
va Nelhýbla, jehož součástí je minihřiště 

8. září 
• 4000 zklamaných a rozhořčených Ostravanů vyslechlo na Masarykově 
náměstí, v rámci poslední ze série akcí Léto !!! – happeningu I ty přijď pod-
pořit Ostravu, v přímém televizním přenosu ortel výběrové komise, kterým 
doporučila ministrovi kultury ČR, aby titul Evropské hlavní město kultury 
2015 byl udělen Plzni. Své rozčarování neskrývali ani primátor P. Kajnar 
a jeho náměstek L. Ženatý, kteří na Masarykovo náměstí dorazili kolem 
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Běžíme pro Ostravu 
2015 aneb 
s Emilem v patách 
na Městském sta-
dionu ve Vítkovicích 
(2. září)

Účastníci štafety 
na Dole Michal 
(3. září)

Čekání na výsle-
dek rozhodnutí 
komise EHMK 
(8. září)

Zklamání nad 
rozhodnutím 
komisařů vyjádřil 
také primátor 
města P. Kajnar 
(8. září)
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• 321 hráčů ze 40 zemí se zúčastnilo mistrovství Evropy ve stolním teni-
se v ČEZ Aréně, jehož nejúspěšnějším účastníkem byl T. Boll z Německa, 
který získal 1. místo ve dvouhře, čtyřhře, a byl členem vítězného němec-
kého týmu.  Běloruska V. Pavlovičová si odnesla zlatou medaili z dvouhry 
žen. Stejný kov ve čtyřhře vybojovala litevsko-ruská dvojice R. Paskauskie-
neová, O. Fadějevová a v ženských družstvech triumfoval tým Nizozemska

14.–17. září 
• na 6. ročníku Divadelní pouti bez bariér, pořádané Divadlem loutek Ostra-
va, se představily mj. Divadlo Drak, Divadlo Archa, skupina Buty, občanská 
sdružení Bílá holubice, Okamžik a THeatr ludem. Součástí pouti byly také 
beseda s herečkou a patronkou nadace Veselý senior, herečkou T. Kostko-
vou, terapeutické dílny a výstava výtvarných děl zrakově postižených autorů

15. září 
• zastupitelé na 41. zasedání ZMO rozhodli o poskytnutí finančních darů 
městům Miskolc (500 tis. Kč), Frýdlant v Čechách (250 tis. Kč) a Chras-
tava (250 tis. Kč) určených k zmírnění následků povodní. Zastupitelstvo 
dále schválilo dotaci ve výši 1,3 mil. Kč na tenisovou exhibici v ČEZ Aréně, 
na které vystoupili 5. listopadu I. Lendl, B. Borg, M. Wilander, K. Nováček, 
a souhlasilo se záměrem statutárního města Ostrava účastnit se jakožto 
člen v zájmovém sdružení právnických osob Trojhalí Karolina 

16.–18. září 
• vystoupení cimbálových muzik a folkových kapel jako BG Styl, Fešáci, 
Slezský soubor Heleny Salichové, Krasničanek, zpěváků W. Daňka, P. Do-
beše, divadelní představení a jarmark nabídl program 8. ročníku přehlíd-
ky Třebovický koláč v areálu Třebovického parku a v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Třebovicích 

17. září 
• v Domě umění GVUO byla zahájena výstava Daniel Libeskind Archi-
tektura je řeč, věnovaná jedné z největších osobností současné světové 
architektury a urbanismu 

• před K-Triem v Hrabůvce se konal mítink ODS, na kterém se představili 
kandidáti této strany do komunálních voleb

18. září 
• kandidáti KSČM pro komunální a senátní volby se prezentovali na Slav-
nosti levicového tisku v areálu lesoparku Benátky v Nové Vsi 

18.–19. září
• desáté Dny NATO na Letišti Leoše Janáčka Ostrava navštívilo rekord-
ních 185 tisíc diváků, kteří měli mj. možnost spatřit ukázky výzbroje a vý-

Reprezentantky Rumunska a Nizozemska v semifinále čtyřhry žen na mistrov-
ství Evropy ve stolním tenise (18. září)

Vystoupení Divadla Mimotaurus na Masarykově náměstí v rámci Divadelní 
pouti bez bariér (16. září) 
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liothèque Pascal, na němž se jako kameraman podílel A. Nágy, cenu za 
nejlepší kameru v Národní soutěži krátkometrážních filmů získal snímek 
100 dnů. Hosty festivalu byli režisér a kameraman I. Vojnár, režisér a ka-
meraman O. Milstein, režisér J. Krejčík a další

24. září 
• DPB uvedlo premiéru muzikálu P. Kolečka, T. Svobody a P. Wajsara Por-
nohvězdy. V režii T. Svobody vystoupili M. Haroková, J. Vlas, M. Sedláček,  
J. Vápeník a další 

27. září
• prvních 140 zájemců zahájilo studium v nově otevřené pobočce sou-
kromé slovenské Panevropské vysoké školy, která sídlí v budově bývalé 
ZŠ na Matrosovově ulici v Hulvákách
 
27.–28. září 
• na 2. ročníku Svatováclavských slavností na zámku v Zábřehu mohli 
zájemci ochutnat piva 18 pivovarů a v kulturním programu vyslechnout 
např. skupinu Mňága a Žďorp a zpěvačku B. Basikovou

28. září 
• vystoupení skupiny historického šermu, hudební produkce, jarmark s vý-
robky dobových řemesel, atrakce pro děti nebo výstava o životě sv. Vác- 
lava byly součástí Svatováclavského jarmarku, na který v odpoledních 
hodinách dorazila rovněž družina sv. Václava. Mezi hosty byl také brigádní 
generál v. v. M. Končický, který předal starostovi Moravské Ostravy a Pří-
vozu M. Svozilovi vyznamenání Čs. obce legionářské

28. září–28. října
• již posedmé proběhl Svatováclavský hudební festival, jehož 35 koncer-
tů se konalo v sakrálních objektech 23 měst a obcí Moravskoslezského 
kraje. Z ostravských vystoupení nejvíce zaujalo úvodní provedení oratoria  
A. Dvořáka Svatá Ludmila v interpretaci Filharmonie Brno, Českého fil-
harmonického sboru Brno a sólistů pod taktovou L. Svárovského, dále 
koncert Slovenského komorního orchestru Bohdana Warchala a houslis-
ty R. Patočky, komponovaný pořad, na kterém četbu z díla Jana z Teplé 
Oráč a smrt v podání J. Molavcové a A. Strejčka doprovázeli D. Burda  
a J. Fojta, a závěrečný koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava, která spo-
lečně s Pražským filharmonickým sborem a sólisty v hudebním nastudo-
vání S. Vavřínka provedla díla K. Szymanowského a A. Dvořáka 

29. září 
• náměstek primátora L. Ženatý oznámil, že agentura Standard & Poor's 
zvýšila ekonomické hodnocení Ostravy z A-/A-2 na A/A-1. Rating města je 
tak nejlepší za posledních čtrnáct let

cviku armád deseti států. Mezi největší atrakce patřil strategický bombar-
dovací letoun B-52 H a stíhací letoun Hawker Hurricane Mk.1. 

23. září 
• slovinský režisér Rocc, který byl zároveň autorem scény a kostýmů, 
nastudoval s operním souborem NDM jednoaktové opery L. Janáčka 
Šárka a B. Martinů Ariadna. Ty byly uvedeny v jednom večeru. Pod taktov-
kou dirigenta J. Kleckera vystoupili v hlavních rolích E. Dřízgová-Jirušová 
(Šárka), L. Mastro (Ctirad), M. Bárta (Přemysl a Théseus), Z. Marková 
(Ariadna) a M. Gurbaľ (Minotaurus)
 
23.–29. září
• v ČEZ Aréně proběhla ostravská část 16. mistrovství světa v basket-
balu žen. Ve skupině A hrály týmy Austrálie, Běloruska, Kanady a Číny. 
Skupinu B tvořily celky Francie, Řecka, Senegalu a USA. Z osmifinálových 
zápasů vyšly vítězně celky Běloruska, USA, Francie a Austrálie, které 
postoupily do čtvrtfinálových bojů v Karlových Varech 

23. září–3. října 
• slavnostní zahájení 2. ročníku mezinárodního festivalu Ostrava Kame-
ra Oko, prezentujícího tvorbu kameramanů, proběhlo v Dolní oblasti Vítko-
vic. Projekce pokračovaly v pěti ostravských kinosálech, ve kterých mohli 

Utkání Austrálie–Bělorusko na mistrovství světa v basketbalu v ČEZ Aréně 
(24. září)



29. září.–1. října
• 54 gymnastů a 18 gymnastek z 15 zemí Evropy, Asie a Jižní Ameriky 
se zúčastnilo závodu světového poháru ve sportovní gymnastice Grand 
Prix Ostrava 2010. Nejúspěšnějšími týmy byly v ženské kategorii Řecko, 
jehož reprezentantky získaly dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili, a mezi 
muži dominovali Poláci, kteří vybojovali tři první a jedno druhé místo 

30. září 
• Knihovna města Ostravy zvítězila v prvním ročníku soutěže SKAN-
SKA – Městská knihovna roku 2010 v konkurenci 38 institucí. Ředitelka  
M. Sabelová převzala ocenění na Ministerstvu kultury ČR 

• ČSSD uspořádala v hotelu Imperial v rámci předvolební kampaně 
do Senátu a Zastupitelstva města Ostravy akci Café DeBata setkání 
s kandidátem do Senátu A. Maštalířem a statutárním předsedou strany  
B. Sobotkou 

• v Ostravě bylo k tomuto datu evidováno 19 792 žadatelů o zaměstná-
ní, ve srovnání s 31. březnem se jejich počet snížil o 636. Míra neza-
městnanosti dosahovala 12 % 
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• týmy chlapců a dívek SSK Vítkovice získaly zlaté medaile na mistrov-
ství ČR družstev dorostenců a dorostenek v Českých Budějovicích 

• vítězem hlavního závodu na 100 km VII. ročníku cyklistického memoriálu 
Jana Veselého, konaného na Hlavní třídě v Porubě, se stal A. Kaňkovský 
z ASC Dukla Praha

2.–3. října
• program 18. ročníku Ostravského astronomického víkendu s podti-
tulem Vesmírná odysea 2010 nabídl v Hvězdárně a planetáriu Johanna 
Palisy kromě přednášek o kosmonautice také setkání s japonskou astro-
nautkou Ch. Mukai

4. října
• na slavnostním zahájení výstavy Nová radnice osmdesátiletá, kterou 
z materiálů Archivu města Ostravy připravil J. Šerka, navodil dobovou 
atmosféru 30. let saxofonový kvartet Saxido, a to vše doplnila scénka 
ostravských herců v produkci PaS de Théâtre, která s vtipem a nadsáz-
kou glosovala vznik myšlenky na stavbu nové budovy radnice
 
4.–6. října
• Ostrava a některé developerské společnosti, které zde působí, pre-
zentovaly na veletrhu Expo Real v Mnichově své rozvojové projekty a in-
vestiční záměryŘeditelka Knihovny města Ostravy M. Sabelová přebírá ocenění SKANSKA – 

Městská knihovna roku 2010 (30. září)

Zahájení výstavy Nová radnice osmdesátiletá doplnil skeč ostravských herců 
(4. října) 
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• za přítomnosti náměstka primátora V. Mynáře, majitele firmy Libros 
L. Václavíka a dalších hostů bylo představeno Centrum bezpečné jízdy 
v areálu firmy Libros na Palackého ulici v Přívoze, které umožňuje řidičům 
vyzkoušet si své dovednosti na extrémních druzích vozovky

• ve věku 53 let zemřel starosta městského obvodu Proskovice J. Matěj

9. října 
• ve věku 72 let zemřel zakladatel, rektor a předseda představenstva 
Vysoké školy podnikání, a. s., J. Jünger 

• vítězem 49. ročníku Ostravského maratonu se stal v kategorii mužů D. Orá-
lek z AC Moravská Slávia Brno v čase 2:30:58 hod. a z žen byla nejlepší J. Do- 
razilová z AK Kroměříž, která trať zaběhla za 3:00:16 hod. 

11. října  
• za účasti premiéra P. Nečase, náměstka primátora L. Ženatého, rek-
tora VŠB-TU I. Vondráka a zástupců Národního muzea byla zahájena na 
výstavišti Černá louka výstava Příběh planety Země. Mezi nejcennější 
exponáty patřily vzácné meteority, unikátní fosílie, rekonstrukce exotic-
kých biotopů a modely pravěkých zvířat

• premiér P. Nečas s ministrem životního prostředí P. Drobilem přijeli podpo-
řit kandidáty ODS do senátních a komunálních voleb. P. Nečas se zúčastnil 
i tiskové konference na Nové radnici a přednášel studentům na VŠB-TU

• v michálkovické pobočce KMO pokřtila starostka městského obvodu 
Michálkovice K. Sedláčková knihu J. Kašpárka Kapitoly z historie Michál-
kovic II
 
11.–12. října
• účastníci 11. ročníku mezinárodní konference Investment & Business 
Forum 2010, jejímž tématem byla hospodářská spolupráce příhraničních 
regionů Česka, Polska a Slovenska, hovořili o projektech, které by přispěly 
k urychlení vzniku euroregionu – Evropského seskupení územní spolupráce

12. října 
• na Prokešově náměstí před Novou radnicí byla zahájena výstava umě-
leckých smaltů vzniklých v rámci sympozia Smalt Art Vítkovice, jejichž 
autory jsou mj. V. Malina, J. Duchan, K. Szanyi a J. Lamr. Vernisáže se 
zúčastnili primátor P. Kajnar, předseda představenstva a generální ředitel 
Vítkovice, a. s., J. Světlík a řada dalších osobností

13. října
• proběhlo poslední zasedání Zastupitelstva města Ostravy ve voleb-
ním období 2006–2010. Zastupitelé odsouhlasili uzavření smlouvy mezi 
beninským městem Abomey a Ostravou, schválili přidělení 1 432 500 Kč 
na ozdravné pobyty z fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší a zařa-
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• konference a workshop byly hlavními body programu 18. ročníku Evrop-
ských dnů handicapu, zaměřených na spolupráci a výměnu zkušeností 
tuzemských i zahraničních odborníků s integrací postižených občanů 
do společnosti. Na závěrečném večeru byla předána ocenění Křišťálový 
kamínek 2010, jehož držiteli se stali trenér florbalistů-vozíčkářů P. Kout-
ný, stolní tenista J. Kubík, učitel ZŠ pro sluchově postižené v Porubě  
B. Vaněk a členka asociace Asnep V. Strnadová

5. října
• Dalkia Česká republika, a. s., uvedla za účasti generálního ředitele 
této společnosti L. Barrieuxe, náměstka primátora L. Ženatého a dalších 
osobností do provozu zařízení k redukci vypouštěných emisí v elektrárně 
Třebovice, jehož dodavatel byla společnost EVECO Brno, s. r. o.

