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Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje (5. ledna)

1. ledna
• nejvíce Ostravanů a návštěvníků města přivítalo nový rok v restaura-
cích a barech na Stodolní ulici a v jejím okolí. Dalšími místy oslav byly 
již  tradičně Slezskoostravský hrad a kruhový objezd na ulici Dr. Martínka 
v Hrabůvce, kde na Nový rok vpodvečer ozářil oblohu za zvuku Beethove-
novy 9. symfonie několikaminutový ohňostroj 

• 58 minut po půlnoci se ve Vítkovické nemocnici, a. s., narodil Tobiáš 
Bárta, první dítě nejen v Ostravě, ale v celém Moravskoslezském kraji.  
3. ledna Tobiášovi a jeho mamince předala náměstkyně primátora S. Pi- 
perková hračky, pamětní list a pamětní medaili města 

• do obchodního rejstříku byla zapsána společnost Ekova Electric, a. s., 
jejímž jediným akcionářem je Dopravní podnik Ostrava, a. s. Firma se 
zabývá výrobou, údržbou a modernizací tramvají a trolejbusů 

• počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu v Ostravě činil 310 464

1.–14. ledna
• výtěžek Tříkrálové sbírky ve výši 1 281 093 Kč, kterou v Ostravě orga-
nizovala Charita Ostrava ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra, byl určen 
zejména na pomoc osobám bez přístřeší, seniorům, osamělým matkám 
s dětmi a lidem se zdravotním postižením nebo nacházejícím se v obtížné 
životní situaci. 6. ledna navštívili koledníci na Nové radnici také náměstky 
primátora A. Boháče, T. Petříka a S. Piperkovou

5. ledna
• od tohoto data byla všechna telefonní čísla tísňových linek z celého 
Moravskoslezského kraje přesměrována do ústředny Integrovaného bez-



12.–19. ledna
• čtení na pokračování z románu J. Balabána Zeptej se táty, který pro 
rozhlas adaptovala B. Kostřicová, uvedl Český rozhlas 3 – Vltava. V režii 
R. Lipuse text četl N. Lichý
 
13. ledna 
• ve Výstavní síni Sokolská 26 proběhla vernisáž výstavy Kumulus Nim-
bus, prezentující velkoformátové tisky, obrazy a dřevořezy J. Vičara 

13.–16. ledna
• Ostrava představila na veletrhu Regiontour 2011 technické památky, 
významné kulturní a sportovní akce konané ve městě. V soutěži o Velkou 
cenu cestovního ruchu získala Ostrava v kategorii Nejlepší elektronický 
newsletter 2. místo za Cestování Newsletter!!!
  
14. ledna
• na 4. charitativním koncertu Galavečer společenské odpovědnosti v Di-
vadle Antonína Dvořáka, jehož výtěžek byl určen mj. na projekty pomoci 
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tak bylo uvedeno operační středisko pro všechny složky integrované-
ho záchranného systému – Policie ČR, Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje, Zdravotnické záchranné služby Moravskoslez-
ského kraje a  také Městské policie Ostrava. Součástí centra je praco-
viště krizového štábu města a 31 dispečerských stanovišť. Přestavba 
a vybavení budovy stálo 679 mil. Kč, které byly získány z 92,5 % z fondů 
Evropské unie a 7,5 % z rozpočtů Moravskoslezského kraje, Ministerstva 
vnitra ČR a města Ostravy

• známý zahraniční zpravodaj České televize, bývalý reportér CNN a ab-
solvent Pedagogické fakulty v Ostravě T. Etzler diskutoval se studenty 
Ostravské univerzity

6. ledna
• na programu Novoročního koncertu Janáčkovy filharmonie Ostrava 
řízené T. Kucharem, který zahájil náměstek primátora T. Petřík, byla díla  
B. Smetany, A. Dvořáka, J.-P. Moncaya, A. Márqueze a A. Ginastery. Sólis-
tou večera byl slovenský klavírista M. Arendárik

• cestovatel V. Dostál pokřtil v Domě knihy Librex knihu známého moře-
plavce a cestovatele R. Konkolského Aljašský deník

7. ledna
• v sídle Knihovny města Ostravy na ul. 28. října se konala akce, jejíž 
účastníci si připomenuli 100. výročí narození spisovatele Z. Jirotky sym-
bolickou koblihovou bitvou odkazující na scénu z jeho nejznámějšího 
humoristického románu Saturnin

8. ledna
• recenze premiér českých a zahraničních filmů, reportáže z festivalů 
a portréty tvůrců nabízí nová revue Filmkompas, připravovaná v ostrav-
ském studiu ČT 

10. ledna 
• na akademickém mistrovství ČR v halové atletice jednotlivců a druž-
stev v Praze vybojovali mistrovské tituly v bězích na 60 m V. Šimík z Peda-
gogické fakulty Ostravské univerzity časem 7,03 s a J. Slaninová z Vyso-
ké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (7,75 s)

12.–13. ledna
• Symfonický orchestr Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě 
pod taktovkou M. Prášila a P. Šumníka přednesl na Novoročním koncertu 
díla F. von Suppého, O. Respighiho, P. I. Čajkovského a W. A. Mozarta, 
v jehož houslovém koncertu vystoupila jako sólistka M. Fuxová 

Stánek Ostravy 
na veletrhu 
Regiontour 2011 
(13.–16. ledna)
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Členové činohry NDM v inscenaci Gottland podle předlohy M. Szczygieła 
(20. ledna)

handicapované mládeži a vybudování a provoz Komunitního centra Ostra-
va, vystoupili mj. R. Fišarová a v doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostra-
va M. Chodúr

• v Divadle loutek Ostrava proběhla premiéra hry na motivy H. Ch. Ander-
sena Ošklivé káčátko v dramatizaci a režii V. Klemense

• A. Rusinová z Městské nemocnice Ostrava se stala první nositelkou 
titulu Miss sestra 2010. Ocenění převzala v Obecním domě v Praze z ru-
kou ministra zdravotnictví L. Hegera
 
17. ledna
• posluchače nadchlo vystoupení nejznámějšího swingového orchestru 
na světě Glenn Miller Orchestra řízeného W. Saldenem, který vystoupil 
v Domě kultury města Ostravy v programu Evening of Swing and Elegance
 
• v roli Kostelničky Buryjovky v Janáčkově opeře Její pastorkyňa hostova-
la v Národním divadle moravskoslezském vynikající americká sopranistka 
N. Secunde, která nahradila nemocnou E. Urbanovou

• společnost Top Fitness otevřela v areálu In Park ve Vítkovicích na ulici 
1. máje na ploše 2500 m2 největší fitnesscentrum v ČR. Zájemcům je 
k dispozici kromě trenažérů a posilovacích strojů pět badmintonových 
kurtů, sál pro skupinové cvičení a relaxační zóna

17.–20. ledna
• na 18. ročníku výstavy Infotherma na výstavišti Černá louka, zamě-
řeném na vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů, se 
prezentovalo 363 domácích a zahraničních firem a institucí

18. ledna
• za přítomnosti ministra kultury J. Bessera bylo v Dolní oblasti Vítko-
vic zahájeno zvedání 800tunového ocelového zvonu bývalého plynojemu, 
který se podle návrhu architekta J. Pleskota začal přestavovat na sál 
s kapacitou 1500 diváků a prostory pro galerii
 
• v Domě umění Galerie výtvarného umění Ostrava byla zahájena výsta-
va Polský konstruktivismus a edice Múzea Milana Dobeša, na které byla 
představena díla A. Nowackého, J. Kapusty, J. Grabowského a dalších 

19. ledna
• primátor města Ostravy P. Kajnar jednal s generální konzulkou České 
republiky v Drážďanech J. Krejčíkovou především o přípravě dnů české kul-
tury v Sasku, v jejichž rámci se německé veřejnosti představí i Ostrava

• slavnostní koncert k 20. výročí založení Ostravské univerzity nabídl 
v provedení Symfonického orchestru Fakulty umění OU řízeného J. Kuče-
rou díla J. Brahmse, A. Salieriho, F. Liszta a S. Prokofjeva. Jako sólisté 
vystoupili hobojista J. Klögner a klavírista I. Kahánek 

20. ledna
• primátoři statutárních měst Brna R. Onderka, Ostravy P. Kajnar a Plzně 
M. Baxa se na společném jednání v Brně postavili proti změně rozpočto-
vého určení daní navrhované ministerstvem financí, která by způsobila 
snížení příjmů velkých měst o stovky milionů korun

• za účasti autora předlohy M. Szczygieła se konala v NDM premiéra hry 
Gottland inscenovaná režisérem a autorem hudby J. Mikuláškem. Scénu 
a kostýmy navrhl M. Cpin 

Scéna ze hry Ošklivé káčátko v Divadle loutek Ostrava s V. Krakovkovou 
(14. ledna)
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M. Čapka 
a T. Dočkalová 
ve hře 
Dávníkové v KSA 
(22. ledna)
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• statutární město Ostrava zprovoznilo svůj oficiální informační kanál na 
serveru youtube.com. Na adrese youtube.com/ostravamesto budou ve 
spolupráci s regionálními televizními stanicemi zveřejňovány zpravodaj-
ské spoty informující o dění ve městě a upoutávky na kulturní a sportovní 
akce

• vítězem 7. ročníku mezinárodních závodů ve skoku do výšky Ostravská 
laťka v multifunkční hale u ČEZ Arény se stal český výškař J. Bába výko-
nem 226 cm. Mezi ženami obhájila loňské prvenství I. Straková, která 
překonala laťku ve výšce 187 cm

20.–23. ledna
• Ostrava se prezentovala na veletrhu ITF Slovakiatour 2011 v Bratisla-
vě. Návštěvníci projevili stejně jako v Brně zájem zejména o informace 
o technických památkách a připravovaných kulturních a sportovních 
akcích, zaujala je také nová podoba loga města 

21. ledna
• v Divadle Petra Bezruče byla uvedena hra T. Vinterberga a M. Rukova 
Rodinná slavnost, jejíž předlohou byl dánský film Rodinná oslava. Režisér 
M. Františák obsadil do hlavních rolí N. Lichého, L. Melníka a K. Krejčí 

22. ledna
• premiéra inscenace M. Langa Dávníkové, označované jako groteskní 
thriller s prvky fantasy, se uskutečnila v Komorní scéně Aréna. V režii 
autora se představili M. Čapka, T. Dočkalová, S. Muchová a další 

26. ledna
• Zastupitelstvo města Ostravy na svém 4. zasedání schválilo pozvání 
premiéra P. Nečase k návštěvě Ostravy, přidělení účelové neinvestiční 
dotace z rozpočtu města Vysoké škole báňské – Technické univerzitě 
Ostrava ve výši 240 000 Kč na realizaci projektu Kariéra PLUS a dotaci 
na stavbu vyhlídkové věže v Hošťálkovicích 

26.–29. ledna
• unikátní exponát českého pavilonu na výstavě EXPO 2010 v Šangha- 
ji –  Zlatou slzu –, jejímž autorem je F. Díaz, si mohli zájemci prohlédnout 
ve vítkovickém zámku. Celou akci organizovala a financovala Vítkovice 
Machinery Group

27. ledna
• činohra NDM uvedla premiéru hry W. Congreva Velkolepost vyvole-
ných. V režii J. Klimszy vystoupili P. Sýkora, F. Strnad, J. Fišar, R. Urban,  
V. Polák, I. Orozovič, V. Forejtová, P. Kafková, L. Bělašková, A. Mohylová, 
R. Klemensová a M. Georgievová

28. ledna
• vzhledem k nepříznivé imisní situaci u polétavého prachu byl poprvé 
v roce 2011 vyhlášen signál smogové regulace. V prostředcích MHD 
v Ostravě v zónách 1–4 byla zavedena mimořádná bezplatná přeprava

29. ledna
• jednou ze vzpomínkových akcí na spisovatele J. Balabána byla výstava 
obrazů čtyř desítek malířů, mj. J. Špaňhela, J. Surůvky a K. Szanyi v evan-
gelickém kostele v Hlučíně nazvaná Pohni křídlem! 

• Český filmový a televizní svaz FITES udělil cenu Trilobit za původní dílo 
filmové a televizní tvorby v roce 2010 filmu Pouta, natočenému v kopro-
dukci ostravského studia ČT, jehož režisérem byl ostravský rodák R. Špa-
ček. Čestné uznání získala A. Berková in memoriam a L. Wimmerová za 
televizní film Nespavost, produkovaný ostravským studiem ČT
 
31. ledna
• Moravskoslezský kraj podepsal s firmami ArcelorMittal Ostrava, a. s., 
ČEZ, a. s., Dalkia Česká republika, a. s., Evraz Vítkovice Steel, a. s., OKK 
Koksovny, a. s., a ŽDB Group, a. s., dohodu, kterou se firmy dobrovolně 
zavazují, že začnou regulaci výroby dříve, než jim to při zhoršení imisních 
podmínek ukládá schválený regulační řád 

• počet evidovaných žadatelů o zaměstnání činil v Ostravě 19 711 a mí-
ra nezaměstnanosti dosáhla 12,3 %
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• do funkce generální konzulky Polské republiky v Ostravě nastoupila  
A. Olszewska 

• DPO, a. s., zavedla do zkušebního provozu novou službu E-Karta DPO, 
a. s. V první fázi mohli zákazníci nakupovat pouze dlouhodobé jízdenky, 
platné ve spojích této společnosti, prostřednictvím internetu

• velkoplošné fotografie průmyslových památek Ostravy, např. Dolu Ale-
xandr, koksoven Svoboda a Jan Šverma, jejichž autorem je B. Renner, 
byly vystaveny ve foyer Nové radnice

• v Domě umění GVUO se konala vernisáž výstavy Paříž, sladká Paříž – 
grafická díla Valentina Držkovice

4. února
• herec N. Lichý, spisovatel J. E. Frič, fotograf V. Kolář a další vystoupili 
v  antikvariátu a galerii Fiducia na křtu vzpomínkovového sborníku Honzo, 
ahoj!, věnovaného spisovateli J. Balabánovi k jeho nedožitým 50 letům. 
Večerem provázel básník a editor jeho spisů P. Hruška 

• jako připomínku na 30 let starý mistrovský titul nastoupili hokejisté 
HC Vítkovice Steel do utkání s HC Kometa Brno v dresech, ve kterých jej 
v roce 1981 získali

5. února
• ve věku 85 let zemřel herec, hudebník a člen Divadla Járy Cimrmana 
P. Vondruška, který byl v letech 1962–1966 dirigentem opery Státního 
divadla v Ostravě 

5.–6. února
• na juniorském mistrovství republiky v krasobruslení v Českých Budě-
jovicích získal první místo v kategorii juniorů P. Coufal z LR Cosmetic 
Ostrava

7. února
• ministr životního prostředí T. Chalupa jednal s primátorem P. Kajnarem, 
jeho náměstky D. Madejem, T. Petříkem a hejtmanem Moravskoslezského 
kraje J. Palasem o kvalitě ovzduší v Ostravě. Poté podepsal se zástupci 
společnosti ArcelorMittal Ostrava, a. s., dohodu, kterou se podnik zavazu-
je omezit negativní vlivy na životní prostředí. O tématu alternativní dopravy 
pak T. Chalupa hovořil se zástupci společnosti Vítkovice, a. s.

• výjimečná výstava v Ostravském muzeu o Janu Lucemburském a jeho 
době s názvem Král, který létal vstoupila do druhé fáze. Od tohoto data 
si zde mohli návštěvníci prohlédnout nově přeinstalovanou expozici, jíž 

Editoři sborníku 
Honzo, ahoj! 
D. Iwashita 
a M. Plzák 
(4. února)

Arcibiskup J. Graubner a biskup F. V. Lobkowicz při prohlídce kopií koruno-
vačních klenotů na výstavě Král, který létal (7. února)



16. února
• primátor P. Kajnar na tiskové konferenci oznámil, že stavba nového sta-
dionu ve Svinově bude odložena a město zrekonstruuje stadion v Ostra-
vě-Vítkovicích tak, aby odpovídal parametrům projektu Českomoravského 
fotbalového svazu Stadiony 2012 a mohl na něm hrát první fotbalovou 
ligu klub FC Baník Ostrava

• u příležitosti 20 let Charity Ostrava se na výstavišti Černá louka konal 
benefiční koncert Sešli se, aby pomohli, na kterém vystoupila V. Špina-
rová a kapela Buty. Výtěžek ze vstupného byl určen na rekonstrukci cha-
ritního domu sv. Benedikta Labre ve Vítkovicích. Po koncertu byla před-
stavena fotografická publikace Dotek naděje, přibližující poslání charitní 
práce, na které se podíleli mj. fotograf P. Zuchnický, novinářka I. Gračko-
vá a teolog T. Halík

• většina lékařů, kteří se rozhodli odejít z nemocnic, léčebných ústavů 
a záchranných služeb ve městě na konci roku 2010 na protest proti pla-
tové politice ministerstva zdravotnictví, své výpovědi zrušila, jelikož minis-
terstvo splnilo větší část požadavků nespokojených lékařů a navýšilo 
finanční prostředky na mzdy o cca 2 miliardy Kč

• ve věku 86 let zemřela akademická malířka, grafička a autorka gobelí-
nů V. Tošenovská 

17. února
• překročení limitu polétavého prachu ve vzduchu bylo důvodem k vyhlá-
šení signálu regulace. Například v Ostravě-Zábřehu bylo množství škodli-
vin třikrát vyšší, než připouští normy 

18. února 
• anonym oznámil uložení výbušniny v jednom z hotelů v centru Ostravy. 
Doprava na Nádražní ulici musela být zastavena a evakuováno bylo cca 
60 osob. Žádný podezřelý předmět však nebyl nalezen. Policisté 31leté-
ho muže podezřelého z trestného činu šíření poplašné zprávy dopadli 

21. února
• na budově přístavby Divadla loutek Ostrava byl uveden do provozu orloj 
tvořený hvězdnými hodinami a galerií pohyblivých loutek krále, královny, 
anděla, čerta, kašpárka a smrťáka, které vznikly v dílně řezbáře P. Skor-
kovského podle výtvarného návrhu T. Volkmera. Hudbu, doprovázející 
pohyb pohádkových figurek, složil V. Ondruška 

22. února
• návštěvnické centrum, jehož součástí jsou restaurace, pokladny 
s prodejnou suvenýrů a vstupní expozice, bylo otevřeno na Dole Michal. 
Památková obnova, navržená V. Filandrem, financovaná z Finančních 

1716

Ú
N

O
R

Ú
N

O
R dominoval relikviář sv. Simeona, zlatý poklad ze Slezské Středy, kopie 

koruny sv. Václava, pohřební insignie krále Přemysla Otakara II. a Rudol-
fa I. a královská koruna z relikviářové busty Karla Velikého z pokladnice 
v Cáchách. Primátor P. Kajnar zároveň pokřtil 1000stránkový katalog k vý-
stavě, jehož editorem byl kurátor výstavy a historik umění D. Majer 

• v Komorní scéně Aréna se ve spolupráci s Masarykovou demokratic-
kou akademií Ostrava konala beseda Aréna v Aréně – Svět uprostřed 
krize? Co čeká Českou republiku v roce 2011?, které se účastnili filozof 
V. Bělohradský, sociolog J. Keller a místopředseda Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR L. Zaorálek

• prvním přírůstkem v roce 2011 v Zoologické zahradě Ostrava, která si 
v tomto roce připomíná 60. výročí založení, se stala dvě mláďata vzácné-
ho plemene ovce domácí – valašky

9. února
• fotbalový tým FC Vítkovice, který hrál v sezoně 2010/2011 třetí ligu, 
ukončil po 92 letech svoji činnost. Firma Geofin, a. s., která byla vlastní-
kem 80% podílu v FC Vítkovice, a. s., podala na klub insolvenční návrh. 
Oddíly mládeže zatím pokračovaly ve své činnosti

10.–13. února
• návštěvníkům ostravského stánku na 20. ročníku veletrhu cestovního 
ruchu Holiday World na Výstavišti Praha-Holešovice byly k dispozici mj. 
informační materiály o památkách, dopravě, ubytování a mapy města. 
Zájemci mohli také obdržet novou multimediální prezentaci města

12. února
• koncertem v multikině CineStar zahájila skupina Kryštof své turné 
Kryštoff/On, které doplnil filmový dokument o kapele