• u restaurace Broadway v Hrabůvce se konalo setkání občanů s kandi-
dáty KSČM do Zastupitelstva města Ostravy

6. října
• Česká národní banka vydala do oběhu zlatou minci v nominální hodno-
tě 2500 Kč s motivem Národní kulturní památky Důl Michal, podle návr-
hu sochaře Z. Fojtů, která uzavírala sérii platidel z cyklu Kulturní památky 
technického dědictví. Prezentace mince proběhla na Dole Michal za účas-
ti guvernéra ČNB M. Singera

• velvyslankyně Finské republiky v ČR P. Hiltunen-Toiviová jednala se 
zástupci Magistrátu města Ostravy a katedry pedagogiky a andragogiky 
OU o systému a úrovni vzdělání v ČR 

• statutární město Ostrava získalo cenu poroty za propagační film Ostra-
va!!! na 17. ročníku festivalu Tour Region Film Karlovy Vary 2010 

7. října
• primátor P. Kajnar pokřtil společně se zástupci Nadace Landek v Hor-
nickém muzeu a Landek parku kalendář Těžní věže 2011, sestavený z pe-
rokreseb bývalého předsedy Nadace Landek S. Vopaska 

• kniha J. Malury Písně pobělohorských exulantů byla pokřtěna v Kultur-
ně-literárním centru Academia, vlastní autorské čtení posléze následova-
lo v antikvariátu a galerii Fiducia 

8. října
• slavnostního otevření první haly Technologického centra Ostrava, nachá-
zející se na křižovatce ulic 1. máje a Pohraniční ve Vítkovicích, ve které 
se budou testovat především technologie na ekologickou likvidaci odpadů, 
se zúčastnili mj. ministr životního prostředí P. Drobil, náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje M. Novák a náměstek primátora D. Madej



zení financování projektu zateplení dětského pavilonu Městské nemocni-
ce Ostrava do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy v roce 2011. 
Na závěr vystoupil ředitel projektu Ostrava 2015 Č. Kopecký, který zhod-
notil průběh kandidatury Ostravy na titul Evropské hlavní město kultu-
ry 2015 a vyslovil své osobní zklamání nad rozhodnutím komise, která 
navrhla na titul EHMK 2015 Plzeň 

• na náměstí Sv. Čecha v Přívoze se konal předvolební mítink hnutí 
Ostravak, na kterém vystoupila skupina Gypsy Werk 

13.–15. října
• přednášky věnované nemocem pohybového aparátu, etice a důstojnosti 
v péči o seniory a vzdělávání seniorů byly hlavní náplní programu 14. Ge- 
rontologických dnů Ostrava, konaných v Domě kultury města Ostravy

14. října
• setkáními s občany před hotelem Imperial v Moravské Ostravě, na 
Mírovém náměstí ve Vítkovicích a na Hladnovské ul. ve Slezské Ostravě, 
kterých se účastnili mj. úřadující předseda ČSSD B. Sobotka, L. Zaorá-
lek, P. Kajnar a A. Maštalíř, byla zakončena předvolební kampaň nazvaná 
Café DeBata 

• na náměstí SNP v Zábřehu se konal závěrečný mítink ODS, na kterém 
se prezentovali kandidáti této strany do zastupitelstva města 

• poslední akci před volbami uspořádala na Hlavní třídě v Porubě také 
TOP 09. Lidé zde mohli diskutovat mj. s kandidáty do Senátu T. Čermá-
kem a zastupitelstva A. Juchelkou

• vzhledem k zhoršené kvalitě ovzduší byl aktivován výstražný systém varo-
vání obyvatel Ostravy, který připravilo město ve spolupráci s Českým hydro-
meteorologickým ústavem a DPO, a. s. Informace o imisní situaci a dopo-
ručeních pro občany byly reprodukovány ve všech prostředcích MHD

14.–16. října 
• juniorské soutěže v krasobruslení ISU Grand Prix Ostrava 2010 se v ČEZ 
Aréně účastnili závodníci z 33 států. Vítězem v kategorii juniorů se stal Han 
Yan z Číny, z juniorek byla nejlepší Japonka R. Shoji, první místo ve sportov-
ních dvojicích získali Xiaoyu Yu a Yang Jin z Číny a rusko-australská dvojice  
J. Puškašovová–J. Guerreiro kralovala mezi tanečními páry

• 54 závodníků z 11 zemí změřilo své síly na 39. ročníku Velké ceny 
Ostravy v boxu na zimním stadionu v Porubě

14.–26. října
• v Domě knihy Librex, sále VŠB-TU Vesmír, klubu Atlantik a Hvězdárně 
a planetáriu Johanna Palisy proběhla ostravská část 8. ročníku meziná-
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Nrodního festivalu outdoorových filmů. Diváci zhlédli 90 soutěžních filmů 

z 21 zemí a tři nesoutěžní snímky z archivu Krátkého filmu Praha, a. s. 

15.–16. října
• konaly se volby do zastupitelstev obcí a první kolo voleb do Senátu. 
Vítězem voleb do Zastupitelstva města Ostravy, kterých se zúčastnilo 
35,39 % oprávněných voličů, se stala ČSSD s 32,12 % hlasů, což před-
stavuje zisk 21 mandátů, před ODS s 18,48 % (12 mandátů), hnutím 
Ostravak (15,97 %, 10 mandátů), KSČM (12,73 %, 8 mandátů) a TOP 09  
(6,51 %, 4 mandáty). Do druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR 
v obvodu Ostrava-město postoupili dosavadní senátorka a starostka obvo-
du Mariánské Hory a Hulváky L. Janáčková (Nezávislí) se ziskem 24,73 % 
hlasů a starosta obvodu Slezská Ostrava A. Maštalíř (ČSSD) s 23,73 %. 
Voličská účast v prvním kole senátních voleb dosáhla 38,75 %

18. října
• ve Středisku volného času na Ostrčilově ulici v Moravské Ostravě byl 
za účasti primátora P. Kajnara a zástupců Policie ČR zahájen projekt  
A. Petríkové a M. Pavlikové Tvoje správná volba, financovaný z programů 
Evropské unie, jehož cílem je formou interaktivní výstavy varovat děti před 
trestnou činností pod vlivem návykových látek 

21. října 
• Armáda spásy a Charita Ostrava ve spolupráci s dalšími organizacemi 
uspořádaly v rámci 5. ročníku Mezinárodního dne za vymýcení chudoby 
na Masarykově náměstí happening, na kterém se prezentovaly instituce 
poskytující sociální služby. V kulturním programu vystoupily skupiny Buty 
a Adobre 

• v NDM proběhla premiéra inscenace P. B. Shelleyho Cenci. V režii A. Petr-
želkové vystoupili v hlavních rolích A. Mohylová, J. Fišar, A. Cónová a V. Polák
 
22. října 
• vernisáž výstavy prací ostravského výtvarníka E. Ovčáčka z let 1960 až 
2010 proběhla v Galerii Rondo Sztuki v Katovicích 

22.–23. října
• vítězem druhého kola senátních voleb v obvodu Ostrava-město, které-
ho se zúčastnilo 22,89 % voličů, se stal kandidát ČSSD A. Maštalíř se 
ziskem 53,03 % hlasů. Porazil L. Janáčkovou ze sdružení Nezávislí, jíž 
dalo hlas 46,96 % voličů

25. října
• program Dne statutárního města Ostravy v Národní technické knihovně 
v Praze nabídl prohlídky výstav Slavné vily Čech, Moravy a Slezska a Slav-
né vily Moravskoslezského kraje a přednášky N. Goryczkové a M. Strako-
še o ostravské architektuře 



• na koncertu Všechny barvy duhy v Divadle Antonína Dvořáka, určeném 
handicapovaným lidem, vystoupili zpěváci M. Konvičková, M. Chodúr,  
klienti Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava 
a žáci Múzické školy při Lidové konzervatoři Ostrava 

26. října
• agentura CzechInvest, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a sdruže-
ní AFI vyhlásily v Praze výsledky soutěže Investor roku a Podnikatelská 
nemovitost roku 2009. Ocenění Podnikatelská nemovitost roku 2009 
– Zóna roku získal CTPark Ostrava a D. Adamčík z odboru ekonomického 
rozvoje MMO zvítězil v kategorii Manažer podnikatelské nemovitosti 

27. října
• společnost OZO Ostrava, s. r. o., se umístila na 2. místě v kategorii 
firem nad 50 zaměstnanců v 3. ročníku soutěže Podnikatel roku 2010 
z hlediska vztahu k životnímu prostředí v Moravskoslezském kraji

28. října
• pietním aktem u památníku bitvy u Zborova v Husově sadu si představite-
lé vedení města v čele s primátorem P. Kajnarem, kraje, městských obvodů, 
Českého svazu bojovníků za svobodu, Čs. obce legionářské, České obce 
sokolské, Konfederace politických vězňů, Armády České republiky, Generál-
ního konzulátu Polské republiky v Ostravě, řady dalších organizací a občané 
připomněli 92. výročí vzniku samostatné Československé republiky

• v rámci oslav 80 let od otevření Nové radnice se konal den otevřených 
dveří a bohatý kulturní program na Prokešově náměstí, který se nesl ve 
stylu 30. let 20. století. Lidé si mohli mj. prohlédnout kancelář primátora, 
jednací místnosti rady, zastupitelstva, obřadní síň a ve foyer instalovanou 
výstavu Nová radnice osmdesátiletá. Před radnicí byly vystaveny dobové 
reálie, jako velociped, historické automobily, hasičské vozidlo nebo flaši-
net. K poslechu hrál swingový orchestr, herci ztvárnili významné postavy 
z historie města, následovala vystoupení harmonikáře a klaunů. Zdarma 
byla rovněž zpřístupněna radniční věž. Součástí akce byl křest publikace 
Nová radnice osmdesátiletá. Oslavy byly zakončeny ohňostrojem

• vítězem 10. ročníku Porubského čtvrtmaratonu, pořádaného TJ Liga 
100 Ostrava, o. s., a MK Seitl Ostrava, se stal J. Križák z AŠK Skalica 
v čase 0:33:44 hod.

29. října 
• v ostravské části festivalu Pohyb-Zvuk-Prostor v Domě umění GVUO 
vystoupili mj. belgický zpěvák J.-M. Van Schouwburga, korejská violoncel-
listka O. Lee a australsko-britská skupina Strike 

• před 8000 nadšenými posluchači vystoupila v ČEZ Aréně legendární 
slovenská skupina Elán 
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1. listopadu 
• expozice Nová dimenze aneb 30 astronomických let Hvězdárny a pla-
netária Johanna Palisy v Ostravě-Porubě byla zahájena v Galerii VŠB-TU 
v Porubě 

• u příležitosti 70. narozenin F. Gabčana proběhla ve Výtvarném centru 
Chagall vernisáž výstavy jeho fotografií 

1.–28. listopadu 
• na různých místech Ostravy byla v rámci festivalu Kukačka instalována 
v průběhu měsíce díla M. Kubici, L. Novotného, F. Kowolowského, J. Jakub-
čiaka, M. Zycha, J. Zhořové a dalších. Zájemci mohli umístění artefaktů 
sledovat na mapě umístěné na webových stránkách kukacka.org 

1.–30. listopadu 
• program festivalu Polské dny v Ostravě, který vznikl z iniciativy Matičního 
gymnázia pod záštitou Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě, 
nabídl mj. projekci polských filmů, vystoupení polských hudebních skupin 
Akurat a Pogodno, setkání s překladatelkou a básnířkou R. Putzlacher, 
čtení z připravované dramatizace knihy M. Szczygieła Gottland, výstavu 
fotografií E. Jaškové nebo diskuzi se zpravodajem ČT M. Karasem, polským 
farářem Z. Czendlikem a generálním konzulem Polské republiky v Ostravě, 
básníkem a divadelním režisérem J. Kronholdem

1. listopadu–9. prosince
• na 6 koncertech 36. ročníku přehlídky nové vokální a instrumentální tvor-
by Hudební současnost 2010 s podtitulem Hudba mezi žánry zazněla v sá-
le JKGO díla ostravských a olomouckých autorů, mj. M. Báchorka, L. Juřici,  
V. Zouhara, J. Vičara, jazzové skladby v provedení klavíristů M. Šupáka, 
P. Andogy a jejich hostů, kompozice studentů skladby na JKGO a americ-
kého skladatele a multiinstrumentalisty V. Golii

2. listopadu 
• vernisáž výstavy Andělská tvář, která prezentovala grafická díla s an-
dělskou tematikou A. Dürera, L. Cranacha, I. Zeidlera či L. Marolda, pro-
běhla v Domě umění GVUO

2.–10. listopadu 
• na několika místech v Ostravě a v Ludgeřovicích se uskutečnil meziná-
rodní festival Mladé pódium, na němž vystoupili např. Symfonický a Ko-
morní orchestr JKGO, varhaník M. Kozák, houslista J. Mráček, violista  
M. Šumník, Graffovo kvarteto či klavíristka K. Stepasjuková 

3. listopadu 
• vítězem 4. ročníku ankety Senior roku byl na Nové radnici vyhlášen 
herec, režisér a moderátor L. Eliáš 
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• novým prezidentem Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj 
se stal světoznámý dirigent Z. Mácal, který tuto funkci převzal po operní 
pěvkyni G. Beňačkové 

10.–12. listopadu 
• dodavatelské nabídky, tzv. e-aukce, byly hlavním tématem 6. meziná-
rodní konference E-BIZ Forum v hotelu Imperial, které se účastnilo tři sta 
odborníků z ČR, Slovenska a Polska

11. listopadu 
• u příležitosti Dne veteránů položili kytice u Památníku Rudé armády 
v Komenského sadech představitelé města v čele s náměstky primáto-
ra T. Petříkem a A. Boháčem, zástupci Armády ČR, Moravskoslezského 
kraje, ostravských městských obvodů, Čs. obce legionářské a další. Sou-
částí akce bylo také předání vyznamenání Čs. obce legionářské

• v Zoologické zahradě Ostrava se uskutečnila česká premiéra sloven-
ského filmu Návrat rysov, který byl součástí projektu návratu rysa ostro-
vida do volné přírody

12. listopadu 
• do funkce nového rektora Vysoké školy podnikání, a. s, nastoupil  
V. Krajčík, který v této funkci vystřídal zesnulého J. Jüngera 

• DPB uvedla premiéru hry M. Františáka Nevěsta. V režii autora vystou-
pili Z. Przebindová, P. Gajdošíková, J. Králík, P. Bureš a další. Autorem 
hudby byl V. Franz

• knihu K. Bělohlavého a J. Skalického Zašlapané projekty, inspirovanou 
stejnojmenným seriálem ČT, který se zabýval objevy, vynálezy zastavený-

4. listopadu 
• činoherní soubor NDM nastudoval hru J. Topola Konec masopustu. 
V režii J. Klimszy vystoupili v hlavních rolích L. Bělašková, F. Večeřa,  
R. Klemensová a P. Houska

5. listopadu 
• po 20 letech se v Ostravě představil na exhibici Advantage Tennis III 
jeden z nejlepších hráčů světové tenisové historie a ostravský rodák  
I. Lendl. V ČEZ Aréně se utkal s legendárním Švédem B. Borgem, kterého 
porazil 6:4, 7:6. Exhibice se dále účastnili Švéd M. Wilander, K. Nováček 
a – vzhledem k zranění – pouze symbolicky Slovák M. Mečíř

• zpěvačka a houslistka I. Bittová vystoupila v doprovodu Filharmonie 
Bohuslava Martinů Zlín v komponovaném pořadu v evangelickém kostele 
v Moravské Ostravě
 
5.–7. listopadu
• nejlepší světové florbalistky v juniorské i ženské kategorii – reprezentant-
ky ČR, Švédska, Finska a Švýcarska – se utkaly ve sportovní hale Sareza 
v Přívoze na Škoda Floorball Cupu 2010, který je součástí série Euro Floor-
ball Tour. Domácí seniorský tým si připsal dvě remízy a jednu porážku

6. listopadu 
• Dětský soubor Heleny Salichové oslavil 25. výročí svého založení kon-
certem Tajemství kouzelné truhlice v Domě kultury Poklad v Porubě