12.–13. února
• 1. Judo club Baník Ostrava pořádal ve sportovní hale Sarezy v Přívoze 
10. ročník Velké ceny Ostravy, na kterém se představilo 779 závodníků 
z 91 klubů z České republiky, Polska a Slovenska

14. února
• zástupci firmy IBM ČR prezentovali v mateřské škole na Lechowiczově 
ulici v Moravské Ostravě projekt firmy IBM KidSmart Early Learning, jehož 
účelem je zvýšení počítačové gramotnosti dětí ve věku 3–7 let 

15. února
• více než dvě desítky umělců, především ruské krasobruslařské školy 
spolu s artisty z celého světa, ztvárnily příběh o zrození Země na kraso-
bruslařské show Cirque de Glace v ČEZ Aréně 



1. března
• otevřen byl nový čtyřhvězdičkový hotel Mercure Ostrava Center, provo-
zovaný skupinou Accor, který vznikl přestavbou z budovy bývalé krajské 
odborové rady na Českobratrské ulici v Moravské Ostravě. Hostům je 
k dispozici 139 luxusně vybavených pokojů, konferenční prostory, well- 
ness centrum a bar s restaurací

• vzhledem k ukončení činnosti společnosti Černá louka 2015, s. r. o., 
která zajišťovala projekty související s kandidaturou Ostravy na titul 
Evropské hlavní město kultury 2015, byl ukončen provoz Staré Arény 

• ve Výtvarném centru Chagall se konala vernisáž fotografií V. Bartka 
Dvořakiáda, prezentující snímky z inscenací oper A. Dvořáka v NDM  

1. března–1. dubna 
• občanské sdružení M.O.S.T. pořádalo 10. ročník festivalu ProTibet, 
jehož nejvýznamnější událostí byla návštěva skupiny tibetských mnichů 
z kláštera Gaden, kteří několik dní tvořili pískovou mandalu. Zájemci mohli 
dále zhlédnout výstavu fotografií, filmy, vyslechnout přednášky, účastnit 
se diskuzí či autorských čtení nebo ochutnat tradiční tibetskou kuchyni

2. března
• výstavou prací sklářů J. Skuhravé, J. Divína a O. Strnadela nazvanou 
3Glass a křtem dvousvazkové publikace Galerie Beseda – Osobnosti 
Galerie Beseda oslavila tato výstavní síň na Jurečkově ulici v Moravské 
Ostravě páté výročí svého založení

mechanismů EHP/Norsko, se týkala nádvoří a horní části vstupní budovy, 
kde vznikly hostinské pokoje a kanceláře 

23. února
• na 5. zasedání zastupitelstva města proběhla bouřlivá diskuze týkají-
cí se restrukturalizace DPO, a. s., a průběžného vyhodnocování opatření 
v městské hromadné dopravě související s akcí Smog. Zastupitelé poté 
nepřijali usnesení k vyvěšení vlajky Tibetu na Nové radnici, schválili účelo-
vé dotace na projekty na podporu handicapovaných občanů, v oblastech 
kultury, školství a volného času, sportu, protidrogové prevence, preven-
ce kriminality a sociální péče. ZMO rozhodlo o spolufinancování projektu 
Návštěvnické centrum – středisko ekologické výchovy v Zoologické zahra-
dě Ostrava a 11. ročníku Dnů NATO v Ostravě, vyslovilo souhlas se zruše-
ním společnosti Černá louka 2015, s. r. o., a schválilo do funkce ředitele 
Dopravního podniku Ostrava, a. s., R. Kadlučku

• zpěvákem dvacetiletí se stal J. Nohavica, který převzal ocenění na 
slavnostním  ceremoniálu Anděl 2010 v Incheba Areně v Praze 

23.–27. února
• Ostrava prezentovala na veletrhu cestovního ruchu f.re.e – die neue  
C–B–R v Mnichově památky, významné sportovní a kulturní akce a mož-
nosti ubytování a stravování. Návštěvníci se zajímali také o lokality vhod-
né ke kempování a caravaningu

24. února
• občanské sdružení SPOK–spolek pro ostravskou kulturu, provozující 
společně s GVUO Kabinet architektury v Domě umění, se stalo, jako zatím 
jediné v ČR, členem Mezinárodní konfederace architektonických muzeí

• ve Výstavní síni Sokolská 26 proběhla vernisáž maleb J. Žáčka Krajina 

• výstava obrazů J. Baucha, zahájena ve Výtvarném centru Chagall, byla 
součástí celoročního projektu galerie Ostrava umělecká – výtvarné přícho-
dy s podtitulem Od Alta po Zrzavého, jehož cílem bylo představit význam-
né  umělce spjaté s městem 

26.–27. února
• na mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek v Praze 
vybojovali mistrovské tituly čtyři členové SSK Vítkovice. V běhu na 800 m 
zvítězil D. Grecman časem 1:55,62 min., ve skoku vysokém M. Nová  výko-
nem 182 cm a ve vrhu koulí D. Košař, když dohodil do vzdálenosti 17,75 m

28. února
• tichým protestem fanoušků FC Baník Ostrava proti záměru vedení 
města přestěhovat tento fotbalový klub do Vítkovic a nepostavit nový sta-
dion ve Svinově začalo utkání FC Baník Ostrava – AC Sparta Praha na 
Bazalech, které  skončilo prohrou domácích 0:2 
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• v hudebním oddělení KMO byla zahájena výstava fotografií H. Kunzové 
Ať žije slavná tradice – Skok přes kůži

4.–6. března
• na halovém mistrovství Evropy v atletice v Paříži získali odchovanci 
SSK Vítkovice dvě medaile. D. Rosolová, závodící nyní za USK Praha, 
vybojovala titul v běhu na 400 metrů v osobním rekordu 51,73 sekundy 
a J. Bába, který je stále členem SSK Vítkovice, se umístil na 2. místě ve 
skoku do výšky, když překonal laťku ve výšce 234 cm

• tenisté Kazachstánu zdolali v ČEZ Aréně v prvním kole Davisova pohá-
ru po velkém boji tým České republiky 3:2. V rozhodujícím utkání zvítězil 
M. Kukuškin nad J. Hájkem 3:1 na sety. Skvrnou na průběhu utkání bylo 
vykradení hotelových pokojů hostující kazašské reprezentace

5. března
• film Pouta, vzniklý v koprodukci s ostravským studiem ČT, jehož reži-
sérem byl ostravský rodák R. Špaček a v hlavní roli se objevil O. Malý, 
rovněž narozený v Ostravě, získal Českého lva za nejlepší film, režii a nej-
lepší mužský herecký výkon v hlavní roli 

• na masopustu na Slezskoostravském hradě mohli lidé ochutnat tradič-
ní zabijačkové pochoutky, zhlédnout a také si zakoupit výrobky lidových 
řemesel. To vše doplnil průvod masopustních masek a vystoupení skupi-
ny Klapeto

• na 3. ročníku akce PechaKucha Night Ostrava ve vyprodaném sále 
VŠB-TU Vesmír v Moravské Ostravě prezentovali své projekty designéři, 
architekti, fotografové a výtvarníci. Na ukázku své tvorby měl každý přes-
ně vymezený čas 6 min. a 40 s

7. března
• u příležitosti 90 let od založení Knihovny města Ostravy byla ve foyer 
Nové radnice zahájena výstava představující její činnost. Fotografie zachy-
covaly nejen interiéry ústředí a 26 poboček knihovny, ale také záběry 
z akcí, které KMO pořádala

8. března
• Ostravské muzeum zorganizovalo masopustní rej centrem města. Prů-
vodu se za doprovodu muzikantů z Polanky účastnili členové Sboru dob-
rovolných hasičů Ostrava-Pustkovec, Bílého divadla Ostrava, folklorního 
souboru Hlubinka a také pracovníci Ostravského muzea

8.–9. března
• v aule VŠB-TU proběhl 4. ročník projektu Kariéra PLUS, jehož součás-
tí byly veletrh pracovních příležitostí, kterého se zúčastnilo více než sto 
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T. Berdych a L. Dlouhý ve čtyřhře (5. března)

Stovky fanoušků na utkání Davis Cupu v ČEZ Aréně (5. března)



16. března
• do funkce rektora Ostravské univerzity byl slavnostně inaugurován  
J. Močkoř

16.–20. března
• čtyři medaile, z toho jednu zlatou, dvě stříbrné a jednu bronzovou, 
vybojoval Z. Benek z Ostravy na mistrovství Evropy veteránů v atletice 
v belgickém Gentu 

17. března
• známá rocková skupina Kabát vystoupila v ČEZ Aréně v rámci turné 
Banditi di Praga
 
18. března
• v DPB se konala premiéra hry W. Shakespeara Romeo a Julie s podtex-
tem Čtyři okamžiky, za které to prý všechno stálo. Režisérkou inscenace, 
odehrávající se v netradičním prostředí – sídlišti –, byla A. Petrželková.  
V  hlavních rolích vystoupili M. Sedláček a P. Gajdošíková

• novou střechu, vstupní vrata, vytápění a část obvodového pláště budo-
vy získal rekonstruovaný pavilon hrochů v Zoologické zahradě Ostrava, 
otevřený za účasti náměstka primátora D. Madeje a ředitele zoo P. Čo- 
lase
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nepůjde, zahájená J. Švejnarem 

8.–11. března
• na 22. ročníku největšího evropského veletrhu nemovitostí a investič-
ních příležitostí MIPIM ve francouzském Cannes nabízela Ostrava, repre-
zentovaná primátorem P. Kajnarem a jeho náměstky, prostory ve Vědec-
ko-technologickém parku Ostrava, a. s., pozemky v průmyslových zónách 
Hrabová a Mošnov, Nové Karolině nebo Dolní oblasti Vítkovic 

10. března
• v Moravské galerii v Brně se konala vernisáž retrospektivní výstavy 
fotografií Ostravy z let 1959 až 2010, jejichž autorem je V. Kolář, který 
v roce 2011 oslavil významné životní jubileum – 70 let 

11. března
• první sloní mládě v ČR – samec vážící 78 kilogramů – se narodilo slo-
nici Vishesh v Zoologické zahradě Ostrava. 6. května bohužel mládě uhy-
nulo

14. března
• na štítové zdi domu na Zákrejsově ulici č. 4 v Přívoze byl instalován 
smalt K. Szanyi Šli spolu, inspirovaný texty zesnulého spisovatele J. Bala-
bána 

J. Sedláček a B. Kaufmannová ve skeči, který byl součástí kulturního progra-
mu k zahájení prodeje předplatného NDM (21. března)

Inscenace W. Shakespeara Romeo a Julie v DPB (18. března)



21. března
• bohatým kulturním programem, ve kterém se představily všechny sou-
bory NDM, byl zahájen před budovou předprodeje na ulici Čs. legií u Diva-
dla Jiřího Myrona prodej předplatného na sezonu 2011–2012 

21.–27. března
• program ostravské části filmového festivalu Jeden svět nabídl v Miniki-
no kavárně, kině Art, klubu Atlantik a antikvariátu a klubu Fiducia čtyřicet 
domácích i zahraničních snímků týkajících se lidských práv. Kromě filmo-
vých projekcí byly pro zájemce připraveny přednášky a diskuze, mj. s his-
torikem M. Borákem, který besedoval o problematice totálního nasazení 
v době 2. světové války

22. března
• v Domě umění GVUO se konala vernisáž výstavy Alfons Mucha ‚150 
let‘ za účasti vnuka slavného umělce J. Muchy. Expozice, kterou připravila 
londýnská kurátorka T. Sato, prezentovala poprvé v Ostravě v takovém 
rozsahu výběr z Muchovy malířské, kreslířské a fotografické tvorby a také 
díla užitého umění. Výstavu, kterou navštívil i tenista I. Lendl, který ji rov-
něž zaštítil, doplnil bohatý doprovodný program, jehož součástí byly také 
komentované prohlídky

• ostravský rodák – chirurg B. Pomahač – provedl v americkém Bostonu 
první kompletní transplantaci obličeje v dějinách USA

23. března
• uvedeny byly nové prezentační klipy Ostravy – osmiminutový snímek 
Nová Ostrava!!!, tříminutový klip a čtyři tematické spoty –, vytvořené ve 
společnosti Polar televize Ostrava, s. r. o.

24.–27. března
• největším lákadlem 7. ročníku Irského kulturního festivalu byl koncert 
v Bonver Aréně, na kterém hrály mj. irské skupiny The Kilkennys, Fiddler's 
Green a česká kapela Shannon. Součástí festivalu byl také týden irské 
kuchyně v restauraci Nová Ostrava hotelu Brioni

25. března
• ve Vítkovicích se mohli lidé rozloučit se zimou akcí, jejíž součástí bylo 
folklorní pásmo, ve kterém vystoupily děti z TJ Sokol Vítkovice, a průvod 
od Českého domu na Výstavní ul. k řece Ostravici, kam byl vhozen sym-
bol zimy – Morana 

25. března a 27. května
• Múzická škola v Ostravě-Mariánských Horách se speciálním zaměřením 
na výuku žáků se zdravotním postižením, která je součástí Lidové konzer-
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v Hrabůvce a v Divadle loutek Ostrava. Mezi její úspěšné absolventy patří 
mj. nevidomá sopranistka P. Čichoňová a zpěvák M. Chodúr 

26. března
• byla zahájena demolice lávky pro pěší vedoucí z Ústředního autobuso-
vého nádraží nad Místeckou ulicí k nádraží Ostrava-Střed, kterou nahradí 
nový most ústící do objektu obchodně-zábavního centra na Nové Karolině

27. března–3. dubna
• přehlídka Divadelního spolku Kašpar nazvaná Kašparův ostravský 
týden nabídla v Divadle Petra Bezruče a Divadle loutek Ostrava 12 před-
stavení tohoto známého pražského souboru  

30. března
• na 6. zasedání ZMO vyslovili zastupitelé nesouhlas se změnami stá-
vajícího systému rozpočtového určení daní, zároveň uložili primátorovi 
města seznámit s tímto usnesením ministra financí ČR a poslance zvo-
lené za Ostravu. Zastupitelstvo dále projednalo záměr sloučit Městskou 
nemocnici Ostrava s Městskou záchrannou službou a informaci o hodno-
cení výsledků zavedení mimořádné  přepravy v Ostravě v období smogo-
vé situace a vzali na vědomí zprávy o situaci v oblasti veřejného pořádku 
a bezpečnosti ve městě v roce 2010 přednesené ředitelem městského 
ředitelství Policie ČR T. Landsfeldem a ředitelem Městské policie Ostrava 
Z. Harazimem

• delegace pracovníků agentur pro ekonomický rozvoj a zástupců samo-
správy z Čínské lidové republiky si prohlédla Integrované bezpečnostní 
centrum, Divadlo loutek Ostrava a zajímala se o projekty revitalizace 
okolí řeky Ostravice. Návštěva se uskutečnila v rámci dialogu Evropská 
unie–Čína

31. března
• anonymní telefonát oznámil ráno na tísňovou linku 112 uložení výbuš-
nin v Nové radnici, budově magistrátu na ul. 30. dubna a budově krajské-
ho soudu v Moravské Ostravě. Zaměstnanci byli evakuováni a Policie ČR 
všechny prostory prohledala s negativním výsledkem. Provoz MMO pro 
veřejnost byl obnoven v 11 hodin

• režisér M. Františák nastudoval s činoherním souborem NDM inscena-
ci G. Preissové Její pastorkyně. V hlavních rolích se představily M. Logoj- 
dová a G. Mikulková 
 
• počet nezaměstnaných v Ostravě dosáhl 19 311, což bylo o 400 méně 
než k 31. lednu. Míra nezaměstnanosti dosáhla 12,1 % 



systému sdružených nákupů, který zavedla Ostrava jako první v ČR. Své 
příspěvky zde přednesli primátor P. Kajnar, zástupci společnosti eCEN-
TRE, a. s., představitelé ostravských obvodů, příspěvkových organizací 
a obchodních společností zřizovaných městem  

• na výjimečném koncertu v Domě kultury města Ostravy vystoupil kla-
vírista a ředitel Slovenské filharmonie M. Lapšanský, který v doprovodu 
Slovenské filharmonie řízené L. Svárovským přednesl 2. klavírní koncert 
P. I. Čajkovského. V druhé půli večera zazněla díla J. L. Belly a A. Dvořáka

• vernisáž výstavy obrazů, koláží, asambláží, grafik, objektů a architekto-
nických projektů V. Filandra s názvem Ohlédnutí proběhla na Dole Michal 

• prozaik a držitel ocenění Magnesia Litera 2007 D. Zábranský a básník 
J. Těsnohlídek, který získal v roce 2010 cenu Jiřího Ortena, četli ukázky 
ze svých knih v antikvariátu a galerii Fiducia 

6. dubna
• byla představena pětice studentů z Ostravy – V. Kundrát, V. Maryška,  
J. Tokarský, K. Karásková a T. Kocyán –, která uspěla v celostátní soutěži 
Chytrá řešení pro životní prostředí 

• v antikvariátu a galerii Fiducia proběhla přednáška mezinárodně uzná-
vaného odborníka na architekturu dvacátého století R. Šváchy Nové vize 
modernosti 1985–1995

7. dubna
• primátor P. Kajnar a jeho náměstkyně S. Piperková jednali s velvyslan-
cem Francouzské republiky P. Levym o aktivitách firem s francouzskou 

1. dubna
• na konferenci, kterou pořádal regionální klub Mladých konzervativců 
Ostrava, vystoupili mj. poslanec parlamentu J. Krupka, poslanec Evrop-
ského parlamentu E. Tošenovský a náměstek primátora M. Štěpánek, 
všichni z ODS
 
2. dubna
• v režii I. Krejčího a dramaturgii T. Vůjtka uvedl soubor KSA hru ruského 
dramatika A. Suchovo-Kobylina Tarelkinova smrt

• festival Kolem světa v Domě kultury Akord Ostrava-Zábřeh nabídl 
komentované projekce filmů českých cestovatelů a fotografů, které dopl-
nily prezentace humanitárních projektů neziskových organizací v Asii a Af-
rice, vystoupení tanečních skupin, výstavy fotografií, knih a tradičních 
rukodělných výrobků 

4. dubna
• ministr životního prostředí T. Chalupa představil v Ostravě plán opat-
ření, který by měl zlepšit životní prostředí v Moravskoslezském kraji, 
besedoval se studenty VŠB-TU, přednesl přednášku Problematika kva-
lity ovzduší v Moravskoslezském kraji a se zástupci vedení společnosti 
BorsodChem MCHZ, s. r. o., podepsal dohodu, jíž se firma dobrovolně 
zavázala omezit negativní vlivy na životní prostředí 

• jedinečné momenty a nejvýznamnější osobnosti slavného českého 
atletického mítinku připomněla retrospektivní výstava 50 let Zlaté tretry 
v Ostravském muzeu. Lidé si mohli prohlédnout nejen stovky fotografií, 
dobových článků, ale také tretry E. Zátopka, oštěp J. Železného nebo 
dres T. Kocembové-Netoličkové. Expozici v muzeu doplnila instalace vel-
koformátových fotografií v obchodním centru Futurum 

4.–28. dubna
• na programu 3. ročníku festivalu moderní a současné architektury 
Architecture Week Ostrava byly výstavy, přednášky, diskuze, promítání 
filmů či procházky doplněné výkladem o ostravské architektuře. K nejvý-
znamnějším osobnostem, které se festivalu účastnily, patřil slovinsko-ra-
kouský architekt B. Podrecca, jehož dílo představily retrospektivní výstavy 
v Kabinetu architektury v Domě umění, Výstavní síni Sokolská 26 a Ost-
ravském muzeu. V prostorách Dolu Michal proběhla prezentace Fakulty 
architektury Slezské polytechniky z Gliwic, tamtéž se konala výstava pro-
jektů studentské soutěže Olověný Dušan Spolku posluchačů architektury 
při Fakultě architektury ČVUT Praha 

5. dubna
• na 2. ročníku konference Šetříme s nákupním portálem města Ostra-
va!!! v DK Akord v Zábřehu hodnotili její účastníci zkušenosti s používáním 
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Primátor P. Kajnar a velvyslanec Francouzské republiky v ČR P. Lévy po jedná-
ní (7. dubna)



13.–16. dubna
• diváky 18. ročníku ostravské části filmové přehlídky Febiofest, konané 
v kině Art a v multikině CineStar, nejvíce zaujaly český snímek Normalis 
a americký film Město

14. dubna
• opera U. Giordana Fedora měla premiéru v NDM. V režii P. Gábora 
a hudebním nastudování Z. Müllera vystoupili v hlavních rolích N. Miriani, 
A. Bochenek-Osiecka, G. Zampieri a R. Janál 

• v Domě knihy Librex se uskutečnila beseda s O. Špátovou o dokumen-
tárním filmu Oko nad Prahou, věnovaném projektu architekta J. Kaplické-
ho na novou budovu Národní knihovny České republiky 

• na konferenci Kulturní fórum 2011 v Domě kultury Akord v Zábřehu 
jednali pracovníci kulturních institucí z celé ČR o moderních nástrojích 
marketingu a získávání financí na kulturní projekty z fondů EU 

2928

D
U

B
E

N

D
U

B
E

NGenerální kon- 
zulka Polské re-
publiky v Ostravě  
A. Olszewska 
(12. dubna)

Sloní mládě 
Rashmi, naroze-
né v Zoologické 
zahradě Ostrava 
(12. dubna)

účastí působících v Ostravě – Dalkia Česká republika, a. s., nebo Ost-
ravské vodárny a kanalizace, a. s., – a také o činnosti Alliance française 
Ostrava

• na prvním farmářském trhu před radnicí v Mariánských Horách nabí-
zeli drobní výrobci produkty z malých farem. Největší zájem byl o domácí 
vejce a česnek. Farmářské trhy se konaly také před obchodním centrem 
Futurum

10. dubna
• cenu Kniha roku v soutěži Magnesia Litera 2011 získal román Zeptej 
se táty zesnulého ostravského spisovatele J. Balabána. Cenu převzala 
v Praze vdova po J. Balabánovi P. Sasínová 

11. dubna
• vybrané kresby dětí – účastníků výtvarné soutěže s dopravněpreventiv-
ní tematikou Děti, pozor, červená! – si mohli zájemci prohlédnout ve foyer 
Nové radnice 

11.–15. dubna
• 8. ročník mezinárodního festivalu filmů o ekologii a trvale udržitelném 
rozvoji TUR Ostrava 2011 v Domě kultury města Ostravy nabídl 118 
snímků tvůrců z pěti kontinentů. Hlavní cenu Grand Prix primátora města 
získal film Doba měděná režiséra I. Bystřičana. Diváky zaujal výjimečný 
slovenský film Strážca divočiny. Program doplnily besedy a přednášky 
s odborníky i  novináři 

12. dubna
• primátor P. Kajnar jednal s generální konzulkou Polské republiky v Os-
travě A. Olszewskou mj. o přípravě česko-polského obchodního fóra 
a česko-polských dnech 

• v ostravské zoo se narodilo slonici Johti mládě – samička –, jehož váha 
byla odhadnuta na 100 kg. Lidé rozhodli v červnu v internetové anketě, 
že se bude jmenovat Rashmi. Křest, kterého se 10. září účastnil náměs-
tek primátora D. Madej, proběhl za mimořádného zájmu veřejnosti 

• hokejisté HC Vítkovice Steel skončili po prohře 5:1 v pátém utkání 
série play-off s týmem HC Oceláři Třinec na druhém místě extraligy v se-
zoně 2010/2011 

13. dubna
• primátor P. Kajnar a švýcarský velvyslanec A. Regli jednali o možnos-
tech, jak využít finanční prostředky, které Švýcarsko poskytuje do rozvojo-
vých fondů Evropské unie, a ekonomických kontaktech. A. Regli se poté 
setkal se švýcarskými občany žijícími v  regionu 



17.–23. dubna
• na 24. ročníku festivalu českých filmů Finále 2011 v Plzni udělila poro-
ta zvláštní cenu filmu Andrej Krob na tahu režiséra M. Janka, natočené-
mu v ostravském studiu České televize. Na závěrečném večeru festiva-
lu byly předány i Výroční ceny Asociace českých filmových klubů za rok 
2011. V kategorii nejlepší celovečerní film zvítězil snímek Pouta režiséra 
R. Špačka, koprodukovaný ostravským studiem ČT

18. dubna
• primátor P. Kajnar jednal s velvyslancem Bosny a Hercegoviny v České 
republice N. Bilićem, mj. o spolupráci mezi Ostravou a Tuzlou a možném 
založení společného podniku na opravu kolejových vozidel

• na Nové radnici proběhlo pod záštitou náměstka primátora A. Boháče 
1. setkání české sekce Evropské charty bezpečnosti silničního provozu, 
jejímž ostravským zástupcem je Centrum bezpečné jízdy Libros
 
19. dubna
• hru francouzské spisovatelky a dramatičky Y. Rezy Bóg mordu (Bůh 
masakru) uvedl v Komorní scéně Aréna Teatr Śląski imienia Stanisława 
Wyspiańskiego w Katowicach

• florbalisté FBC Remedicum Ostrava získali podeváté druhé místo v his-
torii nejvyšší florbalové ligy, když v posledním utkání finálové série prohrá-
li 8:9 s týmem Tatran Omlux Střešovice 

20. dubna
• velikonoční jarmark na Jiráskově náměstí v Moravské Ostravě nabídl 
kromě vystoupení divadla Studna, gajdošské muziky Bujon, uskupení 

14.–22. dubna
• program 2. ročníku Festivalu „malé“ hudby v Kulturním domě Michál-
kovice nabídl koncerty světoznámého citeristy M. Müllera, HA-NI Dua 
a bubenické skupiny Camara

15. dubna
• v Českém centru v New Yorku se uskutečnila prezentace festivalu nové 
hudby Ostravské dny a Ostravského centra nové hudby nazvaná New 
Music: Ostrava–New York. Na programu bylo vystoupení Ostravské bandy, 
houslistky H. Kotkové a kytaristy E. Sharpa. Večer doplnila projekce doku-
mentu Ostravská huť nové hudby, natočeného QQ studiem Ostrava 

15.–17. dubna
• na mistrovství České republiky v boxu juniorů ve Svitavách získal  
D. Ohrádka z SSK Vítkovice 1. místo v kategorii do 91 kg. Reprezentanti 
ostravských klubů si odnesli také dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili 
 
15.–18. dubna
• v rámci tzv. famtripu, jehož cílem bylo představit Ostravu zástupcům 
médií a cestovních kanceláří, si novináři a pracovníci v turistickém ruchu 
z Holandska, Belgie a Lucemburska prohlédli mj. Novou radnici, Landek 
Park v Petřkovicích a Dolní oblast Vítkovic 

15.–21. dubna
• na náměstí SNP v Zábřehu a na Hlavní třídě v Porubě se konala hlavní 
část oslav Dne Země. Svou činnost zde prezentovaly Středisko volného 
času Ostrava-Zábřeh a Středisko volného času Korunka, OZO Ostrava, 
s. r. o., Zoologická zahrada Ostrava, Knihovna města Ostravy, Ostravské 
muzeum a instituce zabývající se ochranou životního prostředí. Součástí 
akce byl komentovaný výstup na haldu Emu ve Slezské Ostravě 

16. dubna
• 50. výročí otevření Domu kultury města Ostravy připomenul koncert, 
na kterém v doprovodu Big Bandu Gustava Broma vystoupili J. Wykrent, 
E. Dřízgová-Jirušová, P. Janů a J. Šmigmátor. U této příležitosti byla vydá-
na kniha Bílá loď uprostřed Ostravy 1961–2001, 50 let Domu kultury 
města Ostravy v proměnách umění a doby, na níž se podíleli M. Strakoš, 
M. Jemelka, J. Javůrek, J. Štefanides, R. Polášek a další 

• představeními národopisných a hudebních souborů v rámci akce Veli-
konoce na hradě byl na Slezskoostravském hradě otevřen nový amfiteátr 
pro tisíc diváků. Kromě jeviště o rozloze 140 m2 zde byly vybudovány pro-
vozní prostory, maskérna a šatny

• u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel připravily DPO, a. s., 
a Kroužek přátel MHD v Ostravě projížďky historickými trolejbusy z hlavní-
ho nádraží v Přívoze do Michálkovic a zpět
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Děti sestavující skládačku na Dni Země na náměstí v Ostravě-Zábřehu 
(15. dubna)



Fleret a Musica vagantium, komediantů, klaunů, kejklířů a skupiny his-
torického šermu Grál rovněž jarmark, kde si mohli lidé zakoupit výrobky 
tradičních řemesel 

21. dubna
• v antikvariátu a galerii Fiducia se konala debata Nová architektura 
v historickém prostředí a Ostrava, které se účastnili primátor P. Kajnar, 
generální ředitelka Národního památkového ústavu N. Goryczková, ředitel 
Galerie výtvarného umění v Ostravě J. Jůza, generální ředitel společnosti 
Vítkovice, a. s., J. Světlík, architekti J. Pleskot a D. Průša a pracovník 
Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště Ostra-
va M. Strakoš 

23. dubna
• Veteran Club Ostrava a sdružení GT40–Milíkovský Mustang & Vete-
ran Klub zahájily sezonu v prostorách Slezskoostravského hradu, poté 
následovala jízda automobilových veteránů do Milíkova, kde byl připraven 
bohatý kulturní program 

26. dubna 
• v areálu VŠB-TU byla primátorem P. Kajnarem, rektorem VŠB-TU  
I. Vondrákem a zástupci dodavatele sdružení společností Hochtief CZ,  
a. s., a OHL ŽS, a. s., zahájena stavba nové budovy fakulty elektrotechni-
ky a informatiky 

27. dubna
• zastupitelé na 7. zasedání ZMO schválili sloučení příspěvkových orga-
nizací Městská nemocnice Ostrava a Městská záchranná služba, zabývali 
se změnou stanov Dopravního podniku Ostrava, a. s., týkající se kom-
penzací za veřejné služby uzavřené mezi městem a dopravním podnikem, 
vzali na vědomí výsledky soutěže Dům roku 2010 a byli seznámeni s revi-
talizací přednádražního prostoru ve Svinově

• na majálesu OU na Slezskoostravském hradě vystoupily mj. skupiny 
Wohnout, Mňága a Žďorp a Evolution Dejavu

27. dubna–1. května
• desítka českých výtvarných umělců tvořila na 6. sympoziu Smalt Art 
Vítkovice velkorozměrné smalty, kresby vypálené laserem skrze plech 
a přímo v ulicích tzv. street art. 1. května si mohli zájemci prohlédnout 
nejen hotová díla, ale také provozy Vítkovice Machinery Group, která akci 
pořádala. Některé z prací byly posléze instalovány na Prokešově náměstí 
před Novou radnicí

28. dubna
• přibližně 300 lidí požadovalo před budovou Nové radnice, na shromáž-
dění organizovaném obecně prospěšnou společností Čisté nebe, zvýšení 
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P. Kajnar, rektor 
VŠB-TU I. Von-
drák a zástupci 
dodavatelů zaha-
jují slavnostním 
poklepem stavbu 
budovy fakulty 
elektrotechniky 
a informatiky 
(26. dubna)

Členové baletní-
ho souboru NDM 
v představení 
Zázrak v tichu 
(28. dubna) 

Lukostřelkyně 
M. Sidková –  
nejlepší handica-
povaná sportovky-
ně Ostravy 
v roce 2010 
(28. dubna) 



1. května
• stovky návštěvníků Landek Parku si v rámci programu Dne strojařů pro-
hlédly Petřkovickou venuši, která byla na jediný den zapůjčena z Archeolo-
gického ústavu Akademie věd ČR

• KSČM uspořádala tradiční oslavy 1. máje v lesoparku Benátky v Nové 
Vsi a na zámku v Porubě 
 
• Šumnou procházkou po vyšumělých šancích Ostravy s podtitulem Zmar-
něné architektonické a urbanistické koncepty, sny a vize provázeli režisér 
R. Lipus a historik umění M. Strakoš

2. května
• volejbalisté DHL Ostrava skončili v extraligovém ročníku 2010/2011 
na 2. místě, když prohráli ve finálové sérii s týmem VK Jihostroj České 
Budějovice 4:1 na zápasy

• ve Výtvarném centru Chagall byla zahájena výstava fotografií průmys-
lových památek a lidí svázaných s vítkovickými železárnami, jejichž auto-
rem je J. Zerzoň 

3.–20. května
• výstava fotografií V. Fanty, recitál P. Čichoňové, beseda s výtvarníkem 
P. Slámou a další akce byly součástí 17. ročníku Dnů umění nevidomých 
na Moravě 2011, které pořádaly Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých ČR, Moravskoslezský kraj, město Ostrava a Knihovna 
města Ostravy 

4. května
• předpremiéra 1. dílu nového televizního seriálu 4teens, produkova-
ného ostravským studiem ČT, se za účasti režiséra P. Jandourka, členů 
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Účastníci Šumné procházky po vyšumělých šancích Ostravy na náměstí Jurije 
Gagarina ve Slezské Ostravě (1. května)

opatření proti znečišťování ovzduší na Ostravsku, která by měly zavést 
především velké podniky, v první řadě ArcelorMittal Ostrava, a. s. 
 
• baletní soubor NDM nastudoval v choreografii E. Trottiera, I. Vejsady 
a P. Talarda představení Zázrak v tichu na hudbu F. Liszta, R. Wagnera 
a G. Mahlera 

• na Nové radnici byli vyhlášeni nejlepší ostravští sportovci za uplynulý 
rok 2010. Sportovcem roku se stal hokejový brankář J. Štěpánek. Nejlep-
ším sportovním kolektivem byl odbornou komisí vybrán tým HC Vítkovice 
Steel, sportovním talentem karatista J. Debrecenyi, nejlepší handicapo-
vanou sportovkyní lukostřelkyně M. Sidková a titul Sportovní legenda 
Ostravy získala gymnastka A. Tačová

• v Dolní oblasti Vítkovic se uskutečnila předpremiéra prvního dílu z cyk-
lu dokumentárních pořadů ostravského studia České televize Zrezivělá 
krása, který byl věnován právě této kulturní památce. Při této příležitosti 
bylo prezentováno současné stadium rekonstrukce a projekty přeměny 
celého areálu včetně Dolu Hlubina

29. dubna
• pietního aktu u pomníku letců 1. čs. smíšené letecké divize v parku 
Československých letců se zúčastnili mj. velitel Vzdušných sil Armády ČR 
brigádní generál J. Verner, primátor P. Kajnar a generál v. v. Z. Škarvada 

• primátor P. Kajnar jednal s velvyslancem Ruské federace S. B. Kiseljo-
vem, který Ostravu navštívil v rámci oslav 66. výročí osvobození města, 
a honorárním konzulem Ruské federace v Ostravě A. Zedníkem o hospo-
dářských kontaktech obou zemí a aktivitách firmy s ruskou kapitálovou 
účastí Evraz Vítkovice Steel, a. s.   

30. dubna
• u památníku Rudé armády v Komenského sadech se konal pietní akt 
k 66. výročí osvobození Ostravy. Význam Ostravské operace připomně-
li ve svých projevech primátor P. Kajnar, velvyslanec Ruské federace  
S. B. Kiseljov a váleční veteráni. Věnce a kytice poté k pomníku položi-
li mj. zástupci vedení města, městských obvodů, velvyslanectví Ruské 
federace a Polské republiky, armádních delegací ČR, Polska a Slovenska, 
Českého svazu bojovníků za svobodu, Čs. obce legionářské a České obce 
sokolské 

30. dubna–1. května
• na 14. ročníku folklorního festivalu Májová Plesná vystoupili mj. cimbá-
lové muziky Lipka a Technik, pěvecké uskupení Hnojňané z Michalovců, 
folklorní soubory Opavička, Ondřejnica, Hlubina, varhaník J. Tůma a hráč-
ka na Panovu flétnu L. Rokyta 



televizního štábu a herců, převážně studentů JKGO, konala v sále VŠB-TU 
Vesmír

5. května
• u příležitosti 90. výročí založení Knihovny města Ostravy proběhla Lite-
rární noc, při které po trase vedoucí z KMO přes podloubí Ostravského 
muzea, foyer Divadla loutek, jeviště Divadla Antonína Dvořáka, Dům knihy 
Librex, hotel Imperial, Divadlo Jiřího Myrona až do Divadelního klubu NDM 
četli ukázky z oblíbených knih ředitelka KMO M. Sabelová, ředitel NDM 
J. Nekvasil, herci P. Liška, J. Sedláček, T. Jirman, J. Fišar, majitel Domu 
knihy Librex J. Becher a další

• Cenu ředitele CzechTourism za unikátní projekt získala v rámci 5. roč-
níku soutěže o Evropskou destinaci nejvyšší kvality – Eden 2011 Dolní 
oblast Vítkovic 

5.–7. května
• 5. česko-slovenská konference klinické farmakologie, jíž se účastnili 
odborníci ČR, Slovenska, Velké Británie a Itálie, proběhla v Clarion Con-
gress Hotelu

6.–8. května
• do 6. ročníku Evropských operních dnů s podtitulem Mladé uši, zamě-
řených na nejmladší posluchače, se zapojilo NDM uvedením oper Fedora, 
Carmen a Prodaná nevěsta a výtvarným workshopem pro děti

• na výstavišti Černá louka proběhl XII. ostravský autosalon Wevi, na 
němž byly prezentovány nové modely automobilů, motocyklů, tříkolek, 
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devším děti mohly obdivovat dálkově řízené modely aut. Součástí výstavy 
byl sraz vlastníků silných motorek 

7. května
• u příležitosti 110. výročí založení hasičského sboru v Petřkovicích se 
v tomto obvodu uskutečnilo 6. setkání hasičských praporů 

8. května
• vítězem Běhu osvobození Ostravy se v hlavní kategorii stal T. Wróbel 
z polského klubu Centrum Dzięgielów v čase 49:33:00 min.

• na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě uspořádal Klub terénních vozidel 4×4 
Havířov akci Den s armádou, jejíž součástí byla také prezentace historic-
kých i současných vojenských automobilů  

9. května
• na Dni Evropy na Jiráskově náměstí se mohli lidé seznámit s činností 
Evropského parlamentu a dalších institucí EU, zhlédnout snímek Cizinka, 
který získal Cenu Evropského parlamentu Lux Prize, vystoupení pouliční-
ho divadla a tanečních souborů 

• studenti Matičního gymnázia Ostrava, členové Parlamentu dětí a mlá-
deže města Ostravy a členové Studentského parlamentu města Bílovec 
diskutovali o současných problémech Ostravy na Nové radnici na akci 
s názvem Moje Ostrava!!! s náměstky primátora D. Madejem a A. Bohá-
čem 

10. května
• dům Ostravská brána na Biskupské ulici, projektovaný brněnským ate-
liérem architektů L. Kuby a T. Pilaře, získal v celostátní prestižní soutěžní 

Ředitel NDM J. Nekvasil a ředitelka KMO M. Sabelová čtou ukázky z knih na 
Literární noci (5. května) 

Ukázky bojových 
vozidel na Dni 
s armádou 
na Hlavní třídě 
v Ostravě-Porubě 
(8. května) 
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bytových domů

• v antikvariátu a galerii Fiducia byla zahájena výstava fotografií J. Funke-
ho Abstraktní kompozice (1927–1929)

12. května
• dvě kovové plastiky andělů, jejichž autory jsou absolventi střední umě-
lecké školy a základní umělecké školy AVE Art Ostrava, s. r. o., které 
vznikly na sochařském sympoziu v roce 2007, byly vystaveny na Masary-
kově náměstí

12.–15. května
• OSTRAVA!!! – Turistický průvodce po industriálních památkách, vydaný 
městem a společností Freytag & Berndt, byl vyhlášen nejlepším průvod-
cem po českých krajích, regionech a obcích na 8. mezinárodní přehlídce 
Tourmap 2011, v rámci veletrhu Svět knihy v Praze 

13. května
• odborná porota Jednoty tlumočníků a překladatelů udělila na veletrhu 
Svět knihy Praha cenu Slovník roku 2011 Slovníku českých a slovenských 
výtvarných umělců 1950–2010, vydaného Výtvarným centrem Chagall.  
21svazková publikace zvítězila v konkurenci 74 titulů

• vítězem běžeckého závodu na vyhlídkovou věž Nové radnice Nová Karo-
lina Run-Up 2011 se stal  T. Čelko v čase 1:51,93 min. Mezi ženami byla 
nejlepší K. Bluchová, která zdolala trasu za 2:33,43 min.