• výtržnosti fotbalových fanoušků mimo areál stadionu, které skončily 
zraněním několika diváků a zasahujících policistů a poškozením vozidel, 
doprovázely utkání 1. ligy mezi FC Baník Ostrava a FC Viktoria Plzeň na 
stadionu na Bazalech. Domácí nakonec prohráli 2:0

8.–13. listopadu 
• na 4. ročníku ostravské části mezinárodního festivalu studentských 
filmů Ostrava-Picture se divákům představily snímky české, slovenské 
a polské provenience. Ostravští autoři zvítězili ve třech kategoriích: M. Jůza 
za videoklip Déjà vu, M. Němcová za experimentální film Cesta je peklo  
a A. Nenička byl nejúspěšnější se snímkem Excursion in Ostrava v katego-
rii film z (o)kraje. Festival uzavřelo vystoupení skupiny The Prostitutes

9. listopadu 
• konalo se ustavující zasedání Zastupitelstva města Ostravy ve voleb-
ním období 2010–2014, na kterém byl primátorem opět zvolen P. Kaj-
nar z ČSSD. Do rady města zasedli náměstci primátora J. Srba (ČSSD),  
A. Boháč (ČSSD), S. Piperková (ČSSD), D. Madej (ODS), T. Petřík (ODS), 
M. Štěpánek (ODS) a neuvolnění členové rady města P. Planka (ČSSD), 
M. Rojíček (ČSSD), T. Sucharda (ČSSD) a Z. Kučerová (ODS)
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Primátor P. Kajnar a jeho náměstci na ustavujícím zasedání ZMO ve volebním 
období 2010–2014 (9. listopadu)



zastavení oživených vernisáží reprodukcí kreseb K. H. Máchy, veřejným 
čtením mj. I. Motýla, P. Hrušky, J. Chrobáka, J. Macháčka a divadelním 
vystoupením J. Kaluži a M. Cisovského. Na vrcholu haldy Emy byla na 
závěr postavena máchovská mohylka

17.–19. listopadu 
• 3. ročník Festivalu dobrých zpráv pořádaly TV Noe a Sdružení Telepace. 
Tvůrci více než třiceti převážně dokumentárních snímků soutěžili v kategorii 
amatérský a profesionální film. Svou cenu udělili také diváci TV Noe, kteří 
mohli v průběhu festivalu vidět všechny snímky v televizním vysílání. V ka-
tegorii profesionálů zvítězil slovenský režisér M. Homolka s filmem Pokiaľ 
dýchám, dúfam a v kategorii neprofesionálních filmařů přiřkla porota první 
cenu P. Baranovi z Brna za dokument Vyznání a Návraty Zdeňka Bernáta

18. listopadu 
• ve foyer Nové radnice se konalo slavnostní setkání ke Dni boje za 
svobodu a demokracii, organizované ostravskou pobočkou Konfederace 
politických vězňů, které moderoval její předseda L. Žídek. Poté co zástup-
ci vedení města, politických stran a organizací položili květiny a věnce 
k památníku obětem zla, pronesli projevy primátor P. Kajnar, poslanec 
Evropského parlamentu E. Tošenovský, předsedkyně Konfederace poli-
tických vězňů ČR N. Kavalírová aj.
 
• operní soubor NDM uvedl premiéru opery J. Masseneta Werther. V režii  
J. Nekvasila a hudebním nastudování R. Jindry vystoupili S. Harrison,  
J. Sýkorová, A. Jenis a další

• výstava kreseb a obrazů J. Štourače byla zahájena ve Výstavní síni 
Sokolská 26 

18.–20. listopadu
• na 10. ročníku Gastro festivalu Ostrava na výstavišti Černá louka se 
prezentovalo 50 firem z ČR a Slovenska v oblasti gastronomie. Součástí 
výstavy byly také soutěže pro učně oborů kuchař, číšník, barman, somme-
liér, cukrář aj.
 
19.–20. listopadu 
• program česko-korejských dnů nabídl ukázky výroby buddhistických 
přáníček, papírových skládaček, kaligrafie, bojového umění taekwondo, 
besedu o česko-korejských vztazích, výstavy tradičních korejských oděvů 
a hudebních nástrojů, ochutnávku korejské kuchyně a projekci filmu Dech 
režiséra Kim Ki-duka. Na závěrečném koncertu vystoupila JFO, kterou řídil 
Hun-tae Kim, sólistkou večera byla houslistka Sun-bin-Hwang

20. listopadu 
• na mistrovství ČR mladších žáků ve volném stylu v Teplicích získali členo-
vé TJ Sokol Vítkovice M. Kuanbaev, T. Segeč a Z. Yeleugali zlaté medaile

mi z nařízení komunistické moci v Československu, pokřtila v Domě knihy 
Librex Z. Holušová, umělecká ředitelka festivalu Colours of Ostrava

13. listopadu 
• na Setkání kytaristů v klubu Templ na Stodolní ulici se představili vyni-
kající instrumentalisté D. Voňková-Andrtová, Š. Rak, kapely Jeseter, Černá 
kočka, Adam Bomb z USA a další. Součástí akce byly také workshopy vedené  
R. Pokorným a A. Chatterjee 

• 36 koní a 40 jezdců a tanečníků předvedlo 4000 divákům v ČEZ Aréně 
show Horse Evolution Show 

14. listopadu
• v kostele Panny Marie Královny v Mariánských Horách provedla Janáčko-
va filharmonie Ostrava, sólisté E. Dřízgová-Jirušová, V. Hajnová, T. Kořínek 
a M. Gurbaľ a Český filharmonický sbor Brno za řízení J. Valčuhy Beethove-
novu 9. symfonii. Koncert proběhl v produkci Svatováclavského hudebního 
festivalu, o. s.

• ve skotském městečku Arisaig byla u příležitosti Dne veteránů odhale-
na část památníku připomínající československé parašutisty, kteří se zde 
připravovali během 2. sv. války na výsadek v Protektorátu Čechy a Mora-
va. Na dobudování památníku přispělo rovněž město Ostrava, které při 
pietním aktu zastupoval V. Mynář 

15. listopadu 
• ve věku 72 let zemřel Z. Dejmek, houslista, bývalý umělecký šéf Janáčko-
va komorního orchestru a koncertní mistr Janáčkovy filharmonie Ostrava

16. listopadu
• antikvariát a galerie Fiducia připravily k 200. výročí narození básníka  
K. H. Máchy akci s názvem Haldy spatřené – Máchovská pouť na haldu. 
Na trase procházky, kterou vedl historik umění M. Strakoš, bylo několik 
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J. Kaluža 
a  M. Cisovský čtou 
z díla K. H. Máchy 
cestou na haldu 
Emu (16. listopadu)
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• vrcholem závodu mistrovství světa ve freestyle motokrosu v ČEZ Aréně 
bylo dvojité salto vzad, které předvedl 7 tisícům nadšených diváků ame-
rický jezdec S. Murray 

23. listopadu
• v Knihovně města Ostravy proběhla prezentace knihy R. Psíka, B. Przy-
bylové, E. Rohlové a Š. Glombíčkové Z vrozené dobrotivosti – privilegium 
Karla IV. pro Ostravu, vydané Archivem města Ostravy. Český překlad listi-
ny přednesl A. Petrič za hudebního doprovodu skupiny Calata

• otevření komunitního centra Bedřiška ve stejnojmenné osadě v Hulvá-
kách se účastnili starostka Mariánských Hor a Hulvák L. Janáčková, ředi-
tel Městského ředitelství Policie ČR Ostrava T. Landsfeld a další hosté

24. listopadu 
• na inauguračním koncertu restaurovaných varhan, na jejichž renovaci 
přispělo také město ze svého rozpočtu, zazněla díla J. S. Bacha, J. Bon-
neta, W. Bolcoma a dalších v podání K. Chrobokové a M. Kozáka 

• před Novou radnicí na Prokešově náměstí byl rozsvícen vánoční strom. 
Sváteční výzdobu, jejímiž dominantami jsou postavy andělů, vybrali lidé 
v anketě na internetových stránkách města 

• v kabinetu architektury a urbanismu na Nové radnici byla zahájena pre-
zentace 66 návrhů vzešlých z mezinárodní urbanistické soutěže na revi-
talizaci Černé louky, včetně vítězného projektu nizozemské společnosti 
Maxwan

26. listopadu
• OZO Ostrava, s. r. o., a město Ostrava představily pilotní projekt, jehož 
cílem je zjistit, jak obyvatele města nejlépe motivovat k třídění odpadu 
z domácností. Na přelomu listopadu a prosince navštívili členové týmu 
OZO Ostrava, s. r. o., čtyři tisíce domácností v Porubě, Dubině a Třebo-
vicích a občanům darovali tašky sloužící jako odpadkové koše na tříděný 
odpad. V květnu 2011 bude na základě průzkumu zjištěno, zda občané 
odpad třídili a jestli tašky využívali 

27. listopadu
• na sídlišti na ulicích Patrice Lumumby a Svazácká v Zábřehu zaútočil 
mladík na tři děti ve věku devět, třináct a čtrnáct let. Nejhorší poranění 
utrpěl devítiletý chlapec, který musel být okamžitě operován ve Fakultní 
nemocnici Ostrava. Útočník byl zadržen Policií ČR

• tým vzpěraček TJ Sokol Moravská Ostrava se stal vítězem 1. ligy, když 
skončil na prvním místě ve Velké ceně Ostravy, která byla zároveň posled-
ním prvoligovým kolem 

28. listopadu–19. prosince
• po čtyři adventní neděle zněla před zcela zaplněným hledištěm Divadla 
Antonína Dvořáka scénická podoba Rybovy České mše vánoční, kterou 
provedli The Czech Ensemble Baroque Orchestra & Chor a sólisté v hu-
debním nastudování R. Válka a taneční soubor Hradišťan 

30. listopadu
• program komponovaného večera k 100. výročí narození básníka F. Hru-
bína v antikvariátu a galerii Fiducia nabídl prezentaci publikací I. Málkové 
a D. Řeháka věnovaných tomuto tvůrci, divadelní představení a jednodenní 
tematickou výstavu prací studentů Fakulty umění OU inspirovaných literár-
ními díly F. Hrubína. Součástí akce byl také dětský ateliér 5. prosince, kde 
mohli nejmenší pod vedením E. Čabalové vytvářet divadelní kulisy a loutky

• v Domě knihy Librex se konal křest knihy B. Rennera, K. Jiříka a M. Kroč-
ka Ostrava včera a dnes, která prostřednictvím fotografií srovnává historic-
kou a současnou podobu města

Vánoční atmosfé-
ra na Prokešově 
náměstí 
(24. listopadu)
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Vánoční trhy s Vánočním kluzištěm na Masarykově náměstí (4. prosince)

E. Zbrožková 
a T. Novotný 
v muzikálu Mar-
guerite 
(2. prosince)

• novým sídlem Městské policie Ostrava se stala budova Integrovaného 
bezpečnostního centra na Nemocniční ulici 11 v Moravské Ostravě, kam se 
přestěhovala z dosavadních prostor na Hlubinské ulici 6. Ty nadále slouží 
městské policii pro výcvik a vzdělávání strážníků a zájemců o práci u policie

2. prosince
• světová premiéra muzikálu M. Legranda, A. Boublila, C.-M. Schönberga, 
H. Kretzmera, M. Zamory, J. Dempseyho, J. Kenta a S. Alderkinga Margue-
rite se uskutečnila v Divadle Jiřího Myrona za účasti A. Boublila a M. Zamo-
ry. V režii G. Haukvicové-Petrákové a hudebním nastudování K. Kevického 
vystoupili v hlavních rolích E. Zbrožková, T. Novotný, M. Školout a V. Gidová

• jediný koncert Evropského saxofonového souboru v České republice 
řízeného C. Gadzinou vyslechli posluchači v sále Janáčkovy konzervatoře 
a Gymnázia v Ostravě

3. prosince
• ministr dopravy V. Bárta, náměstek primátora A. Boháč, generální ředi-
tel Ředitelství silnic a dálnic ČR J. Švorc a další hosté otevřeli nový úsek 
silnice I/56 Ostrava-Prodloužená Místecká, I. stavba, který je prvním 
krokem k napojení centra Ostravy na dálnici D1. Jejím zhotovitelem bylo 
sdružení firem Místecká

• více než 200 betlémů z ČR, Slovenska a Polska mohli lidé zhlédnout 
na jubilejní 10. výstavě na Slezskoostravském hradě 

• společnost RPG Byty, s. r. o., ukončila rekonstrukci 500 bytů v Osadě 
Míru v Kunčičkách, která byla součástí projektu Lokální partnerství-Slez-
ská Ostrava

4. prosince
• rozsvícením vánočního stromu zahájili náměstkyně primátora S. Piper-
ková a starosta obvodu Moravská Ostrava a Přívoz J. Havlíček vánoční 
trhy na Masarykově náměstí. Pro veřejnost bylo otevřeno také Vánoční 
kluziště. V doprovodném programu České Vánoce vystoupily folklorní 
soubory Hlubina, Hlubinka, Holúbek, Ondřejnica, Ševčík, Slezský soubor 
Heleny Salichové aj. Ve stylizovaném středověkém dvorci byly k vidění 
ukázky řemesel a divadelní představení 

• symbolicky v čase dvacet hodin a dvacet minut byla zahájena 2. akce 
Pecha Kucha Night v klubu Fabric, na níž se představilo dvanáct designé-
rů, architektů, grafiků a dalších umělců, mj. výtvarník J. Surůvka, archi-
tekt A. Gebrian a designér D. Piršč 

• Zvláštní cenu hlavního města Prahy za historický dokument o českém 
horolezectví na Mezinárodním festivalu outdoorových filmů převzal v Pra-

1. prosince
• na 2. zasedání ZMO byly ustaveny výbory finanční, kontrolní, statuto-
vý a pro udělování čestného občanství a cen města. Po obšírné diskusi 
zastupitelstvo schválilo dodatek Řádu služby obecného hospodářského 
zájmu pro služby poskytované 1st International School of Ostrava. Velmi 
živá debata  se rozvinula k novým cenám jízdenek MHD, které schválila 
Rada města Ostravy
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7. prosince 
• před obchodním domem Laso byl instalován jeden z prvních odpadních 
kontejnerů na drobné elektrospotřebiče a baterie, jejichž provoz zabezpe-
čuje společnost Asekol

• v Domě knihy Librex se uskutečnil křest publikace D. Jánské a M. Hor-
sákové Animace z Ostravy, zabývající se historií a současností animova-
ného filmu v Ostravě

8. prosince
• několik stovek lidí protestovalo na Jiráskově náměstí proti chystaným 
změnám platových tarifů ve státní správě. K stávce se přidali také někteří 
zaměstnanci základních a mateřských škol, soudů, státních úřadů a pod-
pořili ji zdravotníci, kulturní pracovníci a odboráři průmyslových podniků 

• v evangelickém kostele v Moravské Ostravě vystoupil americký soubor 
Dwight Robson & The Golden Voices Of Gospel v programu The Golden 
Voices Of Gospel 

• především nejmenším byla určena krasobruslařská show Disney on 
Ice v ČEZ Aréně 

9. prosince 
• putovní cenu za nejbezpečnější supermarket převzali z rukou náměst-
kyně primátora S. Piperkové E. Hrivňáková, manažerka vítězné prodejny – 
hypermarketu Albert v Avion Shopping Parku v Zábřehu –, a Z. Kozub, 
generální ředitel společnosti Albert ČR

• redaktorka Českého rozhlasu Ostrava D. Misařová získala hlavní cenu 
na 19. ročníku soutěžní přehlídky rozhlasové publicistiky a dokumentu 
Report 2010 za pořad Lidé z kolonií. Slavnostního aktu se účastnili mj. 
prozatímní ředitel Českého rozhlasu P. Duhan a pověřený programový 
ředitel Českého rozhlasu L. Hurník

9.–10. prosince
• 3. ročník mezinárodní konference o výuce soudobých dějin I mlčení je 
lež, které byl přítomen také ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR  
J. Dobeš, pořádalo v Nové radnici Občanské sdružení PANT. Účastníci rov-
něž zhlédli záznam z předání Ceny Jaromíra Šavrdy V. Havlovi a v antikva-
riátu a galerii Fiducia pokřtili knihu Společně dějinami

12. prosince
• zpěvák J. Nohavica vystoupil v doprovodu akordeonisty R. Kuśmierské-
ho, flétnistky P. Kovalové a houslistky V. Linhartové na benefičním kon-
certu v kostele sv. Ducha v Zábřehu 

• nepříznivá imisní situace u polétavého prachu, jehož průměrné 24ho-
dinové koncentrace překročily imisní limit, byla opět důvodem k vyhláše-
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Vítězka soutěže 
Talentmania 
P. Janečková 
(5. prosince)

ze J. Procházka, režisér dokumentu Annapurna 1969, který vznikl v rámci 
televizního cyklu ostravského studia ČT Zapomenuté výpravy 

• na multimediálním festivalu Umění dokumentu ve Varšavě získal Zvlášt-
ní cenu poroty film režiséra P. Štingla Ghetto jménem Baluty, natočený 
v ostravském studiu ČT

• v ČEZ Aréně se konal Megakoncert pro všechny bezva lidi pořádaný Ra- 
diem Čas, na kterém vystoupili M. Chodúr, K. Knechtová, K. Gott, H. Vondráč-
ková, J. Nohavica,  M. Rottrová, skupina Citron s M. Konvičkovou a další

• první cenu na mezinárodní pěvecké soutěži komorních ansámblů Sto-
navská Barborka v kategorii středních a vysokých uměleckých škol získa-
ly posluchačky Fakulty umění OU V. Holbová a S. Mrázová 

5. prosince
• vítězkou česko-slovenské soutěže Talentmania, pořádané televizemi 
Nova a slovenskou Markízou, se stala 12letá P. Janečková z Ostravy, která 
okouzlila porotu i diváky svým operním zpěvem. 14. prosince jí na Nové 
radnici poblahopřál k tomuto vítězství náměstek primátora M. Štěpánek 
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fa I., desky evangeliáře svatého Marka z tepaného a pozlaceného stříbra 
či sedm skulptur z dílny Mistra Michelské madony

• americký soubor Nate Brown & One Voice vystoupil v programu Gospe-
lové Vánoce 2012 v katedrále Božského Spasitele

• na koncertu Pocta mistrům v DK města Ostravy uvedl houslista P. Špor-
cl a jeho hosté Josef Vejvoda Trio a zpěvák V. Dyk v doprovodu Janáčkovy 
filharmonie Ostrava řízené T. Koutníkem díla, jimiž se proslavili houslisté 
I. Perlman, J. Heifetz či J. Suk

• ve věku 77 let zemřel P. Holý, historik umění a vysokoškolský pedagog

16. prosince
• baletní soubor NDM představil premiéru baletu P. I. Čajkovského Lous-
káček. V choreografii W. Fomina a hudebním nastudování J. Chalupecké-
ho vystoupili O. Borisová-Pračiková, L. Lepold, R. Zelenkov, A. Burdová 
a další

• šestimetrová Klíčová socha vytvořená J. Davidem z 85 000 klíčů byla 
na dva měsíce instalována před hotelem Imperial

17. prosince
• na Prokešově náměstí před Novou radnicí protestovalo na akci Rouš-
ka pro Ostravu, kterou organizovali vysokoškolští studenti T. Knopp,  
J. Sosna a V. Tokarský, asi 500 lidí proti stavu ovzduší na Ostravsku 

M. Tichý jako král Jan Lucemburský v doprovodu kurátora D. Maiera na verni-
sáži v Ostravském muzeu (15. prosince)

ní smogové výstrahy pro občany. Především dětem, seniorům, osobám 
trpícím srdečně cévními a respiračními chorobami a osobám se sníženou 
imunitou bylo doporučeno omezovat pohyb ve venkovním prostředí, zvýšit 
přísun vitamínu C a omezit větrání

13. prosince
• v antikvariátu a galerii Fiducia byla zahájena výstava nejslavnějšího 
cyklu fotografií Z. Tmeje Totální nasazení 1942–1944

14. prosince
• vernisáž výstavy obrazů a plastik člena skupiny Tvrdohlaví J. Róny pro-
běhla v Domě umění GVUO

• v rámci projektu Českého atletického svazu Atletické školky a příprav-
ky převzali z rukou náměstka primátora M. Štěpánka a předsedy České-
ho atletického svazu L. Varhaníka na Nové radnici zástupci ostravských 
základních a mateřských škol sady nářadí a náčiní pro všeobecnou pohy-
bovou průpravu žáků. Akce se konala u příležitosti zasedání organizační-
ho výboru mistrovství Evropy v atletice do 23 let v Ostravě v roce 2011

15. prosince
• hlavním bodem 3. zasedání ZMO bylo projednání a schválení rozpoč-
tu města na rok 2011. Město bude hospodařit s příjmy a výdaji ve výši 
6 496 508 000 Kč. Kapitálové výdaje v objemu 1 273 934 000 Kč jsou 
určeny mj. na výstavbu komunitního centra v Hulvákách, rekonstrukci 
trojhalí na Nové Karolině, budování cyklostezek, revitalizaci Ostravice 
a výstavbu ochranných hrází u Žabníku. Obsáhlá diskuse proběhla k bodu 
o bezplatné dopravě cestujících v prostředcích MHD v období smogové 
situace. Zastupitelé dále delegovali zástupce na valné hromady obchod-
ních společností s majetkovou účastí města, schválili poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z rozpočtu města na ozdravné pobyty dětí ohrožených 
znečištěným ovzduším a obecně závazné vyhlášky o poplatcích ze psů, 
hracích automatů, za provoz systému nakládání s komunálními odpady 
a za užívání veřejného prostranství 

• slavnostním ceremoniálem na Masarykově náměstí, moderovaným 
hercem J. Sedláčkem v kostýmu královského herolda, na kterém vystou-
pili ředitelka Ostravského muzea J. Kábrtová, kurátor D. Maier, náměst-
kyně primátora S. Piperková a velvyslanec Lucemburského velkovévodství 
v ČR J. Faltz, byla v Ostravském muzeu zahájena mimořádná výstava Jan 
Lucemburský – král, který létal, moravsko-slezské pomezí v kontextu stře-
doevropského prostoru doby Jana Lucemburského, která byla součástí 
oslav 700. výročí nástupu lucemburské dynastie na český trůn. Expozice 
byla rozdělena do čtyř částí nazvaných První rytíř Evropy, Ostrava stře-
dověká, Král cizinec a Král diplomat. Mezi nejvzácnější exponáty patřily 
Zbraslavská kronika z 30. let 14. století, pohřební koruna krále Rudol- 
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servisu, s. r. o., vyzkoušet vánoční tradice – házení střevícem, pouštění 
loděk z ořechových skořápek či lití olova do vody

• dětem, které se již nemohly dočkat rozbalování dárků, nabídla Zoolo-
gická zahrada Ostrava vstup zdarma

• především rodičům s dětmi byla určena odpolední mše v katedrále 
Božského Spasitele, při které byla sehrána scéna o narození Páně. Půl-
noční mši celebroval tradičně biskup F. V. Lobkowicz v katedrále Božské-
ho Spasitele

26. prosince
• vítězem hlavní kategorie Štěpánského běhu Porubou se stal V. Bitala 
z Lašského běžeckého klubu v čase 48:00,5 min.

27. prosince
• celníci a kriminalisté odhalili v Ostravě velkou výrobnu nelegálního 
alkoholu, kterou řídila organizovaná skupina překupníků. Při zásahu bylo 
zatčeno sedm osob, z nichž tři skončily ve vazbě. Navíc Policie ČR zajis-
tila 20 tisíc litrů lihu a 10 tisíc litrů již vyrobeného a do lahví stočeného 
alkoholu

30. prosince
• na scéně Divadla Antonína Dvořáka se uskutečnilo poslední představe-
ní opery G. Rossiniho Italka v Alžíru v roce. V roli Lindora vystoupil mimo-
řádný host B. Nakoski z Makedonie

30.–31. prosince
• na programu Silvestru v ostravské operetě byla inscenace operety  
J. Strausse ml. Netopýr, v níž vystoupili rovněž Pacora trio se slovenským 
houslistou S. Palúchem, cimbálovka Tolar a kouzelník P. Kravčík. Oběma 
večery provázel J. Novák-Wajda

31. prosince
• činohra NDM uvedla ve svém silvestrovském představení inscenaci  
O. Wilda Ideální manžel

• první silvestrovský ohňostroj v Ostravě se konal již ve 21.00 před 
radnicí obvodu Radvanice a Bartovice, kde mohli lidé tradičně ochutnat 
koláč nebo se ohřát svařeným vínem, dalším místem oslav byl Slezsko-
ostravský hrad, na kterém  pořadatelé připravili diskotéku. Jako obvykle 
největší počet Ostravanů a návštěvníků Ostravy oslavil příchod nového 
roku na Stodolní ulici, kde byl před půlnocí rovněž odpálen ohňostroj
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• program ostravské části 12. ročníku mezinárodního festivalu Souznění 
nabídl koncert duchovní hudby v kostele sv. Ducha v Zábřehu, mši v chrá-
mu Panny Marie Královny v Mariánských Horách, galakoncert v Domě kul-
tury města Ostravy a setkání s lidovými tvůrci

• na třech koncertech, z nichž poslední byl věnován především dětem, 
vystoupil na zimním stadionu Sareza v Porubě zpěvák J. Nohavica v do-
provodu akordeonisty a klavíristy R. Kuśmierského

18. prosince
• šéfdramaturg Centra dramatické tvorby ostravského studia ČT A. Jurda 
převzal za film Nespavost, režisérky L. Sommerové, televizní cenu Elsa za 
nejlepší pořad roku 2010 v kategorii původní dramatická tvorba

• do Ostravy dorazilo Betlémské světlo. Na Nové radnici jej skauti a ju-
náci, vedení místopředsedkyní okresní rady Junáka V. Vaculovou, předali  
20. prosince primátorovi P. Kajnarovi

20. prosinec
• primátor P. Kajnar přijal se svými náměstky A. Boháčem a S. Piperko-
vou delegaci družebního ukrajinského města Doněck v čele s tajemníkem 
Doněcké městské rady N. A. Levčenkem. Ukrajinská delegace také jedna-
la s vedením společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a. s., a navští-
vila Hornické muzeum a Landek park

20.–21. prosince
• na Vánočním koncertu v sále Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Os-
travě zazněla v provedení Komorního orchestru a Pěveckého sboru JKGO 
řízených P. Šumníkem, kytaristky V. Hrdové, trumpetistů  J. Soukupa  
a J. Doležala díla P. J. Vejvanovského, A. Vivaldiho. M.-A. Charpentiera 
a T. M. Koutníka, která doplnil umělecký přednes A. Sasínové-Polarczyk

21. prosince
• biskup F. V. Lobkowicz požehnal ukončené přestavbě Charitního domu 
sv. Františka na Sirotčí ul. ve Vítkovicích. Modernizace azylového domu 
a noclehárny pro lidi bez přístřeší byla součástí projektu Cesta k domovu 
Charity Ostrava

22.–26. prosince
• vzhledem k vyhlášení signálu smogové regulace měli cestující poprvé 
možnost využít MHD v Ostravě zdarma

24. prosince
• asi 50 lidí, kteří si zpestřili čekání na Štědrý večer návštěvou vyhlídko-
vé věže Nové radnice, mohlo v této pobočce Ostravského informačního 



Adamčík Daniel, projektový manažer, MMO 
77

Adler John, vynálezce přístroje CyberKnife 31

Alderking Sean, britský skladatel 87

Altrichter Petr, dirigent 39

Amsler Marián, slovenský režisér 11

Andoga Pavel, klavírista a skladatel 78

Anna K., zpěvačka 34

Ardašev Igor, klavírista 40

Bach, Johann Sebastian, německý sklada-
tel 84

Báchorek Milan, skladatel 78

Bail Vladimír, generální ředitel a předseda 
představenstva společnosti Evraz Vítko-
vice Steel, a. s. 39

Bajger Ondřej, stolní tenista 21

Balabán Jan, spisovatel 29, 32, 53–55

Balabán Lukáš, syn Jana Balabána 55

Bálint Bátka, maďarský plavec 32

Balová Ada, harfistka 20

Baran Petr, kameraman a režisér 83

Barrieux Laurent, generální ředitel společ-
nosti Dalkia Česká republika, a. s. 72

Bárta Martin, sólista opery 68

Bárta Michal, klavírista 38

Bárta Vít, ministr dopravy ČR 60, 87

Bartczak Maciej, polský operní pěvec 17

Basiková Bára, zpěvačka 69

Bayer Eduard, houslista 38

Bednář Tomáš, běžec 9, 19

Beer Alexander, plk. v. v., místopředseda 
Čs. obce legionářské 34

Beethoven Ludwig van, německý skladatel 
82

Bělašková Lada, herečka 80

Belavá Terezie, studentka VŠB-TU 53

Bělohlavý Karel, dramaturg a scenárista 81

Beňačková Gabriela, operní pěvkyně, 
prezidentka Mezinárodního hudebního 
festivalu Janáčkův máj 81

Bensoussan Albert, francouzský spisovatel 
55

Bestčastnyj Andrej, operní pěvec 7

Biegas Ewa, polská operní zpěvačka 17

Biegas Grzegorz, polský klavírista 17

Bieliková Jana, módní návrhářka 60

Bílá Lucie, zpěvačka 47, 50

Bindr Tomáš, architekt 48

Bitala Václav, běžec 50, 93

Bittová Iva, zpěvačka a houslistka 80

Bizet Georges, francouzský skladatel 18, 19

Bízková Rut, ministryně životního prostředí 
ČR 32

Blažek Břetislav, starosta obvodu Radvani-
ce a Bartovice 15

Bogunia Stanislav, dirigent, pedagog 9

Boháč Aleš, náměstek primátora města 
Ostravy 80, 81, 87, 92

Böhm David, výtvarník 20

Bóková Nikol, klavíristka 9

Bolcom William, americký skladatel 84

Boll Timo, německý stolní tenista 67

Bolt Usain, jamajský běžec 43

Bonnet Joseph, francouzský varhaník  
a skladatel 84

Borg Björn, švédský tenista 67, 80

Borisová-Pračiková Olga, sólistka baletu 
22, 91

Botek Zdeněk, předseda České asociace 
stolního tenisu 58

Boublil Alain, francouzský libretista a textař 
87

Boušková Jana, harfistka 20, 40

Brabec Jiří, plk. v. v. 20

Brady Pavla, fotografka 20

Brikcius Eugen, spisovatel a básník 55

Brůža Oskar, tajemník Unie výtvarných 
umělců ČR 17

Březina Jaroslav, operní pěvec 39

Březina Václav, výtvarník 54

Budař Jan, herec a hudebník 31, 53

Burdová Alena, sólistka baletu 91

Burda David, hudebník 69

Bureš Přemysl, herec 11, 81

Buzzi Mario, skladatel 11

Cachová Kateřina, závodnice ve víceboji 
21, 61

Cais Milan, výtvarník a hudebník 27

Cavalcanti Miguelangelo, italský operní 
pěvec 18

95

ČNB Česká národní banka

ČR Česká republika

Čs.  československý

ČSSD Česká strana sociálně demokratická 

ČT Česká televize

ČVUT České vysoké učení technické v Praze

DK  dům kultury

DLO  Divadlo loutek Ostrava

DPB Divadlo Petra Bezruče

EHMK Evropské hlavní město kultury

GVUO  Galerie výtvarného umění v Ostravě

JKGO Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě 

KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie – Česká strana lidová

KMO Knihovna města Ostravy 

KSA Komorní scéna Aréna

KSČM Komunistická strana Čech a Moravy 

MHD  městská hromadná doprava 

MMO  Magistrát města Ostravy 

MNO Městská nemocnice Ostrava

MŠ mateřská škola 

NDM Národní divadlo moravskoslezské 

NPÚ Národní památkový ústav 

ODS Občanská demokratická strana 

OU  Ostravská univerzita

PF pedagogická fakulta

ÚMOb úřad městského obvodu 

VŠB-TU Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

ZMO  Zastupitelstvo města Ostravy

ZŠ základní škola 
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Gajdošíková Pavla, studentka JKGO 24, 81