13. května–10. června
• úspěšná inscenace DPB I. Landsmanna a T. Vůjtka Pestré vrstvy měla 
svoji premiéru i derniéru na Dole Hlubina. V režii J. Klimszy se představili 
L. Melník, N. Lichý, J. Vápeník, Z. Przebindová, T. Vilišová, M. Haroková 
a další 

14.–15. května
• B. Závadová a P. Bartůněk se stali absolutními vítězi 18. ročníku Velké 
ceny Ostravy v plavání. Česká reprezentantka v domácím prostředí překo-
nala hned tři rekordy mítinku a celkový triumf jí zajistil výkon v polohovém 
závodě na 400 metrů, který zaplavala v čase 4:42,30 min. P. Bartůněk 
předvedl nejhodnotnější výkon mítinku v závodě na 50 metrů prsa, v němž 
zvítězil časem 29,26 s

• u příležitosti 7. výročí znovuotevření Slezskoostravského hradu mohli 
jeho návštěvníci v rámci Hradních slavností s podtitulem Švédové v Ostra-
vě, aneb byla válka 30letá zhlédnout rekonstrukci bitvy, turnaje, ukázky 
života ve vojenském ležení, divadelní a hudební vystoupení a na jarmarku 
si zakoupit výrobky dobových řemesel 

Dům Ostravská brána, oceněný na Grand Prix architektů 2011 (10. května)

Členové souboru 
DPB v inscenaci 
I. Landsmanna 
a T. Vůjtka 
Pestré vrstvy 
(13. května)

17. května
• ve věku 51 let tragicky zemřel M. Kotrba, sochař a vedoucí katedry 
sochařství na Fakultě umění Ostravské univerzity 

• zástupci společnosti BorsodChem MCHZ, s. r. o., převzali v Obecním 
domě v Opavě osvědčení Bezpečný podnik, udělované Ministerstvem 
práce a sociálních věcí ČR a Státním úřadem inspekce práce

18. května
• místopředseda Evropského parlamentu L. Rouček a senátor A. Maštalíř 
si prohlédli Evraz Vítkovice Steel, a. s., jejímiž provozy je provedl finanční 
ředitel společnosti P. Medvedík
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• na nádraží Ostrava-Svinov byly v Kinematovlaku Českých drah, a. s., 
promítány některé filmy uváděné na mezinárodním festivalu filmů pro 
děti a mládež ve Zlíně, např. oblíbené večerníčky Krtkova dobrodružství, 
Broučci, Bob a Bobek, Maxipes Fík a Vydrýsek 

18.–20. května
• v hotelu Park Inn proběhlo 21. valné shromáždění a jarní celostátní 
odborný seminář Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, 
které zahájil primátor P. Kajnar. Magistrát města Ostravy zastupoval jeho 
tajemník B. Gibas 

19. května
• město Ostrava získalo v 9. ročníku soutěže Zlatý středník pro nejlep-
ší tištěná a elektronická periodika 2. místo v kategorii Nejlepší firemní 
zpravodaj za elektronický měsíčník Cestování Newsletter!!!, 3. místo za 
zpravodaj Development Newsletter!!! a na stejné příčce se umístilo v ka-
tegorii Nejlepší výroční zpráva za výroční zprávu města za rok 2009

Přístavba Divadla loutek 
Ostrava (20. května) 

• v areálu VŠB-TU byla uvedena do provozu první nabíjecí stanice pro 
elektromobily v Ostravě. Vysoká škola na ní spolupracovala s firmami 
Kaipan, s. r. o., Isotra, a. s., a ZTC Energy, s. r. o. 

• v NDM se konala premiéra muzikálu K. Svobody, Z. Podskalského,  
J. Štaidla a E. Krečmara Noc na Karlštejně. V režii G. Haukvicové-Pe-
trákové a hudebním nastudování K. Kevického vystoupili M. Školout,  
O. Bezačinská, J. Drahovzal, P. Svetlík a další

19.–21. května
• na výstavišti Černá louka se konal 6. ročník mezinárodní výstavy sto-
matologie InDent. Návštěvníci mohli zhlédnout expozice domácích i za-
hraničních firem zabývajících se vybavením ordinací stomatologů, zařízení 
pro kosmetické úpravy chrupu, ortodoncii aj. Mezi účastníky byl také vyni-
kající zubní lékař A. Podestà z Itálie, který zde prezentoval ukázky orto-
dontické mikrochirurgie

20. května
• za účasti primátora P. Kajnara, ředitelky DLO J. Hájkové, zástupců 
dodavatele stavby společnosti IMOS Brno, a. s., a dalších hostů byla 
slavnostně otevřena přístavba Divadla loutek Ostrava, postavená podle 
projektu architektů P. Hájka, G. Minářové a B. Stratila. Součástí pětipod-
lažního objektu ve tvaru tzv. impozantní kampanily je divadelní sál s varia- 
bilním hledištěm, na který navazuje amfiteátr, cukrárna a galerie loutek. 
V přístavbě je umístěn depozitář loutek, zázemí pro herce a administrati-
va divadla. Díky nové přístavbě DLO získala Ostrava další unikát – orloj, 
který je dominantou průčelí budovy. V dvouhodinových intervalech se 
objevuje šest pohádkových postav vyřezaných z lipového dřeva P. Skor-
kovským podle návrhu výtvarníka T. Volkmera. Na zahajovacím programu 
byla premiéra  pohádky O víle menší než zrnko, komentované prohlídky 
přístavby, atrakce pro děti a koncert Rock & Roll Bandu Marcela Wood-
mana. Oslavy završily světelná 3D projekce a pouliční ohňové divadlo

• v Městské nemocnici Ostrava byla za účasti náměstkyně primátora 
S. Piperkové a dalších hostů uvedena do provozu nová angiolinka, která 
zkvalitní zdravotní péči především u pacientů postižených infarktem myo-
kardu

• na výstavě Przedmieścia / Suburbs / Předměstí / Vorstädte v Nové síni 
GVUO se prezentovalo 15 umělců z Polska a České republiky. Návštěv-
níci mohli zhlédnout např. díla P. Alberta, B. Bachorczyka, Z. Bajka,  
Z. Janáčka, J. Malinowské, M. Sibinského a dalších 

20.–22. května
• absolutním vítězem 47. Velké ceny Ostravy v parkúrovém skákání se 
na závodišti ve Staré Bělé stal J. Hruška na koni Aristo Z z JK Opava-Ka-
teřinky 
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• proběhla velkoryse koncipovaná Ostravská muzejní noc 2011, do které 
se zapojila většina ostravských kulturních institucí. Pro veřejnost byly 
připraveny mj. komentované prohlídky výstav v Domě umění GVUO, Ost-
ravském muzeu, Výstavní síni Sokolská 26, Landek Parku, Dole Michal, 
Hasičském muzeu města Ostravy a Dole Hlubina. Noční šumnou procház-
ku, organizovanou antikvariátem a galerií Fiducia, zaměřenou na tu část 
Moravské Ostravy, která byla až do počátku 90. let podle oficiálních plánů 
určena k plošné asanaci a přestavbě v duchu pozdně modernistických 
architektonických idejí 60. let, vedl historik umění M. Strakoš. Z dalších 
akcí lze jmenovat aukci výtvarných děl a literatury ve Výtvarném centru 
Chagall, prohlídku noční oblohy ve Hvězdárně a planetáriu Johanna Pali-
sy, soutěže v Knihovně města Ostravy, projížďky historickými tramvajemi 
DPO, a. s., baletní a muzikálové představení v NDM, koncert na JKGO 
a workshop ve Středisku pro rozvoj umění Viridian. Poprvé byla v rám-
ci Ostravské muzejní noci otevřena také budova Nové radnice, v jejichž 
prostorách přivítal návštěvníky primátor P. Kajnar. V obřadní síni radnice 
vystoupil klavírista T. Klement na minikoncertech při svíčkách 

23. května
• žáci Základní školy Matiční v Moravské Ostravě převzali z rukou 
náměstka primátora M. Štěpánka první cenu znalostní soutěže o Ostra-
vě, jejíž třetí ročník nesl název Ostrava – město techniky

23. května–12. června
• konal se 36. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj. 
Na zahajovacím koncertu, který uvedli primátor P. Kajnar, ředitel Mezi-
národního hudebního festivalu Janáčkův máj, o. p. s., J. Javůrek a zá-
stupce jednoho z hlavních partnerů festivalu, prezident firmy Hyundai 
Motor Manufacturing Czech, s. r. o., Kang Ho-don, zazněla v provedení 
Janáčkovy filharmonie Ostrava pod taktovou T. Netopila Janáčkova Sin-
fonietta a klavírní koncert Es-dur L. van Beethovena, v němž jako sólista 
vystoupil G. Oppitz. Výjimečným zážitkem bylo provedení opery A. Březiny  
a J. Nekvasila Zítra se bude…, ztvárňující osud M. Horákové, odsouzené 
v politickém procesu a popravené v roce 1950. V hlavní roli excelovala  
S. Červená. Posluchače rovněž nadchly koncerty souboru Kremerata Bal-
tica vedeného houslistou G. Kremerem, Filharmonie Brno, na kterém byla 
provedena premiéra skladby ostravského skladatele M. Báchorka Opoždě-
né písně, a Guarneri Trio Praha. Závěrečný večer patřil především 5. sym-
fonii G. Mahlera, kterou přednesla k 100. výročí skladatelova úmrtí Česká 
filharmonie řízená J. Bělohlávkem. Součástí doprovodného programu byly 
besedy s dirigentem Z. Mácalem, operní pěvkyní S. Červenou, režisé-
rem J. Nekvasilem, skladatelem A. Březinou a varhanicí K. Chrobokovou 
v Domě knihy Librex. Poprvé byly u příležitosti festivalu vydány festivalové 
noviny Májové ozvěny a vyšlo rovněž speciální číslo časopisu Sedmička 

Ředitel Meziná-
rodního hudeb-
ního festivalu 
Janáčkův máj,  
o. p. s., J. Javů-
rek, prezident 
firmy Hyundai 
Motor Manu-
facturing Czech, 
s. r. o., Kang 
Ho-don 
a primátor  
P. Kajnar při 
zahájení festivalu 
(23. května)

Opera Zítra se 
bude… v hlavní 
roli se 
S. Červenou 
(5. června)

Sopranistka  
K. Kněžíková  
a dirigent  
Z. Mácal při pro-
vedení skladby 
M. Báchorka 
Opožděné písně  
(7. června)
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30. letech 20. století třikrát Ostravu

25. května
• na 8. zasedání ZMO vzali zastupitelé na vědomí zprávu o hospodaře-
ní města Ostravy za první čtvrtletí roku 2011. Bouřlivou diskuzi vyvolal 
materiál týkající se poskytnutí dotací na podporu rozvoje bilingvní a ci-
zojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách na území 
města. Protesty zastupitelů z hnutí Ostravak vyvolalo navrhované udělení 
finančních prostředků 1st International School of Ostrava, s. r. o. Podob-
ně vyhroceným bodem jednání byla smlouva o úpravě práv a povinností 
mezi statutárním městem Ostrava, společnostmi CTP Invest, spol. s r. o., 
a CTP Invest VII, spol. s r. o. Oba materiály byly hlasy koalice ČSSD a ODS 
schváleny. ZMO dále souhlasilo s poskytnutím dotací na divadelní festival 
Dream Factory Ostrava a opravu a údržbu sakrálních staveb neprohláše-
ných kulturní památkou 

25.–26. května
• primátor P. Kajnar a jeho náměstek M. Štěpánek prezentovali v sídle 
EU v Bruselu program Sociálně vyloučení – Inkluze Ostrava, zaměřený na 
integraci  Romů 

25.–27. května
• na programu 11. ročníku Česko-polských dnů byla výstava fotografií 
s názvem Katowice na Slezskoostravském hradě, představení NDM Par-
don my English, turnaj mládeže ve florbalu, fotbalu, volejbalu a házené, 
koncert žáků Základní umělecké školy V. Petrželky v Ostravě-Hrabůvce 
a sportovní utkání mezi pracovníky magistrátů obou měst

26. května
• náměstkyně primátora S. Piperková jednala s velvyslankyní Slovinska 
v ČR S. Knez o aktivitách slovinských firem v regionu a kulturních kontak-
tech. Slovinská velvyslankyně rovněž navštívila výstavu slovinsko-italské-
ho architekta B. Podreccy v Domě umění

• činohra NDM uvedla premiéru komedie A. Ayckbourna Něco v ní je. 
V režii F. Nuckollse se v hlavních rolích představili A. Mohylová a O. Brett

• v ostravské zoo se narodilo mládě gibbona bělolícího, který patří k nej-
vzácnějším druhům gibbonů ve volné přírodě

27. května
• na Městském stadionu ve Vítkovicích se konala Čokoládová tretra, tra-
diční lehkoatletický závod určený nejmenším sportovcům, pořádaný před 
mítinkem Zlatá tretra. Po ukončení soutěží proběhla autogramiáda hvězd 
české a světové atletiky 

 24. května
• delegace primátorů, jejímž členem byl primátor P. Kajnar, jednala neú-
spěšně s ministrem financí ČR M. Kalouskem o návrhu nového rozpočto-
vého určení daní znevýhodňujícího velká města 

• za účasti náměstků primátora J. Srby a M. Štěpánka, starosty měst-
ského obvodu Vítkovice P. Dlabala a dalších hostů proběhla kolaudace 
rekonstruovaného bytového domu na ul. Sirotčí ve Vítkovicích, která byla 
součástí projektu Integrovaného plánu rozvoje města

24. května a 14. června
• v antikvariátu a galerii Fiducia se konaly diskuze k  premiéře opery 
P. Hindemitha Cardillac v NDM nazvané Hindemith a Ostrava 2011, kte-
rých se účastnili muzikologové V. Reittererová, V. Zvara, historici H. Šúst-
ková, M. Jemelka, ředitel NDM a režisér opery J.  Nekvasil, dramaturg  

Rekonstruovaný 
dům na Sirotčí ulici 
v Ostravě-Vítkovi-
cích (24. května)

Mládě gibbona 
bělolícího v ostrav-
ské zoo 
(26. května) 
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• besedy k 100. výročí narození spisovatele Z. Jirotky v Domě knihy Lib-
rex se účastnil mj. herec O. Vízner, představitel Saturnina ve stejnojmen-
ném filmu 

• tisíce lidí navštívily ostravské svatostánky v rámci akce Noc kostelů. 
Kromě bohoslužeb byly pro návštěvníky připraveny komentované prohlíd-
ky, hudební vystoupení, divadelní představení, výstavy, ale také ochutnáv-
ka mešních vín a přehlídka liturgických rouch. Zájemci si mohli v někte-
rých kostelech vyzkoušet rozeznít zvony 
 
28. května
• společnost Dalkia Česká republika, a. s., zpřístupnila veřejnosti v rám-
ci dne otevřených dveří elektrárnu v Třebovicích. Dotazy návštěvníků se 
týkaly především výšek komínů a chladicích věží, objemů kotlů a celkové-
ho množství uhlí, které se v elektrárně za rok spálí

• v Centru bezpečné jízdy Libros v Přívoze se uskutečnil Den pro bezpeč-
nější silnice, jehož součástí byly ukázky vybavení a práce složek Integro-
vaného záchranného systému, BESIP teamu, prezentace projektu Doprav-
ní školička a ukázkové jízdy na polygonu

30.–31. května
• na Městském stadionu ve Vítkovicích se konal jubilejní 50. ročník 
atletického mítinku Zlatá tretra. První den proběhly soutěže v hodu kla-
divem. Vítězem se v mužské kategorii stal A. Zagorniy z Ruska výkonem  
80,02 m. Nejlepší mezi ženami byla Němka B. Heidlerová, která kladivo 
dohodila do vzdálenosti 77,22 m a vytvořila nový rekord mítinku. Hlav-
nímu programu o den později dominovali jamajští sprinteři a sprinter-
ky. Největší hvězda mítinku, světový rekordman U. Bolt, vyhrála běh na  
100 m v čase 9,91 s, stejnou trať zdolala Boltova krajanka V. Campbello-
vá-Brownová za 10,76 s, která utvořila světový rekord v běhu na letmých 
100 yardů výkonem 9,91 s. Na nejvyšší stupínek se postavili ještě další 
dva atleti z Jamajky. M. Anderson zvítězil v běhu na 200 m (20,27 s)  
a J. Gonzales na 400 m (45,07 s). Kvalitními závody byly také běh na 
400 m překážek, kde zazářil L. J. van Zyl z Jihoafrické republiky časem 
47,66 s, a běh na 110 m překážek, jehož vítězem se stal Kubánec  
D. Robles (13,14 s). Rekord mítinku překonal rovněž Australan J. Rise-
ley, který zaběhl 1000 m za 2:16,75 min. Z českých atletů se nejvíce 
dařilo D. Rosolové, druhé  v běhu na 400 m v osobním rekordu 50,84 s, 
a oštěpařce B. Špotákové, která získala stříbrnou medaili hodem dlou-
hým 64,78 m

31. května
• trojnásobný mistr světa a bývalý světový rekordman ve víceboji T. Dvo-
řák slavnostně otevřel atletický areál u sportovní školy ZŠ Porubská 832 
v Ostravě-Porubě, který bude sloužit nejen žákům, sportovním klubům, 
ale také široké veřejnosti 
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Oštěpařka B. Špotáková, 
J. Ptáčníková při úspěšném pokusu 
v závodě ve skoku o tyči a J. Brown, 
D. Robles a D. Thomas v běhu na 
110 m překážek na mítinku Zlatá 
tretra (31. května)
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6. června
• prezident V. Klaus uvedl v Duchcově do provozu obří rýpadlo KK 1300, 
určené pro povrchové doly, které pro firmu NOEN, a. s., montovaly Hutní 
montáže, a. s. 

• herci J. Zajícová, I. Marták a primátor P. Kajnar četli v Divadle loutek 
Ostrava pohádky v rámci 1. mezinárodního týdne čtení dětem. Na progra-
mu byly rovněž představení Ošklivé káčátko a soutěže o ceny 

6.–7. června
• na odborném semináři Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva 
pro Evropu, věnovaném tvorbě rozpočtů s přihlédnutím k lidským právům, 
konaném v Domově pro seniory Slunečnice v Porubě, vystoupili mj. pri-
mátor P. Kajnar a regionální zástupce Úřadu vysokého komisaře OSN pro 
lidská práva pro Evropu J. Jařab

7. června
• ve Vědecko-technologickém parku Ostrava, a. s., byly za účasti  primá-
tora P. Kajnara, starosty obvodu Poruba L. Palyzy, ředitele Vědecko-tech-
nologického parku Ostrava, a. s., R. Michalce a dalších hostů otevřeny 
v sekci C budovy Piano nové kancelářské prostory

7. června–17. července
• na 19. mistrovství světa veteránů na dráze v americkém Sacramentu 
vybojoval Z. Benek mistrovský titul v hodu břemenem výkonem 16,25 m 
a v hodu diskem 29,80 m. Zároveň získal stříbrné medaile v dalších třech 
disciplínách  

8. června
• kniha Ostravské příchody, příběhy, osudy, cesty, jejímiž editory jsou  
R. Lipus a M. Feltlová, byla pokřtěna v Minikino kavárně. Publikace, vyda-
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1. června
• v obřadní síni Nové radnice byla předána ocenění 17. ročníku soutěže 
o titul Dům roku 2010. První cenu za stavbu Apartmánový dům Landek 
v Petřkovicích převzali z rukou náměstka primátora J. Srby autor projektu 
architekt P. Lichnovský, zástupci dodavatele stavby JTA-Holding, s. r. o., 
a investora Therm vamo, s. r. o.

1.–6. června
• řidiči tramvají a autobusů Dopravního podniku Ostrava, a. s., vstoupili 
do stávky za zvýšení mezd o 5 %. Po týdnu byl protest ukončen, když 
vedení podniku přislíbilo zvýšit platy podle požadavků odborů od 1. ledna 
2012

1.–16. června 
• hvězdami festivalu Tanec Ostrava 2011 bylo uskupení RootlessRoot 
Company, které tvoří dvojice L. Kapetanea z Velké Británie a J. Fruček ze 
Slovenska. K dalším účinkujícím patřily mj. maďarský duet Tao Te a čes-
ko-slovenská skupina ME-SA. Součástí akce byla výstava prezentující prů-
řez fotografickou tvorbou P. Macháčka, přednášky a workshopy 

3. června
• v Městské nemocnici Ostrava byla za účasti náměstkyně primátora 
S. Piperkové a ředitele nemocnice J. Zháněla otevřena nová porodnice, 
která nabízí nejmodernější porodnickou péči při normálním, rizikovém 
i patologickém těhotenství a komplexní prenatální diagnostiku 

• na stadionu na Bazalech proběhl festival Scorpions-rock na Bazalech. 
Kromě německé skupiny Scorpions zde vystoupily rovněž kapely Citron, 
Vypsaná fiXa, Malignant Tumour a Doga 

4. června
• více než 1000 lidí se účastnilo charitativní akce – Běh o život – orga-
nizované Nadačním fondem Tesco, kterou na Prokešově náměstí odstar-
toval zpěvák P. Bende a jejímž cílem bylo získat finanční prostředky na 
zajištění domácí péče pro dětské pacienty 

Dům roku 2010 – Apartmánový dům Landek (1. června)

Křest knihy 
Ostravské pří-
chody, příběhy, 
osudy, cesty 
(8. června) 



ná nakladatelstvím Repronis, vznikla na základě projektu v rámci kandi-
datury Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015, který mapo-
val osudy lidí, kteří se do Ostravy přistěhovali z různých částí republiky 
i ze zahraničí

8.–11. června
• program 3. ročníku festivalu Dream Factory nabídl mj. představení 
ostravských, pražských, brněnských, královéhradeckých a olomouckých 
divadel, tanečního dua H. Arenbergerové a J. Cemerka, koncert skupiny 
Kazety a veřejnou diskuzi o grantech na kulturní projekty 

9. června
• Archiv města Ostravy připravil v rámci mezinárodního dne archivů 
výstavu s názvem Ostrava před 100 lety, na které byly prezentovány 
dokumenty z roku 1911 týkající se Ostravy. Následovaly dvě přednášky, 
z nichž první byla věnována městu v prvním desetiletí 20. století a druhá 
náhodně vybrané osobnosti žijící kolem roku 1911 v Ostravě, jejíž osudy 
je možno rekonstruovat z archivních pramenů zpřístupněných na interne-
tové adrese earchiv.ostrava.cz a klasických uložených v archivu

• ve Výstavní síni Sokolská 26 byla zahájena výstava plastik M. Gabriela 
Sousoší 
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rém si mohli lidé vyzkoušet své schopnosti v atletice a in-line bruslení. 
Na programu byly také exhibiční závody ve vzpírání, skoku o tyči, prezen-
tace aerobiku, juda a vystoupení mažoretek  

10. června
• Ostrava se připojila k nově vznikajícímu svazku obcí a měst Ostravska, 
Karvinska a Třinecka se znečištěným ovzduším, který má koordinovat 
postup při řešení zhoršeného stavu ovzduší a jiných ekologických zátěží

• konal se 6. mezinárodní jazzový festival Ostrava Open, jehož největší-
mi hvězdami byla na Slezskoostravském hradě uskupení Kenny Garrett 
Quartet, Boris Band Combination a Rhythm Desperados 

12. června
• na programu Dne Policie ČR na Slezskoostravském hradě, konaného 
u příležitosti 20. výročí jejího založení, byly ukázky spolupráce policie a in-
tegrovaného záchranného systému, práce odboru kriminalistické tech-
niky a expertiz, vystoupení Hudby Hradní stráže a Policie ČR, zpěváků  
M. Konvičkové, T. Kluse, H. Zeťové a skupiny Citron. Pro děti byly připra-
veny hry a kvízy. V průběhu celého dne byla zpřístupněna expozice Vznik 
a vývoj policie (1918–2011) 

• Ostravský informační servis, s. r. o., uspořádal procházku po průmyslo-
vých památkách. Zájemci zhlédli například budovu bývalé pivovarské sla-
dovny, objekt starých městských jatek, zrušené nákladové nádraží, těžní 
věž dolu Jindřich a mnoho dalších staveb a lokalit v Moravské Ostravě

• na hřišti FC Ostrava-Jih na Svazácké ulici nabídl program Ostravského 
dne pro Afriku, který byl součástí projektu, jehož cílem je rozšířit vědo-
mosti veřejnosti o rozvojových zemích, fotbalová utkání, kterých se účast-
nil rovněž tým Keňanů z Nairobi, vystoupení kapel Camara, Evolution 
Dejavu a dalších, workshopy afrických tanců i bubnování a prezentace 
rukodělných výrobků z Afriky  

13. června
• cenu Grand Prix na 5. ročníku soutěže stavba Moravskoslezského kraje 
získalo Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje na 
Místecké ul. v Moravské Ostravě, cenu odborné poroty za urbanismus 
obdržel dům Ostravská brána na Biskupské ul. tamtéž a v kategorii byto-
vé domy zvítězil dům s pečovatelskou službou na Průběžné ul. v Porubě

• u pomníku připomínajícího zavraždění letců RAF T. G. Kirby-Greena a  
G. A. Kiddera v roce 1944, který se nachází před kostelem Panny Marie 
Královny v Hrabůvce, se uskutečnil pietní akt, jehož se zúčastnili pozůs-
talí po obou letcích, brigádní generál v. v. Z. Škarvada, zástupci Česko-
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Návštěvníci při prohlídce studovny AMO (9. června)
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• výstava snímků světoznámého fotografa I. Pinkavy byla zahájena v an-
tikvariátu a galerii Fiducia

14.–16. června
•  na mezinárodním veletrhu drážní techniky, výrobků a služeb pro potře-
by železniční a městské kolejové dopravy Czech Raildays 2011 v komerč-
ních prostorách hlavního nádraží v Ostravě-Přívoze návštěvníky nejvíce 
zaujaly vlaky pro regionální tratě Regio-Shuttle RS1 Českých drah, a. s., 
elektrická lokomotiva Vectron AC od firmy Siemens, modernizovaná loko-
motiva řady EU07 polských drah a německá dieselová lokomotiva Voith 
10BB Gravita 

15. června
• sloní samička, která se narodila 12. dubna v ostravské zoo, získala 
titul Nej... mládě v mezinárodní soutěži BabyZOOm 2011, vyhlášené Unií 
českých a slovenských zoologických zahrad

16. června
• v důsledku celodenní celostátní stávky zaměstnanců v dopravě byl 
zastaven provoz rovněž na všech železničních tratích v regionu. K protes-
tu se symbolicky připojili pracovníci DPO, a. s., a podpořili jej také členo-
vé odborového svazu Kovo, kteří zorganizovali protestní průvod zahájený 
na náměstí Sv. Čecha v Přívoze

• činoherní soubor NDM uvedl divácky úspěšnou premiéru hry T. McNal-
lyho a D. Yazbeka Donaha! (Hole dupy), v níž excelovali v režii P. Šimáka  
I. Orozovič, J. Sedláček, V. Polák, F. Strnad, R. Urban a O. Maňák

17. června
• v Nové radnici se uskutečnila konference Předsednictví Polské repub-
liky v Radě EU; Spolupráce Polsko–Česká republika, kterou pořáda-

slovenské obce legionářské, vedení města Ostravy, obvodu Ostrava-Jih, 
Sokolské župy moravskoslezské a další hosté 

• na vzpomínkovém ekumenickém setkání u příležitosti výročí vypálení 
moravskoostravské synagogy v roce 1939 u pamětní desky na Zeyero-
vě ulici v Moravské Ostravě přednesli projevy mj. kantor Židovské obce 
v Ostravě M. Foršt, předsedkyně Židovské obce v Ostravě M. Slaninová, 
biskup F. V. Lobkowicz a spisovatel B. Olšer. Součástí pietního aktu bylo 
vystoupení izraelské hudební skupiny Hava Nagilla

13.–17. června
• součástí Dnů Ruska v Ostravě pořádaných Honorárním konzulátem 
Ruské federace v Ostravě byly mj. konference Ruský Business-Day, kon-
certy ze skladeb ruských autorů v Divadle Antonína Dvořáka a na Slez-
skoostravském hradě, ochutnávky národní kuchyně a setkání ruských 
rodáků žijících v Moravskoslezském kraji

14. června
• programem s názvem Večer zázraků, jehož součástí bylo baletní před-
stavení Zázrak v tichu a vystoupení vynikajících tanečníků a choreografů 
E. Trottiera, W. Fomina, P. Talarda a dalších, si v NDM připomněli 55. na- 
rozeniny a 15 let  ve funkci šéfa baletního souboru NDM I. Vejsady 

• v rámci pravidelných koncertů na slezskoostravské radnici uvedli hous-
lista I. Ženatý a klavírista S. Bogunia díla C. Schumannové, A. Dvořáka, 
F. Liszta a dalších 
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syn jednoho z popra-
vených letců RAF, 
u pomníku v Hra-
bůvce 
(13. června) 

F. Strnad, R. Urban, V. Polák, I. Orozovič, J. Sedláček a O. Maňák v inscenaci 
Donaha! (16. června)



la Česko-polská obchodní komora ve spolupráci s generálním konzulá-
tem Polské republiky v Ostravě. Vystoupili na ní předseda Evropského 
parlamentu J. Buzek, generální konzulka Polské republiky v Ostravě  
A. Olszewska, předseda představenstva Česko-polské obchodní komory 
J. Cienciala, náměstek primátora Ostravy T. Petřík a další

• na programu slavnosti městského obvodu Ostrava-Jih vystoupili např. 
zpěváci D. Janda, P. Janečková, kapely Pete Sax a Stanley's Dixie Band 
a mažoretky. Součástí oslav byly také jarmark, hry a soutěže 

• byla spuštěna modernizovaná internetová prezentace města, jejíž sou-
částí byl také pozměněný grafický vzhled stránek postupně zaváděný na 
weby všech městských obvodů 
 
17.–18. června
• na výstavišti Černá louka se konal první Letní knižní veletrh, věnova-
ný především knihám na dovolenou, turistickým průvodcům, cestopisům 
či jazykovým příručkám. Své aktivity zde prezentovaly mj. velkoobchod 
Pemic Books, a. s., Dům knihy Librex, Moravskoslezská vědecká knihov-
na, Knihovna města Ostravy, Fakulta umění OU. Na programu byly rovněž 
v prostorách výstavního pavilonu zřízeného Café Librex besedy se spiso-
vateli B. Nesvadbovou, J. Grušou, E. Kriseovou, majitelem cestovní kan-
celáře a spisovatelem T. Okamurou a dalšími

• devět horkovzdušných balonů vzlétlo z travnaté plochy u Francouzské 
ulice v Porubě v rámci akce Balony nad Ostravou. Poprvé byl její součástí 
také skok parašutistů z balonů 

• N. Beggová z Nizozemska a Švýcar S. Widmer zvítězili v hlavních závo-
dech světového poháru v in-line bruslení na Hlavní třídě v Porubě. Pro 
širokou veřejnost byly připraveny tři různě dlouhé tratě, na kterých změři-
lo své síly 1500 in-line bruslařů

17.–19. června
• v několika sportovních halách ve městě proběhl mezinárodní florbalový 
turnaj FatPipe Cup 2011, kterého se účastnilo 122 týmů ze 7 zemí světa, 
z nichž rekordních 48 spadalo do hlavní, mužské kategorie, jejímž vítě-
zem se stal tým FBC Remedicum Ostrava 

18.–19. června
•  na mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze 
v Ostravě vybojovali členové SSK Vítkovice osm zlatých medailí 

21. června
• zlatý certifikát Značka kvality v sociálních službách se čtyřmi hvězdič-
kami převzali v Praze z rukou ministra práce a sociálních věcí J. Drábka 
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ředitelé Domova pro seniory Kamenec ve Slezské Ostravě J. Chomič 
a Domova Slunečnice v Porubě R. Baran 

• v NDM se konal koncert vítězů soutěže pěveckých ansámblů Stonav-
ská Barborka, na kterém vystoupily rovněž posluchačky Fakulty umění OU 
V. Holbová a S. Mrázová, nejlepší v kategorii středních a vysokých umě-
leckých škol 

22. června
• na Masarykově náměstí byla ukončena tříměsíční akce Mobilobraní, 
na které se podíleli především studenti Střední umělecké školy Ostrava. 
Lidé odevzdali do připravených kontejnerů více než 1200 starých mobil-
ních telefonů a nabíječek  

• vítězem Běhu olympijského dne se stal V. Bitala z Lašského běžecké-
ho klubu v čase 30:53,4 min.

23. června
• operní soubor NDM uvedl v německém originále premiéru opery P. Hin-
demitha Cardillac. V hudebním nastudování R. Jindry a režii J. Nekva-

J. Strauch a operní sbor NDM v opeře P. Hindemitha Cardillac (23. června) 
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sila vystoupili J. Strauch, E. Dřízgová-Jirušová, Z. Švéda, WeiLong Tao,  
J. Šťáva a další 

• na 4. ročníku akce Lidé lidem se na Masarykově náměstí představily 
organizace poskytující sociální služby. Na programu byla taneční, hudební 
a divadelní představení v podání klientů těchto institucí, soutěže pro děti, 
interaktivní rukodělné dílny, ukázky práce s terapeutickými psy aj.

• ostravský rodák, basketbalista J. Veselý byl vybrán do amerického 
profesionálního týmu Washington Wizards, a stal se tak třetím Čechem, 
který bude hrát v NBA

F. Arrabal v jedné 
z divadelních ukázek 
v Husově sadu 
v Moravské Ostravě 
(25. června) 
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• pouť na haldu Ema, filmová projekce, divadelní představení v ulicích 
a debata byly součástí návštěvy spisovatele, básníka, filmového režiséra, 
výtvarníka, zakladatele hnutí Panika a celosvětově nejhranějšího žijícího 
dramatika F. Arrabala, kterou organizoval antikvariát a galerie Fiducia ve 
spolupráci s Filozofickou fakultou OU

27. června
• v ČEZ Aréně vystoupila známá švédská hudební skupina Roxette

27. června–2. července
• 4. ročník lektorů mistrovských hobojových kurzů na Fakultě umění OU 
vedli G. Hunt z Anglie, S. Caldini z Itálie, M. Vavříková vyučující v USA a  
D. Foltýn z OU 

27. června–14. července
• v rámci série happeningů Kreativní kontejnery, jejichž cílem bylo upo-
zornit na problémy spojené s tříděním a spalováním odpadu v lokálních 
topeništích, výtvarně ztvárnili profesionální umělci a studenti na Masary-
kově náměstí velkoobjemové nádoby na odpad 

28. června
• před Domem kultury Akord v Zábřehu se konala akce Společně pro 
bezpečnou Ostravu, na které složky integrovaného bezpečnostního sys-
tému města prezentovaly ukázky hašení požáru, slaňování z budovy či 
vyprošťování řidiče z havarovaného vozidla. Lidé si mohli vyzkoušet tre-
nažér nárazu, ověřit své schopnosti na dopravním hřišti nebo si nechat 
zjistit svou krevní skupinu. Magnetem – nejen pro muže – byla laserová 
střelnice. Bohatý doprovodný program nabídl soutěže a hry s dopravní 
tematikou, požární a bezpečnostní výchovy a hudební vystoupení

29. června
• na 9. zasedání Zastupitelstva města Ostravy schválili zastupitelé obec-
ně závaznou vyhlášku, kterou se rozšiřují lokality, v nichž je zakázáno  
konzumovat alkoholické nápoje, souhlasili s poskytnutím dotace na film 
Karel Reisz – příběh mezi Ostravou a Londýnem, finančních příspěvků 
společnosti Vítkovice Aréna, a. s., na zpracování projektové dokumen-
tace a na rekonstrukci Městského stadionu ve Vítkovicích a ČEZ Arény. 
ZMO dále vzalo na vědomí zprávu o hospodaření města v roce 2010 
a studii zabývající se analýzou, strategickými cíli a opatřeními v oblasti 
bydlení v Ostravě 

30. června
• úřad práce evidoval v Ostravě k tomuto datu 18 134 uchazečů o za-
městnání, což bylo o 1177 méně než k 30. březnu. Míra nezaměstnanos-
ti se snížila na 11,3 % 
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Předseda Českého atletického svazu L. Varhaník, prezident Evropské atletic-
ké asociace H. Wirz a náměstek primátora M. Štěpánek při zahájení mistrov-
ství Evropy atletů do 23 let (13. července)

Medailisté M. Tumi, J. Alaka a  A. Robertson v běhu na 100 m na ME atletů 
do 23 let (15. července)
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CJ. H. Krchovský, P. Kohout, I. Štrpka, J. Bodnárová, J. Kronhold, H. Gryn- 

berg, R. Krynicki, S. Chwin a K. Varga. Součástí akce byl také Kabinet 
Protimluv Ostrava, věnovaný vydavatelským aktivitám kulturně-literární 
revue Protimluv a stejnojmenného nakladatelství

7. července
• vítězem hlavního závodu ve skoku o tyči, který se konal v rámci 1. roč-
níku Ostravských sportovních her na Masarykově náměstí, se stal J. Kud-
lička z TJ Dukla Praha výkonem 560 cm

10.–24. července 
• na 4. mezinárodním sochařském sympoziu Plesná 2011 tvořili svá díla  
čeští, maďarští, polští a slovenští autoři. Práce ze dřeva i z kamene byly 
následně umístěny převážně v centru v Plesné 

13.–17. července 
• na mistrovství Evropy atletů do 23 let na Městském stadionu ve Vítko-
vicích se  utkalo 920 závodníků ze 42 států. Slavnostního zahájení před 
Novou radnicí se účastnili ministr školství ČR J. Dobeš, prezident Evrop-
ské atletické asociace H. Wirz, předseda Českého atletického svazu  
L. Varhaník a náměstek primátora M. Štěpánek. Nejúspěšnější zemí se 
stalo Rusko, jehož atleti získali 21 medailí, z toho 10 zlatých. Mezi nejlep-
ší atlety patřila skokanka do dálky D. Klišinová z Ruska, která předvedla 
skok dlouhý 705 cm, ruská reprezentantka J. Aržakovová, vítězka v běhu 
na 800 m (1:59,41 min.) a 1500 m (4:20,55 min.), ukrajinský trojskokan 
S. El-Sheryf (17,72 m) a ázerbájdžánská běžkyně L. Abdullajevová, která 
překonala rekord šampionátu v běhu na 10 km časem 32:18,05 min. 
Z ostravských atletů uspěla K. Cachová, která vybojovala stříbro v sed-
miboji v osobním rekordu 6123 bodů. U příležitosti konání šampionátu 
vydalo město Ostrava ve spolupráci s nakladatelstvím Repronis a spo-
lečností Ostrava 2011, s. r. o.,  publikaci Město sportu!!!, která mapuje 
nejen samotné mistrovství, ale také historii ostravského sportu. Po dobu 
konání šampionátu a současně probíhajícího festivalu Colours of Ostra-
va byla věž Nové radnice nasvícena speciálními barevnými LED diodami. 
V ČR šlo o první realizaci tohoto typu osvětlení 

14.–17. července 
• padesát zahraničních a čtyřicet šest tuzemských kapel vystoupilo na 
10. festivalu Colours of Ostrava. Mezi největší hvězdy patřili N. Cave,  
Y. Tiersen, S. Keita, V. Mišík, kapely Clannad, Public Image Ltd., Fanfare 
Ciocarlia, Boban i Marko Marković Orkestar, Tata Bojs, The Plastic Peo-
ple of the Universe, Monkey Business či Nightwork. Součástí festivalu 
byly také inscenace Divadla Vizita, divadelních souborů Skutr a Sluníčko, 
výstava fotografií I. Pinkavy Oproti bílé, Šumná procházka centrem Ostra-
vy a prohlídka provozů firmy ArcelorMittal Ostrava, a. s., diskuze a filmo-
vá představení

1. července
• do funkce ředitele Městské nemocnice Ostrava nastoupil T. Nykel, 
který vystřídal J. Zháněla. K témuž datu se stala Městská záchranná služ-
ba součástí Městské nemocnice Ostrava. Cílem této organizační změny 
bylo zvýšení efektivity poskytované zdravotní péče 