Gebrian Adam, architekt 12, 31, 87

Geše Nima Özer, tibetský pedagog 20

Ghilardi Lia, britská odbornice na kulturní 
plánování 37

Gidová Veronika, operetní zpěvačka 87

Giltburg Boris, ruský klavírista 40

Gintoli Loredana, italská harfistka 20

Glele Ahanhanzo Blaise Onésiphore, primá-
tor Abomey 21

Glombíčková Šárka, archivářka 84

Golia Vinny, americký skladatel a hudebník 
78

Goryczková Naděžda, generální ředitelka 
Národního památkového ústavu 25, 75

Gott Karel, zpěvák 88

Grómanová Romana, koulařka 9, 19

Guerreiro Jonathan, australský krasobrus-
lař 74

Gurbaľ Martin, operní pěvec 7, 39, 68, 82

Guyader Yann, francouzský závodník na in-
-line bruslích 44

Hájek Petr, architekt 45

Hájková Jarmila, ředitelka DLO 46

Hajnová Veronika, operní pěvkyně 82

Han Yan, čínský krasobruslař 74

Hanousek Jiří, violoncellista a skladatel 17

Haroková Markéta, herečka 38, 69

Harrison Steven, americký operní pěvec 83

Hašek Ivan, předseda Českomoravského 
fotbalového svazu 10

Haukvicová-Petráková Gabriela, režisérka 
87

Hauptová Hana, starostka obvodu Svinov 
42

Havel Václav, dramatik a bývalý prezident 
ČR 89

Havlíček Jiří, starosta obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz 87

Havlíček Vladimír, klavírista 9

Heifetz Jascha, americký houslista 91

Hejma Ondřej, zpěvák 13

Hiltunen-Toiviová Päivi, velvyslankyně Fin-
ské republiky v ČR 72

Holbová Veronika, studentka a zpěvačka 88

Holušová Zlata, ředitelka festivalu Colours 
of Ostrava 22, 82

Holý Marek, herec 58

Holý Petr, historik umění a vysokoškolský 
pedagog 91

Homolka Milan, slovenský režisér 83

Horsáková Monika, editorka a moderátorka 
ČT 29, 89

Houska Petr, herec 11, 80

Hovorka Milan, náměstek ministra průmys-
lu a obchodu ČR 47

Hrabal Bohumil, spisovatel 30

Hrbáčková Šárka, operní pěvkyně 39

Hrdová Veronika, houslistka 92

Hrivňáková Eva, manažerka hypermarketu 
Albert 89

Hrubín František, básník 85

Hruška Petr, básník 29, 55, 83

Hun-tae Kim, korejský dirigent 83

Hurník Ilja, hudební skladatel, čestný 
občan města 40

Hurník Lukáš, pověřený programový ředitel 
Českého rozhlasu 89

Hýža Marek, dokumentarista 29

Chalupecký Jan, dirigent 39, 91

Charpentier Marc-Antoine, francouzský 
skladatel 92

Chatterjee Amita, indický kytarista 82

Chlopčík Libor, oblastní ředitel Metrostavu 
pro severomoravský region 31

Chodúr Martin, zpěvák 9, 14, 24, 45, 47, 
50, 51, 77, 88

Chopin Fryderyk, polský klavírista a skla-
datel 17

Chotaš Vratislav, boxer 32

Chrobák Jakub, básník 83

Chroboková Kateřina, varhanice 84

Chudovský Marián, slovenský režisér 18

Chýlek Stanislav, bývalý velvyslanec ČR  
v Kanadě 30

Jakubčiak Juraj, výtvarník 78

Jan Lucemburský, král český 11, 90, 91

Jan z Teplé, básník 69

Janáček Leoš, skladatel 8, 40, 68

Janáček Zbyněk, výtvarník, děkan Fakulty 
umění OU 59

Janáčková Liana, starostka obvodu  
Mariánské Hory a Hulváky 75, 84

Janečková Patricie, vítězka soutěže Talent-
mania 88

Janků Heidi, zpěvačka 51

Jánská Denisa, vysokoškolská pedagožka 
89

Jašková Eva, fotografka 78

97

Cílek Václav, geolog 29

Ciller Jozef, slovenský scénograf 18

Cirhan Ladislav, jednatel nakladatelství 
Freytag & Berndt 26

Cisovský Marek, herec 82, 83

Clement Kerron, americký běžec 43

Cónová Anna, herečka 11, 27, 75

Cormann Enzo, francouzský dramatik 55

Cranach Lucas, německý výtvarník 78

Crkvenjaš Zdeňka, lékařka 16, 17

Czendlik Zbigniew, polský farář 78

Czordák Ludvík, výtvarník 54

Čabalová Eliška, výtvarnice 85

Čajkovskij Piotr Iljič, ruský skladatel 91

Čapka Michal, herec 16, 17

Čapková Marcela, herečka 38

Čelko Tomáš, slovenský běžec 45

Čermák Tomáš, vysokoškolský pedagog  
74

Čiernik Juraj, slovenský skladatel a zpěvák 
50

Čichoňová Pavla, zpěvačka 35

Čiklová Martina, učitelka 24

Dadák Jaromír, skladatel 38

Daněk Wabi, zpěvák 67

Dastlík Tomáš, herec 11, 24

David Jiří, fotograf 45

David Jiří, výtvarník 91

Debussy Claude, francouzský skladatel 40

Dejmek Zdeněk, houslista 82

Dempsey John, americký textař 87

Dobeš Josef, ministr školství, mládeže  
a tělovýchovy ČR 89

Dobeš Pavel, zpěvák 22, 67

Dočkalová Tereza, herečka 58

Dohnalová Ivana, harfistka 20

Dohnányi Oliver, slovenský dirigent 18

Doležal Jakub, trumpetista 92

Dorazilová Jana, běžkyně 73

Drábek David, dramatik a režisér 38

Drobil Pavel, ministr životního prostředí ČR 
30, 36, 58, 72, 73

Drobková Drahomíra, operní pěvkyně 19

Dřízgová-Jirušová Eva, operní pěvkyně 16, 
17, 68, 82

Duhan Peter, pověřený programový ředitel 
Českého rozhlasu 89

Duchan Josef, výtvarník 73

Dürenmatt Friedrich, švýcarský spisovatel 
a dramatik 30

Dürer Albrecht, německý výtvarník 78

Dusík Jan, ministr životního prostředí ČR 
15

Dvořák Antonín, skladatel 8, 40, 69

Dyk Vojtěch, zpěvák 91

Eibenová Dita, manažerka projektu Ostrava 
2015 9

Eldarb Gregor, rakouský výtvarník 60

Eliáš Luděk, herec, režisér a moderátor 
78, 79

Englichová Kateřina, harfistka 20

Esentierová Adéla, běžkyně 45

Fadějevová Oksana, ruská stolní tenistka 
67

Falcníková Alžběta, houslistka 9

Faltz Jean, velvyslanec Lucemburského 
velkovévodství 11, 90

Fedotov Alexej, velvyslanec Ruské federace 
v ČR 34

Feltl David, lékař 16

Ferko Martin, vysokoškolský pedagog 26

Filip Ota, spisovatel 29, 55

Filip Vojtěch, předseda KSČM 37

Firstovová Anna, ruská tanečnice 50

Fišar Jan, herec 17, 27, 48, 75

Fitzgerald Jason, organizátor Irského kul-
turního festivalu 22

Fojta Josef, hudebník 69

Fojtů Zbyněk, sochař 72

Fomin William, kubánský choreograf 91

Fragner Benjamin, ředitel Výzkumného cen-
tra průmyslového dědictví ČVUT 26

Franta Jiří, výtvarník 20

Františák Igor, klarinetista a ředitel Svato-
václavského hudebního festivalu 53, 63

Františák Martin, režisér a dramatik 24, 
38, 81

Franz Vladimír, skladatel 81

Frič Jan, režisér 38

Fuxová Dana, autorka plastických map 20

Gaarder Jostein, norský spisovatel 44

Gabčan Fedor, fotograf 78

Gadzina Cezariusz, polský saxofonista 87

Gaidoš Denis, televizní moderátor 8

Gajda Vladislav, akademický sochař 8
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Kozák Marek, varhaník 78, 84

Kozel Radim, vzpěrač 36

Kozub Zbyněk, generální ředitel společnos-
ti Albert ČR 89

Krajčík Vladimír, rektor Vysoké školy podni-
kání, a. s. 81

Král Jaroslav, kronikář Polanky nad Odrou, 
příbuzný Jiřího Krále 54

Král Jiří, plk., stíhací pilot v 2. sv. válce 
53, 54

Králík Josef, herec 81

Kravčík Petr, kouzelník 93

Kreisler Fritz, rakouský houslista 48

Krejčí Ivan, režisér, umělecký šéf souboru 
KSA 17

Krejčí Kateřina, herečka 38

Krejčí Tomáš, herec 11

Krejčí Vladimír, poradce, vysokoškolský 
pedagog 21

Krejčík Jiří, režisér 69

Krejčíř Jan, sólista baletu 22

Kretzmer Herbert, britský textař 87

Križák Ján, slovenský běžec 77

Kroček Miloslav, historik 85

Kronhold Jerzy, generální konzul Polské 
republiky v Ostravě 17, 78

Krupanská Sylvie, herečka 24

Kuanbaev Muhambetali, zápasník 83

Kuba Ladislav, architekt 8, 45

Kubala Květoslav, fotograf 65

Kubica Martin, výtvarník 78

Kubík Jan, stolní tenista 72

Kučerová Zuzana, členka Rady města 
Ostravy 80

Kuchar Theodore, americký dirigent 8

Kunz Ludvík, výtvarník 15

Kupka František, výtvarník 14

Kurková Petra, lyžařka 21

Kuśmierski Robert, polský akordeonista  
a klavírista 89, 92

Kvapík Zbyněk, generální ředitel a předse-
da představenstva společnosti Evraz Vít-
kovice Steel, a. s., a předseda správní 
rady Nadačního fondu Evraz 8, 39

Kvíčala Petr, výtvarník 24

Kylián Jiří, sólista baletu 50

Kypta Tomáš, výtvarník kostýmů 13

Lamr Jan, výtvarník 73

Landsfeld Tomáš, ředitel Městského ředi-
telství Policie ČR 14, 84

Landsman Ivan, spisovatel 55

Laubert Otis, slovenský výtvarník 24

Lebeda Otakar, výtvarník 54

Lee Okkyung, korejská violoncellistka 77

Lefenda Gabriela, televizní moderátorka 8

Legrand Michel, francouzský skladatel 87

Lehotská Eva, mluvčí obyvatel osady Bed-
řiška 54

Lenaerts Anneleen, belgická harfistka 20

Lendl Ivan, tenista 67, 79, 80

Lepold Lukáš, sólista baletu 22, 91

Levčenko Nikolaj Alexandr, tajemník Doněc-
ké městské rady 92

Levický Martin, klavírista 38

Lexa Jiří, předseda letopisecké komise 
obvodu Poruba 40

Liberda Vladimír, houslista 48

Lička Mario, fotbalista 8

Lička Verner, fotbalový trenér 17

Lipus Radovan, režisér 16, 32, 63

Linhartová Veronika, houslistka 89

Lobkowicz František Václav, biskup ostrav-
sko-opavský 12, 25, 92, 93

Lokaj Petr, režisér 29

Loprais Karel, automobilový závodník 22, 
30

Lovrič Iztok, slovinský dramatik 11

Löwensteinová Miriam, vysokoškolská 
pedagožka 24

Lozová Laura, vzpěračka 36

Lukša Pavol, místopředseda strany  
TOP 09 a poslanec Parlamentu ČR 37

Mácal Zdeněk, dirigent, prezident Meziná-
rodního hudebního festivalu Janáčkův 
máj 40, 41, 81

Madej Dalibor, náměstek primátora města 
Ostravy 11, 15, 17, 21, 27, 31, 48, 58, 
59, 64, 72, 80

Magraf Rüdiger, ředitel společnosti Lühr 
Filter GmbH 15

Mahler Gustav, rakouský skladatel 39, 40

Mácha Karel Hynek, básník 82, 83

Macháček Jiří, publicista 83

Maier David, kurátor výstavy, historik 
umění 90, 91

Malá Alena, editorka Slovníku českých a slo-
venských výtvarných umělců 1950–2009 
17

Malina Pavel, architekt 42

Malina Václav, výtvarník 73

99

Jemelka Martin, historik 34

Jenis Aleš, operní pěvec 83

Jindra Robert, dirigent 83

Jirman Tomáš, herec 11, 20

Jirous Ivan Martin, básník a spisovatel 55

Jiroušek Martin, filmový kritik 18

Jiřík Karel, historik 85

John Radek, předseda strany Věci veřejné 
39

Juchelka Aleš, moderátor a člen ZMO 74

Jünger Josef, rektor Vysoké školy podniká-
ní, a. s. 73, 81

Jurda Aleš, šéfdramaturg Centra dramatic-
ké tvorby ostravského studia ČT 92

Juřica Leon, skladatel 50, 78

Jůza Jiří, ředitel GVUO 17

Jůza Martin, student 80

Kábrtová Jiřina, ředitelka Ostravského 
muzea 11, 90

Kaczyński Lech, prezident Polské republiky 
27

Kahánek Ivo, klavírista 17

Kajnar Petr, primátor města Ostravy 7–10, 
12, 14, 21, 22, 25, 27, 29, 32, 34, 39, 
42, 45–47, 53, 63–65, 72, 73–75, 77, 
80, 81, 83, 92