3. července–2. srpna 
• na Měsíci autorského čtení prezentovali svá díla čeští, slovenští 
a polští spisovatelé a básníci, např. J. Gruša, A. Goldflam, I. M. Jirous,  
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Účastníci exkurze 
v provozech  
společnosti Arce-
lorMittal Ostrava, 
a. s., která byla 
součástí festi-
valu Colours of 
Ostrava
(15. července)

N. Cave – hvězda 
festivalu 
Colours of Ostrava 
(17. července)

Mládě pardála 
obláčkového 
v ostravské zoo 
(23. července)
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C• v Zoologické zahradě Ostrava se narodil hroch, který při křtu 30. srpna 

obdržel jméno Hubert
 
20. července–10. srpna
• obrovský zájem diváků 4. ročníku Letních shakespearovských slavnos-
tí na Slezskoostravském hradě vzbudily všechny inscenace – Zkrocení 
zlé ženy v hlavních rolích s T. Vilhelmovou a R. Zachem, Romeo a Julie  
s M. Holým a T. Dočkalovou, Veselé paničky windsorské, ve kterých exce-
lovali B. Polívka a S. Stašová, a Macbeth, kde zazářila V. Freimanová 

22. července
• společnost RPG RE Land, s. r. o., informovala o zákazu vstupu na 
haldu Ema, která je v jejím vlastnictví. Oficiálním důvodem byly obavy 
o bezpečnost osob

23. července
• tři mláďata tygra ussurijského narozená v ostravské zoo 2. června byla 
pokřtěna jmény Elvis, Elton a Eda. V tento den se rovněž narodilo mládě 
dalšího vzácného druhu, samička pardála obláčkového

25. července
• po náročné rekonstrukci byl uveden ve Fakultní nemocnici Ostrava do pro-
vozu urgentní příjem, jedno z nejmodernějších pracovišť tohoto druhu v ČR

• ve Výstavní síni Sokolská 26 byla zahájena výstava fotografů W. Stefa-
nika, J. Šiguta a L. Duszka-Kołcze společně i zvlášť/razem i osobno/toge-
ther and separate
 
30. července
• vítězi hlavních kategorií na mezinárodních cyklistických závodech 
Ostravský chachar 2011 v Ostravě-Zábřehu se stali M. Spěšný v čase 
1:37:39,0 h a Slovenka J. Števková (1:20:58,2 h)

• Radegast Ostravský šerpa byl název soutěže dvoučlenných týmů, 
jejichž členové museli přenést pivní sud od Slezskoostravského hradu do 
Landek Parku v Petřkovicích. Nejrychleji zdolal trasu tým Či ja vim a tím 
získal 240 piv 

• vzhledem k neuspokojivým výkonům fotbalistů FC Baník Ostrava byl 
z funkce trenéra odvolán K. Marko, kterého vystřídal P. Malura

31. července
• laguny bývalého podniku Ostramo, Vlček a spol., s. r. o., získaly nejvíce 
hlasů (2418 z celkového počtu 16 884) v internetové anketě Černá mali-
na o nejzávažnější poškození životního prostředí v ČR, kterou uspořádalo 
občanské sdružení Chráníme přírodu



6362

S
R

P
E

N

Průvod účastníků festivalu Folklor bez hranic na Smetanově náměstí v Morav-
ské Ostravě (19. srpna)
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ra, K. Stockhausena, G. Ligetiho, E. Varèse a dalších v provedení Janáč-
kovy filharmonie, Ostravské bandy a řady sólistů. Posluchače zaujal mj. 
půldenní Minimaraton elektronické hudby v Domě umění GVUO

27. srpna
• na 14. ročníku Mezinárodního setkání jízdních policií v Komenského 
sadech mohli diváci sledovat umění koní a jezdců z Česka, Polska a Itá-
lie. V závodech dominovali domácí jezdci. V parkúrovém skákání vyhrál  
D. Orsag s koněm Solo Romy z Městské policie Ostrava, speciální policej-
ní parkúr ovládl L. Zedníček na koni Solo Macarena ze stejného oddílu. 
Pohár primátora Ostravy v zrcadlovém skákání si do Itálie odvezl E. Sci- 
pioni s koněm Cezanne
 
• již podesáté proběhl závod historických vozidel Michálkovický kopec. 
Boje na trati se sváděly nejen o nejrychlejší čas, ale podle vzhledu vozi-
dla i dobového oblečení řidičů byla vyhodnocena také nejelegantnější 
posádka 

28. srpna
• Jdeme za vámi! byl název akce na Masarykově náměstí, kterou Národní 
divadlo moravskoslezské, Divadlo Petra Bezruče a Komorní scéna Aréna 

1. srpna
• na Mařatkově ulici v Ostravě-Hulvákách byl za účasti biskupa F. V. Lob- 
kowicze, náměstka primátora J. Srby a ředitele ostravské divize firmy 
Alpine BAU CZ, s. r. o., A. Kramného položen základní kámen Komunitní-
ho centra Ostrava, jehož klienty budou handicapovaní lidé 

3. srpna
• otevřením pohotovosti pro děti byla ukončena rekonstrukce budo-
vy dětského lékařství Městské nemocnice Ostrava, jejíž hlavní součástí 
bylo zateplení objektu. Celkové náklady na opravu ve výši 33 502 616 Kč 
poskytlo město Ostrava

8. srpna
• prostřednictvím elektronické aukce vybralo město provozovatele tele-
komunikačních služeb pro 112 svých organizací. Vyvolávací cenu ve výši 
cca 23 mil. Kč se podařilo snížit o přibližně 19,8 mil. Kč, což činilo 13 % 
původní částky 

15.–19. srpna
• na 14. ročníku festivalu Folklor bez hranic se představily na různých 
místech Ostravy soubory z České republiky, Slovenska, Estonska, Fran-
cie, Polska a  Ruska. Vystoupení doplnila výstava fotografií z minulého 
festivalového ročníku instalovaná na Slezskoostravském hradě. Zážitkem 
pro všechny zúčastněné bylo vystoupení v Čtyřlístku – centru pro osoby 
se zdravotním postižením Ostrava

21.–28. srpna
• 10. ročník mezinárodních interpretačních kurzů v oboru hra na klarinet                       
a saxofon vedli na Ostravské univerzitě lektoři z České republiky, Polska, 
Venezuely a Francie. Jejich součástí byly koncerty frekventantů kurzů 
a vyučujících ve studiu Českého rozhlasu Ostrava

25. srpna
• ministr dopravy P. Dobeš v Ostravě jednal o dokončení komunikace 
prodloužená Místecká a zpoplatnění části rychlostní silnice R 56 v Ostra-
vě-Hrabové, jež bylo kritizováno především občany Ostravy zaměstnanými 
v průmyslové zóně Hrabová, kteří si museli kvůli každodennímu dojíždění 
zakoupit dálniční známku  

26.–28. srpna
• celkem osm sad medailí, včetně nejcennější zlaté, získaly na mistrov-
ství Evropy v chorvatské Poreči mažoretky z oddílu Krokodýl. Ke skvělé-
mu úspěchu jim poblahopřál 14. září náměstek primátora M. Štěpánek

26. srpna–3. září
• na festivalu nové a experimentální hudby Ostravské dny 2011 zazněla 
díla Ch. Wolffa, A. Luciera, P. Kotíka, P. Niblocka, C. Bauckholta, P. Cígle-



1. září 
• prezident republiky V. Klaus se účastnil zahájení školního roku na vít-
kovické pobočce gymnázia a základní školy PORG Ostrava a na Základní 
škole Gen. Janka v Ostravě-Mariánských Horách. Poté se setkal na pra-
covním obědě v hotelu Imperial s představiteli regionální politické repre-
zentace, vysokých škol a podnikateli. Následovala jednání s primátorem 
P. Kajnarem a dalšími členy vedení města, procházka centrem Moravské 
Ostravy, prohlídka Dolní oblasti Vítkovic a nového závodu Vítkovice Ham-
mering, a. s. Svou návštěvu V. Klaus zakončil autogramiádou v Domě 
knihy Librex  

• ve Výtvarném centru Chagall proběhla vernisáž výstavy obrazů F. Jiroud-
ka a jeho žáků

2. září
• byla zahájena informativní kampaň Ostravu nedáme!!!, kterou město 
protestovalo proti připravované novele zákona o rozpočtovém určení 
daní, podle níž by byl rozpočet Ostravy od 1. 1. 2013 nižší o téměř miliar-
du korun. Lidé mohli svůj nesouhlas s navrhovanou změnou vyjádřit pod-
pisem petice, která byla zveřejněna na internetových stránkách a také 
v tištěné podobě na mnoha místech ve městě

4. září
• na akci Přijďte k nám! Zahajujeme sezonu – Divadlo Antonína Dvořá-
ka otevřené od hlavy až patě, připravené Národním divadlem moravsko-
slezským, se mohli návštěvníci účastnit baletního nácviku, zjistit, jak se 
připravuje činoherní inscenace, a zhlédnout zákulisí divadla. Na den ote-
vřených dveří navázal galavečer, na jehož programu byly ukázky inscenací 
všech čtyř souborů
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Primátor P. Kajnar vítá prezidenta V. Klause na Nové radnici (1. září) 

Vystoupení baletního 
souboru NDM 
na akci Jdeme 
za vámi! na Masary-
kově náměstí 
(28. srpna) 
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N zahájily divadelní sezonu. Moderátorem happeningu, jehož součástí byly 
ukázky představení, scénky, písničky a skeče, byl J. Sedláček

28.–31. srpna
• na Jiráskově náměstí promítal pojízdný Kinematograf bratří Čadíků 
vybrané filmy české produkce, např. snímky Největší z Čechů a Kawasa-
kiho růže. Výtěžek charitativních představení byl věnován nadacím Kapka 
naděje, Pomozte dětem aj.

29. srpna–16. září
• tématem 4. sympozia prostorových forem Ostrava 2011, které pořá-
dala soukromá střední umělecká škola AVE Art Ostrava, s. r. o., a jehož 
se účastnili mladí umělci z celé ČR, byla pocta zvířeti. Odborná porota 
udělila první cenu plastice J. Řezníčka a V. Šustka Touha po svobodě. 
Díla byla vystavena nejprve před DK města Ostravy a později instalována 
v Jubilejní kolonii v Ostravě-Hrabůvce



• studenti Ostravské univerzity uspořádali benefiční akci, jejíž výtěžek 
byl určen na opravu kostela sv. Františka a Viktora v Hrušově. Součástí 
programu bylo vystoupení skupin historického šermu, koncert trombono-
vého kvarteta a také aukce šperků a obrazů 

5. září
• před Novou radnicí se shromáždilo asi 100 starostů menších obcí sou-
hlasících s připravovanou reformou rozpočtového určení daní. Se staros-
ty hovořili primátor Ostravy P. Kajnar a jeho námětek D. Madej, kteří se 
pokoušeli vysvětlit postoj velkých měst a především Ostravy. S vedením 
města rovněž jednali o této problematice poslanci zvolení do Poslanecké 
sněmovny v Moravskoslezském kraji

• ve foyer Nové radnice byla za účasti náměstka primátora T. Petříka 
zahájena výstava Firemní záhlaví – z pokladů komerční grafiky, kterou 
připravili pracovníci Archivu města Ostravy. Expozice nabídla ukázky hla-
vičkových papírů firem působících na Ostravsku od konce 19. století do  
40. let 20. století

• v sále Vesmír VŠB-TU proběhla debata ČSSD o programu strany, 
důchodové reformě a boji proti korupci, které se účastnili mj. B. Sobotka,  
L.  Zaorálek, V. Špidla, J. Dienstbier, P. Kajnar a sociolog J. Keller
 
6.–8. září
• u příležitosti 40. výročí podpisu smlouvy o partnerství mezi Ostravou 
a Drážďanami byl uspořádán štafetový běh, jehož start byl před Novou 
radnicí a cíl v tomto německém městě. 10 vytrvalců z TJ Liga 100 Ostra-
va a MK Seitl Ostrava zdolalo 457 km za 38 hodin. Před návratem do ČR 
navštívili běžci dětské oddělení městské nemocnice v Drážďanech, kde 
předali nemocným dětem dárky, a poté byli hosty Generálního konzulátu 
ČR v Drážďanech

7.–11. září 
• ve sportovním areálu TJ Mittal Ostrava a Ostravské univerzity na 
Varenské ulici se utkalo 177 handicapovaných stolních tenistů z 30 zemí  
v 9. ročníku turnaje Czech Open 2011 

• zlatou medaili na 38. mistrovství světa Masters ve veslování v polské 
Poznani, jehož se účastnilo 2500 lodí ze 37 zemí světa, vybojoval ve své 
kategorii skifař J. Pešat z VK Perun Ostrava 

8.–9. září
• Filozofická fakulta Ostravské univerzity a antikvariát a galerie Fiducia 
uspořádaly sympozium Město, na kterém vystoupili čeští i zahraniční lite-
rární vědci, teoretici a historici umění. Mezi diskutovaná témata patřily 
zrod a budování identity  města, kultovní rozměr některých měst, s ním 
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jako určitého sociálně kulturního konstruktu

10. září
• v Zoologické zahradě Ostrava proběhl za účasti náměstka primátora  
D. Madeje křest sloního mláděte Rashmi 

• vítězi soutěže Fajn Fest CZ-PL, které vybrala mezinárodní porota a fa-
noušci v internetovém hlasování, vystoupili na koncertě v letní zahradě 
Domu kultury Akord v Ostravě-Zábřehu. Návštěvníci si mohli vyslechnout 
skupiny Black Roll, Bandaband nebo Wishlist

• na Dole Michal se konala další z akcí projektu PechaKucha Night, na 
které prezentovali své projekty v přesně stanoveném čase a určeném 
počtu komentovaných snímků fotograf B. Renner, designéři R. Babák,  
M. Jakobsen a další

10.–11. září 
• na mistrovství České republiky mužů a žen do 22 let na dráze v Písku 
vybojovali 4 mistrovské tituly závodníci atletického klubu SSK Vítkovice. 
Ve skoku vysokém žen zvítězila K. Cachová výkonem 179 cm, v běhu na 
200 m žen J. Slaninová časem 24,69 s, v běhu na 800 m mužů D. Grec-
man (1:54, 12 min.) a štafeta žen na 4x 100 m (47,22 s)

14. září
• zastupitelé na 10. jednání ZMO schválili ukončení bezplatné veřejné 
dopravy na území města Ostravy v době vyhlášení smogové situace, 
dopis předsedovi vlády s požadavkem na dodržení termínu ukončení likvi-
dace ropných lagun v areálu bývalého podniku Ostramo, Vlček a spol., 
s. r. o., zásady pro poskytování účelových dotací na rok 2012, metodiku 
pro sestavování návrhu rozpočtu města na rok 2012 a krácení výdajů 
z rozpočtu v roce 2011. Zastupitelstvo také vyjádřilo nesouhlas s navr-
hovanou novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, 
v jejímž důsledku by došlo k významnému snížení daňových příjmů města 
ve výši 913 mil. Kč 

14.–16. září
• poprvé v Ostravě se konal 10. sjezd českých historiků za účasti 300 
odborníků z České republiky i zahraničí, organizovaný katedrou historie 
Filozofické fakulty Ostravské univerzity ve spolupráci s Centrem pro hos-
podářské a sociální dějiny FF OU a Sdružením historiků ČR

16.–18. září
• přehlídka Třebovický koláč nabídla vystoupení kapel BG Styl a AG Flek, 
Vojenského uměleckého souboru Ondráš, skupiny Neřež, která doprová-
zela M. Rottrovou, Slezského souboru Heleny Salichové a mnoha dalších. 
Koncerty doplnily ukázky skupiny historického šermu, jarmark lidových 
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klubu FC Baník Ostrava proti plánu přestěhovat tým na Městský stadion 
ve Vítkovicích

19.–23. září 
• program 9. ročníku mezinárodního soutěžního festivalu loutkového diva-
dla Spectaculo Interesse nabídl vystoupení souborů a umělců z 13 zemí 
světa. Hlavní cenu náměstkyně primátora získala inscenace Grodněnské-
ho oblastního divadla loutek Piková dáma, čestná uznání byla udělena  
J. Jelínkovi, N. Tranterovi a D. Paivovi. Hosty festivalu byli také světozná-
mý norský spisovatel J. Gaarder a americký dramatik I. Horovitz, jehož hru 
Lebensraum neboli Životní prostor provedlo v české premiéře Divadlo lou-
tek Ostrava

19.–29. září
• předáním zateplených budov Domu s pečovatelskou službou na Heř-
manické ulici ve Slezské Ostravě, mateřských škol na ulicích Lechowi- 
czově v Moravské Ostravě a Špálově v Ostravě-Přívoze byl ukončen pro-
jekt Ekotermo I, zaměřený na úspory energií a spolufinancovaný Evrop-
skou unií

21. září
• na koncertě ve Slezskoostravské radnici zazněla v podání zpěvač-
ky I. Bittové a Moravskoslezského komorního sdružení díla A. Dvořáka,  
L. Janáčka, A. Pavlorka a dalších

22. září
• v noci unikly z lagun bývalého závodu Ostramo, Vlček a spol., s. r. o., 
které jsou likvidovány sdružením firem Čistá Ostrava, oxidy síry, jejichž 
koncentrace v ovzduší mnohonásobně překročila povolený limit, což vyvo-
lalo u obyvatel pobouření

23. září
• v restauraci U Rady byl za účasti ředitele NDM J. Nekvasila a dalších 
osobností odhalen pamětní list německému skladateli P. Hindemithovi. 
Hostinec patřil k oblíbeným místům tohoto umělce v době jeho pobytů 
v Ostravě v 30. letech 20. století 

23.–25. září
• rekordních 225 tisíc návštěvníků 11. ročníku Dnů NATO a Dnů vzduš-
ných sil Armády ČR zhlédlo na letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově 
leteckou akrobacii v podání skupin Turkish Stars a Baltic Bees, strategic-
ký bombardér B-52, bojové letouny F-16, Mig-29, Mirage, Gripen, Euro-
fighter Typhoon aj. K vidění byly rovněž ukázky armádní pozemní bojové 
techniky, policie a složek záchranného systému. Součástí akce byly bese-
dy v Domě knihy Librex a projekce dokumentů v Minikino kavárně 

řemesel či mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Třebovicích, kterou 
zpěvem provázela Scholička z Lidečka

17. září
• v Komorní scéně Aréna se konala premiéra hry F. Kafky a E. Schorma 
Proces. V režii I. Rajmonta vystoupili M. Čapka, D. Fialková, P. Cisovský, 
T. Dočkalová a další

• tříčlenná družstva profesionálních dřevorubců z ČR, Slovenska a Pol-
ska soutěžila na Slezskoostravském hradě na 7. ročníku Festivalu dřeva. 
V doprovodném programu vystoupily kapely Děda Mládek Illegal Band 
a Mňága a Žďorp

18. září
• NDM uvedlo premiéru opery B. Brittena Hrajeme operu! – Kominíček. 
V hudebním nastudování J. Šrubaře a režii L. Cukra vystoupili A. Sasíno-
vá-Polarczyk, J. Sedláček, V. Živný, V. Morys a další

19. září 
• proběhlo slavnostní otevření rekonstruovaného sídla Lidové konzerva-
toře a Múzické školy Ostrava na Wattově ulici v Ostravě-Přívoze. Oprava 
se týkala celého interiéru i kompletní renovace fasády

Vystoupení souborů v uli-
cích města na festivalu 
loutkového divadla Specta-
culo Interesse 
(19. září)



23. září–2. října
• 6 tisíc diváků sledovalo v prostorách dolu Hlubina, kina Art, Minikino 
kavárně a dalších sálech projekce 3. ročníku mezinárodního soutěžního 
filmového festivalu Ostrava Kamera Oko, zaměřeného na tvorbu kame-
ramanů. Hlavní cenu získal srbský kameraman M. Čolaković za práci na 
snímku Bílý bílý květ. Ocenění za nejlepší kameru v národní soutěži krát-
kometrážních filmů převzal O. Belica za film Hotel Úsvit 

24. září 
• vítězem jubilejního 50. ročníku Ostravského maratonu, který odstar-
tovala světová rekordmanka v běhu na 800 m J. Kratochvílová, se stal 
v kategorii mužů M. Serbessa z týmu Ortopedie Týn nad Vltavou časem 
2,29:25 h a v kategorii žen J. Hudáková z AK Spartak Dubnica nad Váhom 
v čase 3,10:02 h 

26. září
• velvyslanec Turecké republiky v ČR C. Erginay jednal s náměstkem pri-
mátora T. Petříkem o hospodářské spolupráci a možnostech vstupu turec-
kých investorů do ostravských průmyslových zón. V rámci své návštěvy 
hovořil také s hejtmanem Moravskoslezského kraje J. Palasem, rektorem 
Ostravské univerzity J. Močkořem, představiteli obchodní komory a vede-
ním některých podniků, s nimiž turecké firmy spolupracují

• na trasu Havířov–Ostrava–Praha vyjely poprvé vlaky RegioJet společ-
nosti Student Agency, s. r. o. Do listopadu jezdily v obou směrech tři 
spoje, od prosince pak pět

26. září–2. října 
• členové řádu Menších bratří – františkánů organizovali misijní týden, 
v rámci něhož  se uskutečnila řada setkání, modliteb, divadelních a hu-
debních představení. V kostele svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu byla 
otevřena Františkova kafírna, kde si lidé mohli promluvit o křesťanské 
víře. Misionáři také diskutovali s žáky a studenty středních a základních 
škol 

27. září
• mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor's potvrdila městu 
Ostrava své úvěrové hodnocení A/A-1. Podle ní má město středně vyso-
kou úroveň zadluženosti a dobrou úroveň hospodaření především v ob-
lasti likvidity 

27.–28. září
• dvanáct tisíc návštěvníků Svatováclavských pivních slavností na zámku 
v Zábřehu mohlo kromě degustace více než 30 druhů piv vyslechnout 
vystoupení zpěvačky E. Farné, skupiny Vypsaná fiXa nebo zhlédnout ukáz-
ky skupiny historického šermu 
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28. září
• v Domě umění GVUO proběhla vernisáž výstavy obrazů J. Špaňhela, 
zaměřená na umělcova největší plátna, která doposud nebyla v takovém-
to rozsahu představena

• na náměstí Sv. Čecha v Přívoze se konal Svatováclavský jarmark. Lidé 
si mohli ve stáncích zakoupit výrobky lidových řemesel, sledovat práci 
kovářů nebo vychutnat dobová jídla. Program nabídl hudební vystoupení, 
ukázky šermířského utkání, historických tanců a divadelní představení. 
Jarmark vyvrcholil příjezdem družiny sv. Václava, kterého přivítal starosta 
obvodu J. Havlíček

28. září – 28. října
• ostravské posluchače 8. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu, 
zaměřeného na duchovní hudbu, zaujaly koncerty, na kterých zaznělo Váleč-
né requiem B. Brittena v podání České filharmonie, Pražského filharmonic-
kého sboru, sboru Pueri Gaudens a sólistů E. Dřízgové-Jirušové, R. Janála 
a J. Březiny řízených T. Netopilem v kostele Panny Marie Královny v Ostra-
vě-Mariánských Horách, Janovy pašije J. S. Bacha nastudované dirigentem 
V. Luksem, Collegiem 1704, Collegiem Vocale 1704 a sólisty v kostele 
Krista Krále ve Svinově, skladeb A. Vivaldiho a G. F. Händela přednesené  
M. Koženou a Collegiem 1704, mše c-moll W. A. Mozarta ve vynikajícím 
provedení Pražské komorní filharmonie, Českého filharmonického sboru 
Brno, sólistů K. Kněžíkové, J. Wallingerové, J. Březiny a M. Gurbaľa s diri-
gentem J. Hrůšou v kostele Panny Marie Královny v Ostravě-Mariánských 
Horách a závěrečný koncert ze skladeb J. Suka, A. Schönberga a O. Mes- 
siaena v podání Janáčkovy filharmonie, sopranistky K. Jovanović pod tak-
tovkou D. Porcelijna v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě

30. září
• počet žadatelů o zaměstnání dosáhl v Ostravě 19 028, což bylo o 864 
více než k 30. březnu. Míra nezaměstnanosti dosáhla 11,5 %
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Í Vlak RegioJet, 

provozovaný spo-
lečností Student 
Agency, s. r. o. 
(26. září) Z

Á
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• na mistrovství České republiky družstev dorostenců a dorostenek na 
dráze  v Praze vybojovaly mistrovský titul atletky SSK Vítkovice 

• člen SSK Vítkovice M. Bárta vytvořil na mistrovství České republiky 
družstev juniorů a juniorek na dráze v Ostravě nový český rekord v hodu 
diskem výkonem 62,68 m 

• v Ostravě-Přívoze překročila koncentrace oxidu siřičitého v ovzdu-
ší 3102 mikrogramů na m3, přičemž povolený limit je 350 mikrogramů  
na m3. Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz podala 4. říj- 
na z tohoto důvodu trestní oznámení na neznámého pachatele

• DPO, a. s., připravila v areálu tramvajové vozovny a autobusových gará-
ží v Ostravě-Porubě u příležitosti 110. výročí provozu elektrických tram-
vají v Ostravě den otevřených dveří, na jehož programu byly mj. prohlídky 
dílen, projížďky historickými tramvajemi a autobusy, ukázky zásahu Měst-
ské policie Ostrava, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru Morav-
skoslezského kraje a vystoupení zpěváka S. Hložka

1.–2. října
• vítězem 12. ročníku soutěže Czech Dance Open Ostrava 2011, která 
byla součástí mistrovství světa juniorů v latinskoamerických tancích, se 
stala v ČEZ Aréně ruská dvojice E. Kuzin a E. Popova. Součástí akce 
byl komponovaný pořad Galashow s latinou, vysílaný v přímém přenosu 
Českou televizí. Druhý den se utkaly seniorské páry v soutěži světového 
žebříčku Grand Slam. I zde dominovali ruští tanečníci A. Zajcev a A. Kuz-
minskaja

2. října 
• v rámci Dne architektury se uskutečnila procházka Vítkovicemi, Zábře-
hem a Hrabůvkou s výkladem historika umění M. Strakoše 

3. října
• strojírenská skupina Vítkovice Machinery Group slavnostně otevřela 
za účasti ministra průmyslu a obchodu M. Kocourka a předsedy před-
stavenstva a generálního ředitele společnosti Vítkovice, a. s., J. Světlíka 
rychlokovárnu Vítkovice Hammering, a. s. Provoz za více než 2 miliardy 
korun, ve kterém nalezne zaměstnání na 80 pracovníků, je ojedinělý v ce-
lé České republice 

• britská televize ITV 1 odvysílala pořad Továrna, ve kterém vylíčila Ostra-
vu jako město s katastrofálním stavem ovzduší, na němž se hlavní měrou 
podílí společnost ArcelorMittal Ostrava, a. s. Odboráři vytvořili vzápětí kri-
zový štáb z obavy, že by firma mohla ukončit provoz vysoké pece, a tím 
připravila stovky lidí o zaměstnání 

Účastníci soutěže světového žebříčku Grand Slam v latinskoamerických 
tancích (2. října) 

Rychlokovárna Vítkovice Hammering, a. s. (3. října)



3.–7. října
• na programu 19. ročníku Evropských dnů handicapu, pořádaných Aso-
ciací Trigon, byla mezinárodní konference věnovaná problematice péče 
o lidi po poranění mozku, dobrovolnictví v sociální oblasti, vzdělávání 
a začleňování osob s handicapem do běžného života. Na slavnostním 
večeru byla předána ocenění Křišťálový kamínek 2011 lidem, kteří s han-
dicapovanými pracují, a také výjimečným handicapovaným osobnostem 

3.–9. října
• konal se 15. ročník Týdne veřejných knihoven, kterému 30. září před-
cházel Knihovnický happening na Masarykově náměstí za účasti 200 kni-
hovníků z celé ČR. Bohatý program ve všech pobočkách KMO byl každý 
den orientován na jinou cílovou skupinu čtenářů – seniory, rodiče na rodi-
čovské dovolené, děti, handicapované, národnostní a jazykové menšiny, 
celé rodiny i uživatele internetu. Jednou z akcí ústřední knihovny KMO na 
ul. 28. října byla beseda z cyklu Ostravský strakáč s olympijskou medai-
listkou, sportovní gymnastkou a čestnou prezidentkou oddílu TJ Sokol 
Moravská Ostrava A. Tačovou

4.–6. října
• ve společném stánku na 14. ročníku veletrhu Expo Real v Mnichově 
prezentovalo město a některé zde působící firmy, jako CTP Invest, spol. 
s r. o., Multi Development Czech Republic, a. s., RPG RE Management,  
s. r. o., OHL ŽS, a. s., či HB Reavis Group CZ, s. r. o., nabídku komerč-
ních nemovitostí 
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pilo v Domě umění GVUO a klubu Hudební bazar 23 umělců z České repub-
liky, Venezuely, Polska, Nizozemska, Německa a Francie. K nejvýznamněj-
ším z nich patřili C. Bodzianowski, P. Kwaśniewski, P. Baren a T. Ruller

5. října
• Akademického dne v Domě kultury města Ostravy u příležitosti 20. vý- 
ročí vzniku Ostravské univerzity se zúčastnili představitelé českých uni-
verzit, zástupci Moravskoslezského kraje, generálního konzulátu Polské 
republiky a další hosté. Osobnostem, které se významnou měrou zaslou-
žily o rozvoj vysoké školy, mj. primátoru P. Kajnarovi a vysokoškolským 
pedagogům T. Čermákovi, E. Halberštátovi a N. Pavelčíkové, byly předány 
pamětní medaile

6. října
• ve foyer Nové radnice byla k 40. výročí podpisu smlouvy o partnerství 
mezi Ostravou a Drážďanami zahájena za účasti zástupců družebního 
města M. Chidiaca a J. Ehnerta výstava Umělci z Drážďan, prezentující 
díla K. Lewoniga, B. Voigta, V. Lenkeita aj. 

• NDM uvedlo premiéru muzikálu B. Lanea, E. Y. Harburga a F. Saidyho 
Divotvorný hrnec, jehož režie se ujal L. Olšovský. V roli vodníka Čochtana 
alternovali J. Sedláček a N. Lichý

• režisér J. Klimsza převzal v Praze Cenu Divadelních novin za sezonu 
2010/2011 v kategorii Alternativní divadlo. Porota ocenila jeho ztvárnění 
inscenace Pestré vrstvy 

• vernisáž výstavy obrazů I. Ouhela se konala ve Výstavní síni Sokolská 26 

7.–8. října
• B. Závadová z KPS Ostrava vybojovala 2. místo na světovém poháru 
v plavání v Dubaji v polohovém závodě na 200 m v novém českém rekor-
du 2:11,40 min.

10.–14. října
• v rámci Týdne sociálních služeb proběhly dny otevřených dveří v Čtyř-
lístku – centru pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, zařízeních 
Centra sociálních služeb Ostrava a domovech důchodců 

10. října–11. listopadu
• na různých místech Ostravy byla v rámci festivalu Kukačka instalována 
v průběhu měsíce díla M. Kubici, F. Kowolowského, P. Švolby, J. Zhořové 
a dalších. Zájemci mohli umístění artefaktů sledovat na mapě umístěné 
na webových stránkách kukacka.org. Součástí akce byly rovněž přednáš-
ka a prezentace v antikvariátu a galerii Fiducia L. Bělašková a J. Sedláček v muzikálu Divotvorný hrnec (6. října) 



15. října
• ve věku nedožitých 83 let zemřel pedagog, skladatel a varhanní virtuos 
V. Svatoš

• Český národní symfonický orchestr řízený C. Davisem provedl v ČEZ 
Aréně skladby The Beatles v úpravě pro filharmonii

• na parkovišti před Avion Shopping Parkem v Ostravě-Zábřehu zasta-
vil v rámci kampaně Českého olympijského výboru Žijeme Londýnem 
autobus – doubledecker. Zájemci mohli v jeho interiéru získat informace 
o olympiádě v Londýně v roce 2012, vyluštit počítačový olympijský kvíz 
nebo sledovat na obrazovce nejslavnější výkony českých sportovců na 
olympiádách 

16. října
• u příležitosti 15. výročí založení ostravsko-opavské diecéze proběhla 
na svátek sv. Hedviky, patronky biskupství, v katedrále Božského Spa-
sitele v Moravské Ostravě slavnostní mše, kterou celebroval pražský 
arcibiskup D. Duka. Vpodvečer proběhl v kostele sv. Václava v Moravské 
Ostravě koncert Ad Christefidelium Spirituali, na kterém vystoupilo Kubí-
novo kvarteto a P. Kafková četla ukázky z básnické tvorby papeže Jana 
Pavla II. 

11. října
• v KMO byl prezentován sborník Ostrava 25, příspěvky k dějinám a sou-
časnosti Ostravy a Ostravska, vydaný Archivem města Ostravy. Četbu 
ukázek ze studií, vzpomínek a edicí v podání A. Petriče doplnilo vystoupe-
ní flétnového tria JKGO

11. října–22. listopadu
• na ostravské části Mezinárodního festivalu outdoorových filmů v sá-
le VŠB-TU Vesmír, klubu Atlantik, Domě knihy Librex, Galerii 7, Hvězdár-
ně a planetáriu Johanna Palisy mohli lidé zhlédnout 70 filmů z 16 zemí. 
Slavnostního zahájení se kromě ředitele festivalu J. Kráčalíka, horolezce  
L. Sulovského jako čestný host zúčastnil slavný mořeplavec R. Konkolski 

12. října
• velvyslanec Italské republiky P. D'Avino a představitelé Italsko-české 
obchodní a průmyslové komory v čele s jejím předsedou A. Pasqualem jed-
nali s náměstkem primátora T. Petříkem o možných investicích v Ostravě

12.–14. října
• hlavním bodem programu XV. gerontologických dnů Ostrava, zaměře-
ných na farmakoterapii a sociální problematiku seniorů, byla konference 
v Domě kultury města Ostravy, v jejímž úvodu převzala cenu za mimořád-
ný přínos v oboru gerontologie J. Rovňáková, vedoucí odboru sociálních 
věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit MMO 

12.–18. října
• v rámci mezinárodního dne za vymýcení chudoby se konaly setkání 
klientů azylových domů, seminář Přehlížená chudoba a happening na 
Masarykově náměstí, pořádaný Armádou spásy a Charitou Ostrava 

13. října
• v premiéře opery G. Pucciniho Bohéma v hudebním nastudování R. Jin- 
dry a režii T. Studeného vystoupili v NDM v hlavních rolích P. Berger,  
F. Friess, E. Abdulla a M. Fajtová

• vernisáž výstavy polského výtvarníka J. Kapusty K-dron, mezi uměním 
a matematikou, na které bylo prezentováno jedenáctistěnné těleso vyna-
lezené tímto umělcem, proběhla v Kabinetu architektury Domu umění 
GVUO 

13. října–4. listopadu
• mezi nejzajímavější akce 20. ročníku přehlídky Francouzský podzim, 
pořádané Alliance française Ostrava, patřil festival francouzských filmů, 
vystoupení skupin Triple croches, Mauresca, Doctopus, výstava obrazů  
I. Kawuna a přednáška rady Velvyslanectví Francouzské republiky v Čes-
ké republice N. de Lacoste o diplomacii 
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17. října
• celkem 1 milion korun rozdělila komise mezi 16 neziskových organi-
zací z Moravskoslezského kraje v rámci projektu Regiogranty společnosti 
ArcelorMittal Ostrava, a. s. 

18. října
• na vernisáži výstavy Mnichov – okupace – osvobození na výstavišti 
Černá louka byly vyhlášeny výsledky studentské historické soutěže. Poro-
ta se rozhodla nevyhlásit první, druhé ani třetí místo, ale rozdělila finá-
lové práce podle kvality do tří kategorií, přičemž do první zařadila pět  
nejlepších

18.–19. října
• dopravní kolaps ve městě způsobil tahač převážející obří válec kotle, 
který uvízl pod jedním z dálničních mostů. Zablokoval tak na dva dny 
dopravu nejen na dálnici v obou směrech, ale také na spojnici mezi Ostra-
vou a Hlučínem
 
19. října
• hlavními body 11. zasedání Zastupitelstva města Ostravy bylo projed-
nání a schválení výkupu pozemků od společnosti RPG RE Commercial, 
s. r. o., a RPG RE Land, s. r. o., v Hrušově, na kterých bude vybudována 
rozvojová zóna, a návrh na vstup strategického partnera do společnosti 
Ekova Electric, a. s. Po bouřlivé diskuzi, ve které proti tomuto postupu 
protestovali především zástupci hnutí Ostravak a KSČM, byl tento návrh 
hlasy zastupitelů ČSSD a ODS schválen

• komise soutěže na umělecké dílo připomínající odkaz prvního čes-
koslovenského prezidenta T. G. Masaryka, které mělo být umístěno na 
Masarykově náměstí, nevybrala žádný z předložených návrhů. Druhé 
místo získal akademický sochař J. Plieštik za projekt Sloupu TGM

19.–21. října
• hlavní cenu Ostravskou Venuši na 10. ročníku mezinárodního festivalu 
filmů a televizních pořadů o technických a průmyslových památkách Tech-
né Ostrava 2011 v DK Poklad získal snímek L. Moučky Cesta Bella aneb 
děsuplné Hřebečsko, ocenění za individuální přínos k ochraně a využití 
technických památek obdržel filmový historik K. Čáslavský a cenu Ing. Sta-
nislava Vopaska za mimořádné zásluhy v oblasti památek uhelného a rud-
ného hornictví převzal P. Prokop. Součástí festivalu bylo rovněž vědecké 
kolokvium, výstava fotografií s hornickou tematikou Světlo pod povrchem 
a exkurze po hornických památkách Kremnice

• 5. ročník Mezinárodního literárního festivalu ProtimluvFest 2011 nabí-
dl v Domě knihy Librex, antikvariátu a galerii Fiducia, Domě umění GVUO, 
galerii Jáma 10 a klubu Hudební bazar autorská čtení běloruské, maďar-
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ské a polské poezie, textů I. Wernische, diskuze, koncerty skupin Johan-
band, SilesiJAH All Stars a Selector Marcel of OstravSKA band, křest 
knihy G. Jakubowské-Fijałkowské Něžný nůž aj.  

20. října
• přesně 40 let od uvedení do provozu válcovny Kvarto 3,5 byla ve výrob-
ní hale společností Evraz Vítkovice Steel, a. s., spuštěna nová ultrazvuko-
vá linka v hodnotě 98 mil. Kč, která umožní další zvýšení kvality produko-
vaných tlustých plechů 

• Ostravské muzeum a Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v ČR 
uspořádalo za účasti velvyslance Ázerbájdžánské republiky v ČR T. Taghi-
zadeha, náměstkyně primátora S. Piperkové a dalších hostů slavnostní 
setkání u příležitosti 20. výročí obnovení nezávislosti země, v jehož prů-
běhu bylo představeno první vydání české verze ázerbájdžánského kultur-
ně-historického časopisu IRS Dědictví

• na Wichterlově gymnáziu v Ostravě-Porubě proběhl 4. ročník student-
ské dějepisné soutěže Šumná Ostrava s podtitulem Kdybych se narodil 
před sto léty…, jejímž absolutním vítězem se stal Š. Jílka z pořádajícího 
gymnázia 

20.–23. října
• na přehlídce Ostrava v Praze, navazující na akci pořádanou v roce 
2010 v rámci kandidatury Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 
2015, představily Divadlo loutek Ostrava, Divadlo Petra Bezruče, Národní 
divadlo moravskoslezské a Komorní scéna Aréna šest svých inscenací 
v Divadle v Celetné, Nové scéně Národního divadla v Praze a Stavovském 
divadle

21. října
• společnost ArcelorMittal Ostrava, a. s., uvedla tři měsíce před pláno-
vaným termínem za účasti ministra životního prostředí T. Chalupy, člena 
Evropské komise J. Potočnika, náměstka hejtmana Moravskoslezské-
ho kraje M. Nováka, náměstka primátora D. Madeje, starostky obvodu 
Ostrava-Radvanice a Bartovice Š. Tekielové a zástupců vedení firmy do 
provozu v současné době nejmodernější a nejvýkonnější zařízení sloužící 
k odprášení provozu spékání železné rudy (tzv. aglomerace). Ekologická 
investice v hodnotě jedné miliardy korun má snížit emise prachu z aglo-
merace Sever pod 20 mikrogramů na m3 (ze současných 50 mikrogramů 
na m3). Celkové roční emise prachu z aglomerací, které jsou důležitou 
součástí výroby tekutého železa, tak klesnou o 270 tun ročně 

21.–22. října
• absolutním vítězem 15. ročníku mezinárodní soutěže velkých decho-
vých orchestrů v DK města Ostravy se stal dechový orchestr Májovák 
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• prezident V. Klaus propůjčil při příležitosti výročí vzniku samostatné-
ho československého státu nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva  
M. Končickému, veteránovi druhé světové války, brigádnímu generálu v. v. 
a čestnému občanu Ostravy 

• u příležitosti státního svátku proběhl den otevřených dveří na Nové 
radnici. 700 zájemců navštívilo pracovnu primátora a další pro veřejnost 
běžně nepřístupné prostory a 949 lidí využilo zdarma vyhlídky z radniční 
věže. Na Prokešově náměstí mohli lidé zhlédnout expozici VŠB-TU pre-
zentující moderní technologie. Připraveny byly soutěže, kvízy, hudební 
a taneční vystoupení. Vyvrcholením akce byla projekce obrazů o historii 
Ostravy na průčelí Nové radnice

• absolutním vítězem hlavního závodu 11. ročníku Porubského čtvrtma-
ratonu na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě se stal J. Křižák z Dubnice nad 
Váhom v novém traťovém rekordu 33,21 min. 