Kaleta Ivo, vedoucí redakční rady Bílé knihy 
ostravské kultury 29

Kaluža Josef, herec 82, 83

Kandus Jiří, lékař, čestný občan Ostravy 
53, 54

Kaňkovský Alois, závodník na kole 71

Kantor Tomáš, novorozenec 7

Karas Miroslav, redaktor ČT 78

Kaspřík Přemysl, starosta obvodu Polanka 
nad Odrou 64

Kašpárek Jiří, kronikář Michálkovic 73

Kaufmannová Barbora, sólistka baletu 22

Kavalírová Naděžda, předsedkyně Konfede-
race politických vězňů 83

Kaván František, výtvarník 54

Kent Jonathan, britský režisér 87

Kevický Karol, slovenský dirigent 87

Kim Ki-duk, korejský režisér 83

Klát Jaroslav, člen Klubu přátel Hornického 
muzea 25

Klaus Václav, prezident České republiky 12 

Klecker Jakub, dirigent 68

Klemens Václav, režisér 13, 24, 44

Klemensová Renáta, herečka 80

Klimeš Martin, výtvarník 24

Klimsza Janusz, režisér 12, 27, 29, 80

Klimt Gustav, rakouský malíř 18

Knechtová Katarína, slovenská zpěvačka 
88

Knoblochová Monika, cembalistka 53

Knopp Tomáš, student 91

Kocembová-Netoličková Taťáňa, běžkyně, 
trenérka 63 

Kočí Kristýna, poslankyně Parlamentu ČR 
39

Kočko Tomáš, hudebník 29

Kohout Pavel, spisovatel 55

Kochuparampil Augustine, generální ředitel 
a předseda představenstva ArcelorMittal 
Ostrava, a. s. 15

Kokoschka Oskar, rakouský výtvarník 18

Kolář Viktor, fotograf 63

Kolečko Petr, dramatik 69

Končický Mikuláš, brig. gen. v. v., čestný 
občan města 69

Konvičková Markéta, zpěvačka 36, 50, 
77, 88

Konvrzek Jiří, výtvarník 27

Kopecký Čestmír, ředitel projektu Ostrava 
2015 9, 29, 54, 74

Kopelent Marek, skladatel 48

Korbelářová Irena, historička 25

Korff-Kerssenbrock Adrienne von, němec-
ká fotografka 20 

Korzistka Michal, polský klavírista 17

Kořínek František, ředitel DPO, a. s. 48, 
59

Kořínek Tomáš, operní pěvec 82

Kosatík Pavel, spisovatel a historik 10

Kostková Tereza, herečka 67

Koutecká Věra, poradkyně v oblasti životní-
ho prostředí 15

Koutník Tomáš, dirigent 91

Koutník Tomáš Norbert, skladatel 92

Koutný Petr, trenér florbalistů-vozíčkářů 72

Kováčik Pavel, poslanec Parlamentu ČR 37

Kovalevskaja  Jekatěrina, běloruská sólist-
ka baletu 22

Kovalevskij Alexej, běloruský sólista baletu 
22

Kovalová Pavla, klarinetistka 89

Kovář Stanislav, závodník v hodu diskem 
57 

Kowolowski František, výtvarník a kurátor 
78
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Padevět Jiří, ředitel nakladatelství Acade-
mia 63

Padělek František, náměstek ministra 
obrany ČR 34

Pachol Jakub, student JKGO 24

Palas Jaroslav, hejtman Moravskoslezské-
ho kraje 12, 15

Palla Marian, slovenský výtvarník 24

Palúch Stanislav, slovenský houslista 93

Palyza Lumír, starosta obvodu Poruba 31, 
38

Panuška Jaroslav, výtvarník 54

Paroubek Jiří, předseda ČSSD 13, 31

Pars Krisztián, maďarský kladivář 43

Paskauskieneová Ruta, litevská stolní 
tenistka 67

Patočka Roman, houslista 69

Pavelčák Lubomír, fotograf 35

Pavlíček Jan, plk. v. v., čestný občan města 
Ostravy 47

Pavliková  Marianna, autorka projektu 
Tvoje správná volba 75

Pavliňák Petr, majitel Výtvarného centra 
Chagall 16, 17, 51, 65

Pavlovičová Viktoria, běloruská stolní 
tenistka 67

Pecková Dagmar, operní pěvkyně 39

Pelikánová Gabriela, kurátorka výstav  
18

Peňás Jiří, novinář 29

Penderecki Krzysztof, polský skladatel 40, 
41

Pepe Dita, fotografka 45

Perler Gerold, německý architekt 31

Perlman Itzhak, americký houslista 91

Perry Brendan, britský zpěvák a hudebník 
57

Pešek Libor, dirigent 40

Petrič Aleš, herec 84

Petríková Alena, autorka projektu Tvoje 
správná volba 75

Petrželková Anna, režisérka 75

Petřík Tomáš, náměstek primátora města 
Ostravy 80, 81

Pilař Tomáš, architekt 8, 45

Pillárová Marianna, slovenská operní pěv-
kyně 39

Piperková Simona, náměstkyně primátora 
města Ostravy 80, 87, 89, 90, 92

Piršč Daniel, designér 60, 87

Planka Pavel, člen Rady města Ostravy 80

Ples Roman, zástupce Evropské unie stol-
ního tenisu 58

Poc Pavel, poslanec Evropského parlamen-
tu 27

Pokorný Roman, kytarista 82

Polák Vladimír, herec 12, 13, 26, 75

Polášek Roman, fotograf 12, 45

Pop Iggy, americký zpěvák 56, 57

Popelář Martin, fotograf 45

Pospíšil Lubomír, náměstek primátora 
města Ostravy 8, 11, 20, 21, 37, 42, 
45, 46, 53, 58

Powell Asafa, jamajský běžec 43

Pražák Marek, výtvarník 18

Procházka Jindřich, režisér 88

Procházka Marek, běžec 7

Prokofjev Sergej, ruský skladatel 48

Przebindová Zdena, herečka 24, 38, 81

Przybylová Blažena, ředitelka Archivu 
města Ostravy 84

Psík Richard, historik a vysokoškolský 
pedagog 84

Pugliese Lev, italský režisér 39

Puškašovová Jekaterina, ruská krasobrus-
lařka 74

Putzlacher Renata, polská básnířka, pře-
kladatelka, scenáristka 78

Raimanová Ivona, výtvarnice 24

Rak Štěpán, kytarista 82

Ranošová Štěpánka, herečka 21

Ravel Maurice, francouzský skladatel 40, 
41

Raymond Valerie, velvyslankyně Kanady 
v ČR 30

Renner Boris, fotograf 85

Reisz Karel, britský režisér 40

Rettinger Dominik, polský dramatik a reži-
sér 39

Robles Dayron, kubánský běžec 43

Rocc, slovinský režisér 68

Rohlová Eva, archivářka 84

Rojíček Miroslav, člen Rady města Ostravy 
80

Rokyta Jan, hráč na cimbál 53

Rokyta Liselotte, hráčka na Panovu flétnu 
53

Róna Jaroslav, výtvarník 90

Rosolová Denisa, skokanka do dálky 19, 
43, 57

Rosová Romana, historička architektury 31

101

Málková Iva, literární historička a vysoko-
školská pedagožka 85

Malura Jan, literární historik a vysokoškol-
ský pedagog 72

Mandok Radomír, místostarosta obvodu 
Slezská Ostrava 20

Marková Zuzana, operní pěvkyně 39, 68

Marold Luděk, výtvarník 78

Martinezová Kelly, švýcarská závodnice na 
in-line bruslích 44

Martinů Bohuslav, skladatel 68

Mařák Julius, výtvarník 54

Masaryk Tomáš Garrigue, prezident Česko-
slovenské republiky 21

Massenet Jules, francouzský skladatel 83

Mastro Luciano, italský operní pěvec 18, 
19, 68

Maštalíř Antonín, senátor a starosta obvo-
du Slezská Ostrava 15, 59, 70, 74, 75

Matěj Jiří, starosta obvodu Proskovice 73

Matěj Miloš, historik architektury 25, 50

Matuszewski Michal, polský šachista 35

Mayer Thomas, německý fotograf 15

McFerrin Bobby, americký zpěvák 36

Mečíř Miloslav, slovenský tenista 80

Medveděv Dmitrij, prezident Ruské fede-
race 34

Melník Lukáš, herec 24, 38

Mercer Colin, britský odborník na kulturní 
plánování 37

Měrka Ivan, violoncellista a pedagog 63

Metera Tomáš, triatlonista 36

Míča Vojtěch, výtvarník 48

Mihulka Stanislav, biolog a ekolog 24

Michálková Eliška, tanečnice 34

Mikoláš Josef, hokejista 17, 63

Mikolášek Martin, historik umění 18, 38

Mikulková Gabriela, herečka 13

Milstein Ohad, izraelský režisér a kamera-
man 69

Minářová Gabriela, architektka 45

Mírek David, dramaturg 20

Misařová Dagmar, redaktorka Českého roz-
hlasu Ostrava 89

Mohylová Andrea, herečka 48, 75

Moješčík David, sochař 42

Molavcová Jitka, herečka 69

Motýl Ivan, publicista a básník 17, 83

Motýl Petr, básník a spisovatel 55

Mozart Wolfgang Amadeus, rakouský skla-
datel 7

Mráček Jan, houslista 78

Mrázová Simona, studentka a zpěvačka 88

Mukai Chiaki, japonská astronautka 71

Murray Scott, americký motokrosový jezdec 
84

Mynář Vojtěch, náměstek primátora města 
Ostravy 15, 21, 26, 48, 59, 73, 82

Nágy András, maďarský kameraman 69

Naharin Ohad, izraelský sólista baletu 50

Nakoski Blagoj, makedonský operní pěvec 
93

Navara David, šachista 35

Navrátil Boleslav, publicista 26

Nečas Petr, předseda vlády ČR, předseda 
ODS 30, 37, 73

Nekvasil Jiří, ředitel NDM, režisér 8, 83

Nellis Alice, režisérka 30

Němcová Kateřina, šachistka 35

Němcová Martina, studentka 80

Nenička Aleš, student 80

Nesvadba Michal, mim a herec 39

Nikl Petr, výtvarník 27

Nohavica Jaromír, zpěvák 7, 14, 35, 40, 
88, 89, 92

Noskievič Petr, prorektor pro studium VŠB-
-TU 35

Nouzovský Petr, violoncellista 48, 53

Nováček Karel, tenista 67, 80

Nováčková Marie, vzpěračka 36

Novák Miroslav, náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje 27, 72

Novák-Wajda Josef, operetní zpěvák 93

Novotná Martina, zástupkyně organizace 
Člověk v tísni 22

Novotná Nataša, sólistka baletu 50

Novotný Libor, výtvarník 78

Novotný Tomáš, operetní zpěvák 86, 87

Ogrodníková Nikol, závodnice ve víceboji 61

Ohlsson Garrick, americký klavírista 40

Ondruška Vlastimil, klavírista, skladatel  
a pedagog 13

Orálek Daniel, běžec 73

Orozovič Igor, herec 48, 49

Ovčáček Eduard, výtvarník a vysokoškolský 
pedagog 75

Pácl Štěpán, režisér 11

Paclová Hana, vysokoškolská pedagožka 26 
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Rossini Gioacchino, italský skladatel 39, 
93

Rostand Edmond, francouzský dramatik  
a básník 24

Rottrová Marie, zpěvačka 53, 88

Roubíček Václav, bývalý rektor VŠB-TU 57

Rozsypalová Zora, herečka 10

Ruda z Ostravy, zpěvák 52, 53

Rudisha David, keňský běžec 43

Rudolf I., král římský a český 90

Růžička Karel, klavírista 40

Ryan Richard Joseph, velvyslanec Irské 
republiky v ČR 22

Ryba Jakub Jan, skladatel 85

Rybička Miroslav, akademický sochař 38

Řehák Daniel, bibliograf 85

Sabelová Miroslava, ředitelka KMO 70

Sáblíková Martina, rychlobruslařka 45

Sabová Kateřina, harfistka 20

Saint-Saëns Camille, francouzský skladatel 
9

Salomonovič Michal, člen židovské obce a 
Českého svazu bojovníků za svobodu 14

Sasínová Petra, manželka Jana Balabána 
54

Sasínová-Polarczyk Alena, herečka 30, 92

Sawická Zuzanna, polská harfistka 20

Scott Robert, předseda komise EHMK 
2015 63

Sedláček Jiří, herec 90

Sedláček Michal, herec a student JKGO 
24, 69

Sedláček Petr, student JKGO 24

Sedláčková Květoslava, starostka obvodu 
Michálkovice 73

Segeč Tomáš, zápasník 83

Seiler Ueli, švýcarský výtvarník 27

Sen Quido, švýcarský výtvarník 27

Shaffer Peter, anglický dramatik 48, 49

Shakespeare William, anglický dramatik  
17 

Shelley Percy Bysshe, anglický básník  
a dramatik 75

Shoji Risa, japonská krasobruslařka 74

Scheurerová Ruth, německá architektka 
31

Schiele Egon, rakouský malíř 18

Schönberg Claude-Michel, francouzský pro-
ducent a skladatel 87

Schouwburg Jean-Michel Van, belgický 
zpěvák 77

Schwarzenberg Karel, senátor a předseda 
strany TOP 09 30, 37

Silde Alexej, ruský tanečník 50

Simon Neil, americký dramatik a scenáris-
ta 27

Singer Miroslav, guvernér ČNB 72

Sinzogan Toussaint Hubert, honorární kon-
zul Beninské republiky v ČR 21

Skalický Jaroslav, redaktor 81

Skálová Lucie, sólistka baletu 22

Slabý Petr, vzpěrač 36

Slaninová Jana, běžkyně 9

Slavíček Antonín, výtvarník 54

Slezáková Kristýna, studentka JKGO 24

Smékal Martin, fotograf 45

Smetana Bedřich, skladatel 40

Smetana Tomáš, skladatel 8

Smeykal Ondřej, výtvarník 27

Sobotka Bohuslav, statutární předseda 
ČSSD 70, 74

Soe Sabe Amthor, ředitelka Barmského 
centra v Praze 22

Sommerová Lenka, režisérka 92

Sosna Jakub, student 91

Soukup Jiří, trumpetista 92

Spektor Regina, rusko-americká zpěvačka 
57

Srba Jiří, náměstek primátora města Ostra-
vy 80

Stach Jiří, režisér 30

Stančík Martin, ředitel divize Morava spo-
lečnosti Hochtief 31

Stapaj Jan, boxer 32

Stěpasjuková Kristina, klavíristka 78

Stolařík Ivo, hudební vědec, čestný občan 
Ostravy 9

Strachota Karel, fotograf 22

Strakoš Martin, historik umění 12, 18, 25, 
31, 32, 38, 57, 60, 75, 83

Straková Iva, skokanka do výšky 10

Stratil Bronislav, architekt 45

Strauss Johann ml., rakouský skladatel 93

Strejček Alfréd, moderátor a herec  
69

Strnad František, herec 11

Strnadová Věra, členka asociace Asnep 72

Sucharda Tomáš, člen Rady města Ostravy 
80

Suchomelová Alena, tanečnice 34
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Suk Josef, houslista 91

Sun-bin-Hwang, korejská houslistka 83

Surůvka Jiří, výtvarník 18, 87

Svárovský Leoš, dirigent 69

Světlík Jan, předseda představenstva  
a generální ředitel Vítkovice, a. s. 16, 
17, 25, 30, 65, 73

Svoboda Stanislav, ředitel pro vládní vztahy 
RPG Real Estate 20

Svoboda Tomáš, režisér 69

Svozil Miroslav, starosta obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz 22, 25, 63, 69

Sýkorová Jana, operní pěvkyně 83

Szanyi Katarína, slovenská výtvarnice 17, 
18, 73

Szczygieł Mariusz, polský novinář 78

Szymanowski Karol, polský hudební skla-
datel 69

Šerka Jozef, archivář 71

Ševcůjová Petra, architekt 42

Šigut Jiří, fotograf a výtvarník 24, 45

Šimák Pavel, režisér 48

Škarvada Zdeněk, gen. v. v. 18

Školout Marcel, operetní zpěvák 87

Škubal Dušan, herec 30

Šlapeta Čestmír, architekt 60

Šlapeta Lubomír, architekt 60

Šlapeta Vladimír, historik architektury  
a vysokoškolský pedagog 60

Šmajstrlová Věra, kronikářka Poruby  
18

Šmíd Zdeněk, výtvarník 27

Šmotek René, herec 62

Špinarová Věra, zpěvačka 17, 51, 53

Šporcl Pavel, houslista 91

Šťastný Radovan, fotograf 44

Štěpánek Martin, náměstek primátora 
města Ostravy 21, 80, 88, 90

Štingl Pavel, režisér 88

Štourač Jiří, výtvarník 83

Štramberská Blanka, studentka  
a modelka 8

Štreit Jindřich, fotograf 20

Šulík Martin, slovenský režisér 40

Šumník Marek, violista 78

Šumník Petr, dirigent 92

Šupák Michal, klavírista a skladatel 78

Šveda Zuzana, slovenská operní pěvkyně 
18, 19

Švorc Jiří, generální ředitel Ředitelství sil-
nic a dálnic ČR 87

Těrešin Andrej, ruský skokan do výšky 10

Těsnohlídek Rudolf, spisovatel a dramatik 
13, 14

Thon Tomáš, varhaník 38

Tigrid Catherine, dcera Pavla Tigrida 38

Tigrid Gregory, syn Pavla Tigrida 38

Tigrid Marguerat Deborah, dcera Pavla 
Tigrida 38

Tigrid Pavel, publicista, spisovatel a politik 
37, 38

Tigrid Rafael, vnuk Pavla Tigrida 37, 38

Tichonov Viktor, vicepremiér Ukrajinské 
republiky 47

Tichý Marek, šéf produkce společnosti 
Gryff 91

Tmej Zdeněk, fotograf 90

Tokarský Vít, student 91

Topol Josef, dramatik 80

Tošenovský Evžen, poslanec Evropského 
parlamentu 27, 83

Trejbal Zdeněk, náměstek primátora města 
Ostravy 22, 26, 37

Trexler Jaroslav, strážník Městské policie 
Ostrava 29

Trottier Eric, kanadský choreograf 22

Truffaz Erik, francouzský jazzový 
trumpetista 57

Tuhý Tomáš, ředitel Krajského ředitelství 
Moravskoslezského kraje Policie ČR 14

Tyl Josef Kajetán, dramatik 11

Tylová Eva, ředitelka České inspekce 
životního prostředí 27

Urban Dušan, herec 11, 38

Urbánek Boris, jazzový hudebník 47

Uszok Piotr, primátor Katovic 27

Václavík Libor, majitel firmy Libros 73

Vaculová Veronika, místopředsedkyně 
okresní rady Junáka 92

Valčuha Juraj, slovenský dirigent 82

Válek Roman, dirigent 85

Vaněk Bohumil, pedagog 72

Vano Robert, slovenský fotograf 8

Vápeník Jan, herec 38, 69

Varhaník Libor, předseda Českého atletic-
kého svazu 90

Vavřínek Stanislav, dirigent 69
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Večeřa František, herec 80

Vejvanovský Pavel Josef, skladatel 92

Verrasztóová Evelyn, maďarská plavkyně  
32

Veselý Josef, kněz 12

Vičar Jan, skladatel 78

Viewegh Michal, spisovatel 55

Viktora David, herec 27

Vilišová Tereza, herečka 11, 38

Vishwanathan Kumar, předseda 
občanského sdružení Vzájemné soužití 
20

Vít Michael, hlavní hygienik a náměstek 
ministryně zdravotnictví ČR 27

Vitásková Miroslava, fotografka 10

Vivaldi Antonio, italský skladatel 92

Vlas Jan, herec 11, 38, 69

Vlasáková Lucie, cvičitelka aerobiku 21

Vlašičová Blanka, chorvatská skokanka do 
výšky 43

Vodička Jiří, houslista 48

Vojnár Ivan, slovenský režisér a kamera-
man 69

Volkmer Tomáš, výtvarník a scénograf 13, 
44

Volodine Antoine, francouzský spisovatel 
55

Vondráček Lukáš, klavírista 48

Vondráčková Helena, zpěvačka 88

Vondrák Ivo, rektor VŠB-TU 12, 73

Voňková-Andrtová Dagmar, kytaristka 82

Vopasek Stanislav, důlní odborník, historik 
hornictví 72

Vorel Tomáš, režisér 40

Vronský Petr, dirigent 40

Vtípil Tomáš, houslista 27

Wajsar Petr, skladatel 69

Watanabe Rei, japonský sólista baletu 50

Wilander Mats, švédský tenista 67, 80

Wilde Oscar, irský dramatik a spisovatel 
12, 93

Winecki Otto, účastník transportu do Niska 
nad Sanem 57

Wlodarczyk Anita, polská kladivářka  
42

Wykrent Jaroslav, zpěvák, skladatel  
a textař 53

Xiaoyu Yu, čínská krasobruslařka 74

Xindl X, zpěvák 18

Yang Jin, čínský krasobruslař 74

Yeleugali Zharylgassyn, zápasník 83

Zamora Marie, francouzská herečka  
a zpěvačka 87

Zaorálek Lubomír, místopředseda 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
27, 31, 34, 74

Zátopek Emil, běžec 63

Zbrožková Eva, operetní pěvkyně 86, 87

Zdařilová Renáta, vysokoškolská 
pedagožka 26

Zdražila Hans, vzpěrač 21

Zedníček Roman, ředitel ostravské 
pobočky Commerzbank AG 29

Zeidler Ignác, výtvarník 78

Zelenkov Rodion, ukrajinský sólista baletu 
22, 91

Zelinka Jan, architekt 48

Zeman Miloš, předseda Strany práv 
občanů 13

Zerdaloglu Kostas, herec 30

Zerzoň Jiří, fotograf 20

Zezulák Tomáš, boxer 32

Zháněl Jan, ředitel Městské nemocnice 
Ostrava 37

Zhořová Jana, výtvarnice 78

Zouhar Vít, skladatel 78

Zwinger Jan, jezdec na koni 60

Zych Michal, výtvarník 78

Žebráková Eva, pedagožka 40

Ženatý Lukáš, náměstek primátora města 
Ostravy 13, 17, 22, 31, 52, 57, 64, 69, 
72, 73

Žídek Leo, předseda ostravské pobočky 
Konfederace politických vězňů 17, 83

Rejstřík institucí

(A)Void Gallery, galerie 40
A Studio Rubín, divadlo 44
AC Moravská Slávia Brno, sportovní klub 73
Adam Bomb, americká hudební skupina 82
Adobre, hudební skupina 75
Afflatus kvintet, hudební soubor 40
AFI, sdružení pro zahraniční investice 77
AK Kroměříž, sportovní klub 73
Akurat, polská hudební skupina 78
Albert ČR, obchodní společnost 89
ArcelorMittal Ostrava, a. s. 10, 15, 35, 50
Archiv města Ostravy viz Magistrát města 

Ostravy
Armáda ČR 34, 77, 81
Armáda spásy 75
ASC Dukla Praha, cyklistický klub 71
Asekol, společnost zpracovávající odpad 89
Asnep, Asociace organizací neslyšících, 

nedoslýchavých a jejich přátel 72
AŠK Skalica, slovenský sportovní klub 77
Ateliér 38, ateliér architektů 48
Avion Shopping Park Ostrava 21, 89

Bailares, taneční skupina 34
Baláž Extrem Team Ostrava, sportovní klub 

45
Baločkári, slovenský folklorní soubor 34
Barmské centrum v Praze 22
BG Styl, hudební skupina 67
Bílá holubice, občanské sdružení 67
Bílé divadlo Ostrava 11, 18, 30, 40, 44, 53
Bjarke Ingels Group (BIG), ateliér architek-

tů 12
Bogdan, ukrajinská firma 47
Bonver Aréna 22
Boris Band Combination, hudební skupina 40
BorsodChem MCHZ, s. r. o. 18
British Council, vzdělávací instituce 37
Brücke, německá nadace 14
Bum Bum Band, hudební soubor 47
Buty, hudební skupina 40, 51, 67, 75
By the way, hudební skupina 38

Café Industrial, hudební skupina 53
Calata, hudební sdružení 84
Camerata Janáček, hudební soubor 53

Cegelec, a. s., výrobce motorů 47
Centrum kultury a vzdělávání Moravská 

Ostrava a Přívoz 31
– klub Atlantik 24, 74
– klub Parník 25
– Minikino kavárna 22
– Výstavní síň Sokolská 26 8, 20, 38, 48, 

60, 83
cimbálová muzika Jaroslava Čecha 34
Circom Regional, sdružení regionálních 

veřejnoprávních televizí 29
Cirkus trochu jinak, artistická skupina 34, 

38, 44
Citron, hudební skupina 61
Clarion Congress Hotel 8, 22
Commerzbank AG, finanční ústav 29
Connection, hudební skupina 47
Czech Architecture Week, s. r. o., organizá-

tor festivalu Architecture week Ostrava 
2010 31

CzechInvest, agentura 77

Čechomor, hudební skupina 57
Černá kočka, hudební skupina 82
Černá louka 2015, s. r. o. 15
Česká asociace stolního tenisu 58
Česká filharmonie 40
Česká inspekce životního prostředí 18, 27
Česká národní banka (ČNB) 72
Česká obec sokolská 77
Česká strana sociálně demokratická 

(ČSSD) 13, 31, 33, 35, 44, 54, 70, 74, 
75, 80

Česká televize (ČT) 9, 50, 78, 81, 64
– ostravské studio ČT 10, 29, 88, 92
České centrum v Bruselu 45
České centrum v Paříži 44
České vysoké učení technické v Praze 

(ČVUT) 26
Českomoravský fotbalový svaz 10
Český atletický svaz 90
Český filharmonický sbor Brno 40, 69, 82
Český hydrometeorologický ústav 10, 74
Český rozhlas 89
Český svaz bojovníků za svobodu 34, 77
Člověk v tísni, o. p. s. 22
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Čs. obec legionářská 34, 69, 77, 81
Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravot-

ním postižením Ostrava 77

Dalkia Česká republika, a. s. 72
Dechový orchestr Ostrava 32
Dětský soubor Heleny Salichové, folklorní 

soubor 34, 80
Diecézní charita ostravsko-opavská 8
Divadélko babky Miládky 38
Divadelní spolek Kašpar 27
Divadlo Antonína Dvořáka viz Národní diva-

dlo moravskoslezské, p. o. 
Divadlo Archa 67
Divadlo 9 18
Divadlo Drak 67
Divadlo Jiřího Myrona viz Národní divadlo 

moravskoslezské, p. o.
Divadlo Komedie 44
Divadlo Kontra 44
Divadlo loutek Ostrava (DLO) 13, 14, 27, 

32, 40, 44–46, 50, 52, 62, 67
Divadlo Mimotaurus 66
Divadlo na cucky 44
Divadlo Petra Bezruče (DPB) 11, 18, 24, 

27, 38, 40, 44, 52, 62, 69, 81
Divadlo Ungelt 44
Dividlo, divadelní soubor 20
Divokej Bill, hudební skupina 61
DK Poklad, s. r. o. 80
Dolní oblast Vítkovice viz Vitkovice Machi-

nery Group
DPO, a. s. 26, 30, 38, 47, 48, 50, 59, 74
Důl Michal viz Národní památkový ústav
Dům knihy Librex 8, 10, 74, 82, 85, 89
Dům kultury města Ostravy, a. s. 8, 13, 

30, 35, 47, 53, 74, 91, 92
– Kino Art 22, 30
Dwight Robson & The Golden Voices Of 

Gospel, americký hudební soubor 89

Elán, slovenská hudební skupina 77
Eliščin Band, hudební skupina 31, 53
ELSTAV Lighting, s. r. o., firma zajišťující 

veřejné osvětlení 48, 49
Ensamble Martinů, hudební soubor 40
EVECO Brno, s. r. o., dodavatel ekologic-

kých technologií 72
Evraz Vítkovice Steel, a. s. 8, 39
Evropská unie 10, 12, 75
Evropská unie stolního tenisu 58
Evropské seskupení územní spolupráce 73

Evropský parlament 27, 83
Evropský saxofonový soubor 87

Fabric, klub 87
Fakultní nemocnice Ostrava 7, 31, 35, 84
FC Baník Ostrava, fotbalový klub 17, 38, 80
FC Viktoria Plzeň, fotbalový klub 80
Fešáci, hudební skupina 67
Fiducia, antikvariát a galerie 10, 12, 22, 

24, 31, 38, 57, 72, 82, 85, 89, 90
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín 80
Filharmonie Brno 69
1st International School of Ostrava,  

s. r. o. 13, 29, 86
Flamengo, hudební skupina 53
Foreign Office Architects (FOA), ateliér 

architektů 12
420PEOPLE, taneční soubor 50
Freytag & Berndt, nakladatelství 26, 38
Friš, cimbálová hudba 35, 44

Galeria Rondo Sztuki v Katovicích 75
Galerie Mlejn 38
Galerie na schodech 40
galerie Nadace Artevide 35
Galerie VŠB-TU 78
Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) 

17, 31, 38
– Dům umění 13, 14, 15, 18, 24, 27, 45, 

53, 59, 67, 77, 78, 90
– Nová síň 57
Garáž, klub 17
GB Theatre Company, britský divadelní 

soubor 58
Generální konzulát Polské republiky v Os-

travě 27, 57, 77, 78
Graffovo kvarteto, hudební soubor 78
Gypsy Werk, hudební skupina 74

Hasičské muzeum 38
HC Eaton Pardubice, hokejový klub 31
HC Vítkovice Steel, hokejový klub 31
HEC, hudební skupina 35
Herzog & de Meuron Basel Ltd., ateliér 

architektů 12
Hlubina, folklorní soubor 22, 87
Hlubinka, folklorní soubor 27, 87
Hochtief CZ, a. s., stavební společnost 31
Holúbek, folklorní soubor 87
Horkýže Slíže, slovenská hudební skupina 
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Hornické muzeum a Landek park viz Vítko-
vice Machinery Group

Hornické muzeum OKD 26, 30, 38, 40, 45
Hotel Imperial, a. s. 70, 74, 81, 91
Hradišťan, taneční soubor 85
Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy  

32, 38, 71, 74, 78

Charita Ostrava 75, 92
– Charitní dům sv. Františka 92
Charita sv. Alexandra 50
Charlie Straight, hudební skupina 35, 40
Charta 77 24

inSPORTline TT Opava, sportovní klub 36
Irish Dew, hudební skupina 22

Janáčkova filharmonie Ostrava (JFO) 8, 40, 
47, 69, 82, 83, 91

Janáčkova konzervatoř a Gymnázium  
v Ostravě (JKGO) 9, 17, 23, 24, 34, 38, 
78, 87, 92

– Dechová harmonie JKGO 13
– Komorní orchestr JKGO 78, 92
– Pěvecký sbor 92
– Symfonický orchestr JKGO 9, 78
Janáčkovo trio 40
Janáčkův komorní orchestr 82
Jasmina, taneční skupina 34
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Porubě 

37, 38
Jeseter, hudební skupina 82
JK Baník Ostrava, jezdecký klub 60
JK Mustang Lučina, jezdecký klub 60
Josef Vejvoda Trio, hudební soubor 91
Jövö Budapešť, maďarský sportovní klub 32
Judo klub Městské policie Ostrava 61
Junák 92

K-Trio, kulturní zařízení 67
Kanadská obchodní komora v České 

republice 29
Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa (SANAA), 

ateliér architektů 12, 15
Kiss, americká hudební skupina 39
Klub Atlantik viz Centrum kultury a vzdělá-

vání Moravská Ostrava a Přívoz 
Klub českých turistů 31
Klub Parník viz Centrum kultury a vzdělává-

ní Moravská Ostrava a Přívoz 
Knihovna města Ostravy (KMO), p. o. 20, 

25, 35, 38, 70, 73, 84

Knižní klub 12
Kobeřanka, dechová hudba 35
Komorní filharmonie Pardubice 39
Komorní orchestr Quattro, hudební soubor 

40
Komorní scéna Aréna (KSA), p. o. 9, 16, 

17, 18, 20, 30, 40, 52, 62
Komunistická strana Čech a Moravy 

(KSČM) 35, 37, 44, 54, 67, 72, 75
Konfederace politických vězňů ČR 17, 77, 83
Kotek, taneční skupina 34
Krajské zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a informační 
centrum 60

Krasničanek, folklorní soubor 34, 67
Krátký film Praha, a. s. 75
Kroužek přátel MHD 30
Krtek, nadační fond 47
Krutodivadlo Kachny, divadelní soubor 53
Kryštof, hudební skupina 18, 65
Křesťanská a demokratická unie – Česká 

strana lidová (KDU-ČSL) 54
Kulturně-literární centrum Academia Ostra-

va 63
Kulturní dům Michálkovice 11
Kunsthalle Ostrava, o. s., občanské sdru-

žení 18
Kuzniecef, hudební skupina 44

Labyrint, společenský dům 18
Ladybirds, taneční skupina 34
Lašský běžecký klub 50, 93
Lázaro Cruz Quintet, hudební skupina 47
Letiště Leoše Janáčka Ostrava 67
Libros Ostrava, spol. s r. o. 73
Lidová konzervatoř Ostrava 35
– Múzická škola 77
Lipka, folklorní soubor 34
Lühr Filter, GmbH, německá společnost 15

M.O.S.T., občanské sdružení 20
Magistrát města Ostravy (MMO) 8, 72
– Archiv města Ostravy 32, 47, 71, 84
– odbor ekonomického rozvoje 77
Mamalör, hudební skupina 27
Mánes, výstavní síň 40, 63
Markíza, slovenská televize 88
Matiční gymnázium Ostrava, p. o. 78
Maxwan, nizozemský ateliér architektů 

54, 84
MeetFactory, divadelní soubor 44
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PaS de Theatre, s. r. o., umělecká a pro-
dukční agentura 71

Pekařova společnost Českého ráje, sdruže-
ní historiků 34

PKP, polské státní dráhy 48
Pogodno, polská hudební skupina 78
Policie ČR 27, 75, 84, 93
– Krajské ředitelství policie Moravskoslez-

ského kraje 14
– Městské ředitelství Policie ČR Ostrava 

14, 84 
Polské divadlo tance 50
PORG – gymnázium a jazyková škola,  

o. p. s. 24
PR Klub, o. s., klub sdružující pracovníky 

v public relations a marketingu 35
Pragoimex, a. s., výrobce vozidel 47
Pražská komorní filharmonie 69
Pražský filharmonický sbor 69
ProCulture, výzkumné, informační a vzdělá-

vací centrum 37
Prométheus, galerie 20
1. FK Příbram, fotbalový klub 38
1. SC WOOW Vítkovice, florbalový klub  

21, 29
PVK Olymp Praha, volejbalový klub 32

Rada města Ostravy (RMO) 12, 27, 86
Radio Čas 88
Rammstein, německá skupina 21
Rock & Roll Band Marcela Woodmana, 

hudební skupina 40, 44, 65
RPG Real Estate 20
– RPG Byty, s. r. o., realitní společnost 13, 

87
Ruchadzeband-Amsterdam Beyond, hudeb-

ní skupina 47, 87

Ředitelství silnic a dálnic ČR 87

SANAA viz Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa
Saxido, hudební soubor 71
Sbor dobrovolných hasičů Třebovice 18
Scorpions, německá hudební skupina 31
Sdružení historiků ČR 34
Sdružení Telepace 83
SIAL, ateliér architektů 60
Silesia, divadelní soubor 39
SK Jiří TeaM Ostrava, sportovní klub 36
SKSB Arrows, sportovní klub 50
Slezské nemovitosti, s. r. o., realitní spo-

lečnost 32

Slezský soubor Heleny Salichové, folklorní 
soubor 38, 65, 67, 87

Slovenský komorní orchestr Bohdana War-
chala 69

Smíšek, divadelní soubor 51
Sokol Moravská Ostrava, sportovní klub  

36
SONS ČR, Sjednocená organizace nevido-

mých a slabozrakých České republiky  
35

SPOK-Spolek pro ostravskou kulturu 31
SportNES Ostrava, sportovní klub 21
Sportovní a rekreační zařízení města Ostra-

vy, s. r. o., (Sareza) 30
– krytý bazén 32
– sportovní hala v Přívoze 80
– zimní stadion 30, 74, 92
SSK Vítkovice, sportovní klub 19, 21, 24, 

57, 61, 71
Standard & Poor's, ratingová agentura 69
Stanfordská univerzita 31
Stará Aréna, kulturní zařízení 17, 20, 22, 

29, 30, 32, 36–39, 45, 55
Sto zvířat, hudební skupina 35
Strana práv občanů 13
Strike, australsko-britská hudební skupina 

77
Středisko volného času na Ostrčilově ulici 

v Moravské Ostravě 29, 75
Střední odborná škola dopravní a Střední 

odborné učiliště na Moravské ulici ve 
Vítkovicích 30

Sunflower Quartet, italská hudební skupi-
na 47

Sunshine, hudební skupina 34
Svatováclavský hudební festival, o. s. 34, 

63, 69, 82
Symfonický orchestr hlavního města Prahy 

FOK 40

Ševčík, folklorní soubor 87
Šílený PePa, divadelní spolek 53
Škoda Electric, a. s., výrobce vozidel 26
Škola managementu a designu v Zollvereinu 

15
Šupiny, občanské sdružení, amatérské 

divadlo 18

Tatra, a. s., výrobce automobilů 30
Tatroska, hudební skupina 35
Technik, cimbálová hudba 38
Technologické centrum Ostrava 72

Měkkohlaví, výtvarná skupina 24
Městská nemocnice Ostrava, p. o. (MNO) 

7, 24, 37, 50, 74
Městská policie Ostrava 29, 50, 87
Městská rada Doněcka 92
Městský soud v Praze 39
Metrostav, a. s., stavební společnost 31
Mezinárodní hudební festival Janáčkův 

máj, o. p. s. 39, 40, 41, 81
Minikino kavárna viz Centrum kultury  

a vzdělávání Moravská Ostrava a Přívoz
Ministerstvo financí ČR 18
Ministerstvo kultury ČR 54, 70
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 77
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýcho-

vy 29
Ministerstvo vnitra ČR 18
Ministerstvo životního prostředí ČR 18, 27
Místecká, sdružení stavebních firem 87
MK Seitl Ostrava, sportovní klub 77
Mňága a Žďorp, hudební skupina 69
Moravskoslezská vědecká knihovna 8
Moravskoslezský kraj 8, 9, 12,, 14, 22, 

25, 35, 37, 39, 42, 60, 72, 77, 81
Musica Bohemica, hudební soubor 40
Múzická škola viz Lidová konzervatoř 

Ostrava 
Mužský pěvecký sbor Vítkovice 40

Nadace Landek 31, 72
Nadační fond Evraz 8
Nadační fond Tesco 47
Národní divadlo moravskoslezské (NDM), 

p. o. 7–10, 12, 18, 22, 26, 27, 34, 
38–40, 48, 52, 62, 68, 75, 80, 83

– Divadlo Antonína Dvořáka 9, 39, 48, 50, 
77, 85, 91, 93

– Divadlo Jiřího Myrona 11, 26, 32, 50, 87
– Operní studio 50
Národní divadlo v Praze 40
Národní kulturní památka Dolní oblast Vít-

kovice viz Vítkovice Machinery Group 
Národní kulturní památka Důl Michal viz 

Národní památkový ústav 
Národní muzeum v Praze 73
Národní památkový ústav (NPÚ) 25
– Národní kulturní památka Důl Michal 25, 

30, 38, 50, 63, 64, 72
– Národní památkový ústav, územní odbor-

né pracoviště Ostrava 30, 62
Národní symfonický orchestr Polského roz-

hlasu Katovice 40

Národní technická knihovna v Praze 75
NASA, americká vesmírná agentura 21
Nate Brown & One Voice, americký hudební 

soubor 91
Nebratři, hudební skupina 35
Nezávislí, politické hnutí 75
NightWork, hudební skupina 44
NOD Praha, divadelní soubor 44
Nova, televize 88

Občanská demokratická strana (ODS) 17, 
24, 30, 36, 37, 42, 44, 54, 67,73–75, 
80

Občanské sdružení PANT 60, 89
Okamžik, občanské sdružení 67
OMA AMO HQ Rotterdam, ateliér architektů 

12
Ondřejnica, folklorní soubor 87
Ostravak, politické hnutí 74, 75
Ostravar, pivovar 61
Ostravská banda, hudební soubor 40
Ostravská univerzita (OU) 24, 29, 34, 37, 

54, 72
– Fakulta umění 85, 88
– Fakulta zdravotnických studií 29
– Lékařská fakulta 29, 54
– Pedagogická fakulta (PF) 9
Ostravské komunikace, a. s. 50
Ostravské muzeum, p. o. 11, 14, 15, 21, 

32, 45, 90, 91
Ostravské vodárny a kanalizace, a. s. 92
Ostravské výstavy, a. s. 
– Slezskoostravský hrad 24, 27, 30, 34, 

38, 47, 50, 57, 58, 60, 63, 87, 93
– výstaviště Černá louka 15, 35, 73, 83
Ostravský informační servis, s. r. o. 92
Ostravský rozhlasový orchestr 50
Ozíci,  divadelní soubor OZO Ostrava,  

s. r. o. 30
OZO Ostrava, s. r. o., firma zabezpečující 

odvoz a zpracování odpadu 30, 48, 65, 
77, 84

Pacora trio, slovenský hudební soubor  
93

PAM Market, s. r. o., poradenská, marke-
tingová a reklamní firma 50

Panevropská vysoká škola 69
Parlament České republiky 
– Poslanecká sněmovna 27, 30, 34–37, 

39, 44, 47
– Senát 17, 70, 74, 75
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Templ, klub 82
The Australian Pink Floyd, hudební skupina 

11
The Cranberries, irská hudební skupina 57
The Czech Ensemble Baroque Orchestra  

& Chor 85
The Gizd Q, hudební skupina 40
The Kilkennys, irská hudební skupina 22
The Proclaimers, skotská hudební skupina 

57
The Prostitutes, hudební skupina 80
THeatr ludem, občanské sdružení 67
TJ Baník Ostrava, sportovní klub 21
TJ Liga 100 Ostrava, sportovní klub 50,  

77
TJ Mittal Ostrava, sportovní klub 21, 32
TJ Sokol Moravská Ostrava, sportovní klub 

84
TJ Sokol Vítkovice, sportovní klub 32, 83
TJ Tatran Střešovice, florbalový klub 29
Tolar, cimbálová hudba 93
TOP 09, politická strana 37, 44, 74, 75
Trempo di Šlak, hudební skupina 27
Trojhalí Karolina, sdružení právnických 

osob 67
TUTU, hudební skupina 44
TV Noe, televizní stanice 83
Tvrdohlaví, výtvarná skupina 90

U2 stay, hudební skupina 22
U2, irská hudební skupina 22
UDG, hudební skupina 44
Unie výtvarných umělců ČR 17
Univerzita Karlova v Praze 20
– Institut mezinárodních studií Fakulty 

sociálních věd 34
Urband, hudební skupina 27
Úřad práce v Ostravě 13
Ústav pro studium totalitních režimů 60

VAE CONTROLS, s. r. o., společnost dodá-
vající systémy řízení technologických 
procesů 48

Věci veřejné, politická strana 39, 44
Velvyslanectví Kanady v ČR 29
Veselý senior, nadace 67
Vítkovice Aréna, a. s. 
– ČEZ Aréna 10, 11, 18, 21, 31, 36, 39, 

50, 67, 68, 74, 77, 79, 80, 82, 84, 88, 
89

– Městský stadion ve Vítkovicích 42, 63, 
64

Vítkovice Machinery Group 13, 24, 35
– Dolní oblast Vítkovice 15, 35, 38, 45, 

51, 64, 68
– Hornické muzeum a Landek park 45, 

57, 59, 63, 64, 72, 92
– Vítkovice, a. s. 17, 25, 30, 65, 73
– Vítkovice Doprava, a. s. 48
– Vítkovice Holding, a. s. 45
– Vítkovice KCK, s. r. o. 21
– Vítkovice Power Engineering, a. s. 24
VK DHL Ostrava, volejbalový klub 13, 18
VK Dukla Liberec, volejbalový klub 13
VKP Bratislava, slovenský volejbalový klub 

18
Voith GmbH, německý výrobce železničních 

vozidel 48
Vosto5, divadelní soubor 44
Vypsaná fixa, hudební skupina 61
Vysoká škola báňská-Technická univerzita 

Ostrava (VŠB-TU) 9, 12, 21, 35, 36, 37, 
57, 73 

– Ekonomická fakulta 53 
– Vesmír, sál VŠB-TU 74
Vysoká škola podnikání, a. s. 13, 37, 73, 81
Vysoké pece Ostrava, a. s. 10
Výstavní síň Sokolská 26 viz Centrum 

kultury a vzdělávání Moravská Ostrava 
a Přívoz 

Výtvarné centrum Chagall 8, 9, 17, 20, 38, 
54, 65, 78

Vzájemné soužití, občanské sdružení 20

Weissovanka, dechová hudba 34

Základní umělecká škola v Ostravě-Mugli-
nově 47

Zastupitelstvo města Ostravy (ZMO) 10, 
15, 24, 32, 34, 45, 53, 54, 67, 70, 72, 
73, 75, 80, 81, 86, 90

Zemplín, slovenský folklorní soubor 34
Zóna, taneční divadlo 34
Zoologická zahrada Ostrava, p. o. 14, 29, 

55, 59, 81, 93
ZŠ a MŠ Ostrčilova v Moravské Ostravě 24
ZŠ Josefa Valčíka v Porubě 21
ZŠ na Matrosovově ulici v Hulvákách 69
ZŠ na ul. Rostislavova ve Vítkovicích 24
ZŠ Prameny Karviná 31
ZŠ pro sluchově postižené v Porubě 72
ZŠ Vsetín-Luh 31

Ženský pěvecký sbor Krnov 40

Rejstřík akcí k významným výročím

110. výročí Mužského pěveckého sboru Vítkovice 40

80. výročí otevření Nové radnice 76, 77

80. výročí provozu autobusů v Ostravě 47

65. výročí osvobození Ostravy a konce druhé světové války 34

50. výročí vzniku tramvajové vozovny v Porubě 47

35. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj 40

30. ročník konference Janáčkiana 40

30. výročí Hvězdárny a planetária Johanna Palisy 32

25. výročí Dětského souboru Heleny Salichové 80

20. výročí Výtvarného centra Chagall 65

20. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka 24

20. výročí Dechové harmonie JKGO 13

10. ročník Gastro festivalu Ostrava 83

10. ročník Porubského čtvrtmaratonu 77

10. ročník festivalu Tanec Ostrava 50

10. ročník Ostravského aerobik maratonu 21

5. ročník Mezinárodního sochařského sympozia Landek 59

5. ročník festivalu Jazz Open Night 47

5. výročí Hasičského muzea 38
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