31. října
• před půlnocí byl vypnut analogový vysílač ČT Ostrava-Hošťálkovice. Lidé 
tak od toho dne mohli sledovat pouze digitální vysílání všech programů 
České televize 
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Generál M. Končický přebírá z rukou prezidenta republiky V. Klause Řád bílé-
ho lva (28. října)
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Národní symfonický dechový orchestr, který uvedl mj. dvě premiéry, kon-
cert pro trubku a dechový orchestr J. Šípa a Capriccio pro klarinet a de-
chový orchestr A. Pavlorka 

22. října
• na trati mezi zastávkami Ostrava-Svinov a Ostrava-Vítkovice vykolejil 
osobní vlak. Zraněno bylo sedm lidí, z toho jeden těžce. Strojvedoucí zřej-
mě ignoroval návěstidlo a souprava vjela na slepou kolej 

26. října
• novým předsedou představenstva společnosti ArcelorMittal Ostrava, 
a. s., byl zvolen T. Rajderkar, který v této funkci vystřídal A. Kochupa-
rampila

• Armáda spásy otevřela po patnáctiměsíční výstavbě nový azylový dům 
pro muže v Mariánských Horách na ulici U Nových válcoven, jehož sou-
částí je dvacet pět pokojů s padesáti lůžky, jídelna a hygienické zázemí 

• na koncertu na Slezskoostravské radnici provedli komorní soubor  
Triostrava a recitátor J. Fišar v premiéře melodram R. Bernatíka Jdou 
cesty světem na poezii O. Scheinpflugové, díla G. Tartiniho, A. Chača-
turjana, D. Milhauda a dalších 

• podzemní expozice obohacená o multimediální prvky a nové funkční 
exponáty byla otevřena v Landek Parku v Ostravě-Petřkovicích. Návštěvní-
ci mohou také vyslechnout nahrávky reálného zvuku strojů a hlasy horní-
ků pořízené při skutečné těžbě 
 
26.–27. října
• v Ostravském muzeu a Slezskoostravské galerii byla instalována výsta-
va Slavné vily Čech, Moravy a Slezska, prezentující 120 objektů z celé 
České republiky, které jsou uvedeny ve stejnojmenné publikaci, a některé 
další  významné budovy z Ostravska

28. října
• u památníku bitvy u Zborova v Husově sadu v Moravské Ostravě se 
uskutečnil pietní akt k 93. výročí vzniku Československé republiky. Pro-
jevy přednesli náměstek primátora D. Madej a P. Petružela z Českého 
svazu bojovníků za svobodu. Posléze položili k pomníku věnce a kytice 
zástupci města, Moravskoslezského kraje, Armády ČR Ostrava, Českého 
svazu bojovníků za svobodu, Čs. obce legionářské, Konfederace politic-
kých vězňů, Vojenského sdružení rehabilitovaných, Sokolské župy Morav-
skoslezské, Junáka, váleční veteráni a političtí vězni z Katovic a další 
občané. V rámci vzpomínkové slavnosti byla čtrnácti osobnostem udělena 
čestná uznání a pamětní medaile Českého svazu bojovníků za svobodu



mák, rovněž vysokoškolský pedagog a odborník v oblasti silnoproudé 
elektrotechniky. Čestné občanství bylo odejmuto L. Z. Mechlisovi, členu 
štábu generála A. I. Jeremenka v době osvobozovacích bojů o Ostravu 
v roce 1945, který se však podílel na nezákonnostech a represáliích 
v době Stalinovy diktatury v Sovětském svazu. Dále byla schválena dota-
ce ve výši 300 000 Kč Klubu českých turistů na stavbu Bezručovy chaty 
na Lysé hoře a účelové dotace na rok 2012 v oblasti protidrogové pre-
vence. Zastupitelstvo rovněž vyslovilo souhlas s pojmenováním čtyř ulic 
a lávky na Nové Karolině
 
2.–16. listopadu
• na 39. ročníku festivalu Mladé pódium Ostrava 2011 vystoupili Sym-
fonický orchestr JKGO řízený M. Prášilem a P. Šumníkem, hobojistka  
L. Šustová, houslisté M. Korpasová a M. Sedláček, klavíristé T. Klement, 
V. Žochová, K. Stepasjuková, M. Kozák, trombonista L. Moťka, kytarista 
M. Žák, hobojistka D. Bílá a Korngold Quartet

1. listopadu
• primátor P. Kajnar a jeho náměstkyně S. Piperková jednali s velvyslan-
cem USA N. Eisenem o možnostech investic v Ostravě, spolupráci ve 
výzkumu, rozvoji kulturních styků a kontaktů mezi univerzitami. Americký 
velvyslanec následně debatoval o etice ve veřejném životě se studenty 
OU a navštívil komunitní centrum Na Liščině v Ostravě-Hrušově 

• archiv VŠB-TU uspořádal k 15. výročí svého vzniku v galerii rektorátu 
vysoké školy v Ostravě-Porubě výstavu prezentující historii a současnost 
této instituce a zpřístupnil reprodukce vybraných dokumentů, které jsou 
v něm trvale uloženy 

• Český hydrometeorologický ústav vyhlásil vzhledem k smogové situaci 
dle regulačního řádu omezení výroby ve velkých průmyslových podnicích

1.–10. listopadu
• na programu 4. ročníku Polských dnů v Ostravě 2011 byly mj. disku-
ze s novináři a spisovateli M. Suroszem, M. Szczygiełem, politologem 
a historikem J. Rupnikem, koncert jazzového pianisty J. Bozyky, přehlídka 
polských filmů v Minikino kavárně a výstava věnovaná životu a dílu spiso-
vatele C. Miłosze 

2. listopadu
• zastupitelé na 12. zasedání ZMO udělili Cenu města Ostravy in memo-
riam generálu V. Stanovskému, účastníku 1. a 2. odboje. Čestné občan-
ství města obdrželi J. Šimíček, lékař a vysokoškolský pedagog, a T. Čer-
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Jednání primátora P. Kajnara s velvyslancem USA N. Eisenem (1. listopadu)
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3. listopadu
• v NDM proběhla premiéra hry P. Weisse Marat/Sade. V režii J. Klimszy 
se v hlavních rolích představili F. Strnad, P. Lorencová  a T. Jirman

7.–12. listopadu 
• v klubu Atlantik a QQ studiu Ostrava se konal 5. ročník Mezinárodního 
soutěžního festivalu studentských filmů Ostrava-Picture, z něhož si hlavní 
cenu odnesl R. Hloz za film Mlýn. Na programu byly kromě projekcí sním-
ků také besedy a workshopy. V rámci jednoho z nich byl natočen krátký 
film přímo v ostravských ulicích

8. listopadu
• přední český architekt M. Masák, který pracoval v 60. až 90. letech 
20. století ve významné liberecké architektonické kanceláři SIAL, předná-
šel v antikvariátu a galerii Fiducia 

8.–9. listopadu
• priority v regionální dopravě v kontextu dopravní strategie Evropské 
unie byly hlavním tématem mezinárodní konference Transport 2011, jíž 
se účastnili zástupci Evropské komise, státních institucí, firem a doprav-
ní experti z České republiky, Rakouska, Polska a Slovenska

8. listopadu–6. prosince
• v sále JKGO proběhla skladatelská a interpretační přehlídka Hudební 
současnost 2011. Na zahajovacím koncertu vystoupil jazzový pianista 

B. Urbánek, další večery patřily skladbám studentů konzervatoře, mj.  
A. Zlatníka, D. Sikory a M. Kozáka, Tvůrčího centra Ostrava AHUV a jeho 
hostů J. Grossmanna, M. Báchorka, V. Svatoše, J. Vičara, A. Pavlorka, 
R. Bernatíka aj. Přehlídku uzavřely dětské opery Princezna na hrášku  
L. Juřici a Červená karkulka J. Jánošíka 

9. listopadu
• poprvé v přímém přenosu vystoupil ve studiu 1 Českého rozhlasu 
Ostrava Symfonický orchestr JKGO řízený P. Šumníkem a M. Prášilem. 
Jako sólisté se v průběhu večera představili hobojistka L. Šustová, hous-
listka M. Korpasová a klavírista T. Klement

9.–11. listopadu
• v rámci 7. ročníku konference E-BIZ, zaměřené na využívání nákupních 
a prodejních elektronických aukcí, vyhlásili pořadatelé výsledky soutěže 
FSA (Fair Sourcing Awards). V kategorii Trend, která je určena nejúspěš-
nějším uživatelům e-aukcí v roce 2011, se na druhém místě mezi institu-
cemi umístilo město Ostrava

10. listopadu
• baletní soubor NDM uvedl v hudebním nastudování J. Šrubaře a cho-
reografii A. Yu balet Dáma s kaméliemi na hudbu G. Verdiho. V hlavních 
rolích vystoupili O. Borisová-Pračiková, J. Krejčíř a Po-Ju Lin

• v 17.00 hodin se na Masarykově náměstí na 5 minut sešlo asi sto lidí 
s nasazenými rouškami a zapálenými svíčkami, kteří protestovali proti 
špatnému stavu ovzduší v Ostravě 

• Charita sv. Alexandra obdržela cenu Nadace OKD v kategorii Budouc-
nost  za vybudování chráněné dílny pro 50 handicapovaných osob v areá-
lu bývalého dolu Alexandr v Ostravě-Kunčičkách 
 
11. listopadu
• pietní akt ke Dni válečných veteránů proběhl u památníku Rudé armády 
v Komenského sadech. Věnce a kytice zde položili zástupci města v čele 
s náměstkem primátora D. Madejem, Armády ČR, Čs. obce legionářské, 
Českého svazu bojovníků za svobodu, starostové městských obvodů, 
váleční veteráni a další občané 

• Divadlo Petra Bezruče uvedlo hru M. Šandy Bluesmeni. V režii J. A. Pi- 
tínského se představili N. Lichý, L. Melník, T. Vilišová, T. Dastlík a další

11.–12. listopadu
• program česko-korejských dnů v DK města Ostravy nabídl koncert JFO 
řízené Young Chil Leem, na kterém vystoupila jako sólistka klavíristka 
Moonhee Hwang, ukázky bojového umění taekwondo, tradiční korejské 

O. Borisová-Pračiková, J. Krejčíř a  M. Pospíšilová v baletní inscenaci Dáma 
s kaméliemi (10. listopadu)
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umělecké tvorby, ochutnávky národní kuchyně, besedy a filmová před-
stavení

12. listopadu
• jako první z českých písničkářů převzal J. Nohavica hudební cenu 
Premio Tenco, udělovanou na Festivalu autorských písní v italském San 
Remu. J. Nohavica zde uvedl také svůj recitál a závěrečnou píseň Zítra 
ráno v pět zazpíval společně s italským písničkářem A. Legou

• v aule VŠB-TU v Ostravě-Porubě se konal slavnostní koncert pěvec-
kého sboru Chorus Ostrava působícího při Ekonomické fakultě VŠB-TU. 
V rámci večera, na kterém vystoupil rovněž Vysokoškolský pěvecký sbor 
OU, bylo pokřtěno CD Zpěvy s duší. Koncert byl také oslavou 80. naro-
zenin L. Pivovarského, současného sbormistra Chorus Ostrava a vysoko-
školského pedagoga 

• hádka mezi dvěma skupinami Romů v restauraci Max v Ostravě-Přívo-
ze se zvrhla v bitku, která si vyžádala dva zraněné. Interiér restaurace 
byl z velké části zdemolován. Výtržnosti ukončil až zásah policejních jed-
notek

13.–15. listopadu
• vítězem prestižního 31. ročníku mezinárodního halového fotbalového 
turnaje – memoriálu Evžena Hadamczika – ve sportovní hale v Ostravě-
-Dubině, určeného hráčům do 12 let, se stal tým FC Baník Ostrava 

14. listopadu
• orchestr LR Cosmetic Big Band oslavil 30 let svého trvání koncer-
tem v DK města Ostravy, na kterém se jako hosté představili zpěváci  
M. Chodúr, Z. Terner, skupiny Melody Ladies, Bajger Sisters a další 

15. listopadu
• na 5. koncertu Všechny barvy duhy v Divadle Antonína Dvořáka, jehož 
cílem je seznamovat veřejnost se schopnostmi a dovednostmi dětí a do-
spělých se zdravotním handicapem, vystoupili klienti Čtyřlístku – centra 
pro osoby se zdravotním postižením Ostrava a žáci Múzické školy v Os-
travě-Mariánských Horách, zpěvačka a kytaristka  L. Filipová, irský zpěvák 
a hudebník S. Barry, klavírista J. Koníř a vítězka prestižní polské pěvecké 
soutěže pro handicapované Zaczarowana Piosenka A. Liske 

16. listopadu
• Konfederace politických vězňů ČR ve spolupráci s městem Ostrava 
pořádala ve foyer Nové radnice slavnostní setkání ke Dni boje za svobodu 
a demokracii, na kterém vystoupili předsedkyně Konfederace politických 
vězňů N. Kavalírová, náměstek primátora D. Madej a další osobnosti. 

Členky TJ Sokol Moravská Ostrava na setkání u příležitosti Dne boje za svo-
bodu a demokracii (16. listopadu) 

V doprovodném programu vystoupil Ostravský dětský sbor řízený M. Chro-
míkem
 
17. listopadu
• na Jiráskově náměstí se uskutečnila demonstrace proti vládním refor-
mám, pořádaná občanskou iniciativou ProAlt, které se zúčastnilo přibliž-
ně 300 lidí, především členů odborových svazů
 
• několik desítek odsouzených vyslechlo koncert Janáčkova komorního 
orchestru ve Věznici Heřmanice v Ostravě-Hrušově, který v přímém přeno-
su odvysílal Český rozhlas 

19. listopadu
• vítězem závodu mistrovství světa ve freestyle motokrosu se v ČEZ 
Aréně stal francouzský jezdec R. Bizouard. Nejúspěšnějším z Čechů byl 
P. Pilát, který skončil na třetím místě
  
20. listopadu
• inscenaci Blecha americké dramatičky a scenáristky N. Wallace 
nastudoval soubor KSA. V režii P. Gábora vystoupili J. Fišar, A. Sasínová- 
-Polarczyk, J. Kaluža, Z. Truplová a M. Cisovský
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Senior roku 2011 
L. Pásek 
(24. listopadu)

21.–27. listopadu
• v rámci Týdne rané péče, jehož cílem je informovat veřejnost o službách 
určených rodinám vychovávajícím dítě s postižením, proběhl koncert 
v klubu Parník, besedy s odborníky, výstavy fotografií a den otevřených 
dveří ve Středisku rané péče na Havlíčkově nábřeží v Moravské Ostravě. 
Po celou dobu kampaně probíhala sbírka na podporu projektů pomoci 
rodinám vychovávajícím zrakově postižené děti 

22. listopadu
• Rada města Ostravy s okamžitou platností odvolala ředitele Janáčkovy 
filharmonie Ostrava P. Krajniaka, který několik dní předtím předal výpověď 

šéfdirigentovi T. Kucharovi. Funkcí ředitele byl dočasně pověřen J.  Hališ-
ka, který se s T. Kucharem dohodl na pokračování sjednaných projektů 

• na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě proběhla vernisáž výstavy 
Spolu – proti sobě. Rok 1968 v Československu a Polsku, kterou připra-
vilo občanské sdružení Pant ve spolupráci s polským Institutem paměti 
národa 

23. listopadu
• nejdůležitějším bodem 13. zasedání ZMO bylo projednání a schválení 
nabídky města na odkup areálu bývalé rafinerie Ostramo v Ostravě-Přívo-
ze za 62,5 milionu Kč. Tyto nemovitosti jsou součástí konkurzní podstaty 
a věřitelský výbor zkrachovalé firmy na jejich prodej vypsal veřejné výběro-
vé řízení. Zástupci věřitelů však na svém zasedání 25. listopadu žádného 
zájemce nevybrali. Nejvíce, 90 milionů Kč, nabídla za areál firma AVE CZ 
odpadové hospodářství, s. r. o. 

24. listopadu
• v hotelu Park Inn se konalo fórum Hospodářských novin nazvané Jaká 
je perspektiva Moravskoslezského kraje?, na němž vystoupili mj. ministr 
životního prostředí T. Chalupa, hejtman Moravskoslezského kraje J. Palas, 
primátor P. Kajnar, viceprezident Hospodářské komory ČR P. Bartoš a zá-
stupci průmyslových podniků 

• ve věku nedožitých 83 let zemřel fotograf K. Kubala, jeden z nejlepších 
autorů reportážních snímků z Ostravska 
 
• vítězem 5. ročníku ankety Senior roku 2011 byl vyhlášen L. Pásek, 
dlouholetý předseda Koordinační rady seniorů a zdravotně postižených 
v Ostravě a sáňkařského oddílu TJ Baník Ostrava

• 1. ročník semináře Design Summit Talking 2011, jehož se účastnili 
významní designéři a architekti, mj. E. Jiřičná, M. Velčovský a J. Magasa-
nik, se uskutečnil v hotelu Park Inn

• byl rozsvícen vánoční strom na Prokešově náměstí a výzdoba Nové rad-
nice, kterou tvoří siluety andělů, věnce a girlandy ze světelných diod

25. listopadu
• v premiéře hry A. Jiráska Lucerna v DLO se v režii V. Klemense před-
stavili B. Homolková, V. Krakovková, I. Křehlíková, O. Beseda, J. Krupica, 
M. Legerski, E. Bandyová, L. Červenka, N. Engonidis a T. Rossi

26. listopadu
• na Masarykově náměstí byl rozsvícen vánoční strom a pro veřejnost 
bylo otevřeno kluziště, na kterém si zabruslil také plyšový tučnák Rudolf – 
nový maskot společnosti Sareza, jež kluziště provozuje 
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30. listopadu–4. prosince
• vítězným představením 15. ročníku přehlídky ostravských profesionál-
ních divadelních souborů Ost-ra-var se stala Rodinná slavnost Divadla 
Petra Bezruče. Cenu za nejlepší mužský herecký výkon získal člen činohry 
Národního divadla moravskoslezského I. Orozovič za roli Mozarta v insce-
naci Amadeus a nejlepší herečkou se stala T. Dočkalová z Komorní scény 
Aréna za ztvárnění Mitzi ve hře Jubileum. Na programu byly rovněž disku-
ze s kritiky V. Justem, J. Kerbrem, J. Hermanem, L. Šaldovou či J. Hyv-
narem a studenty teatrologie. Doprovodnou akcí byla výstava fotografií  
J. Kudělky v Galerii Opera

Vánoční kluziště (26. listopadu)

Vánoční strom na Masarykově náměstí (26. listopadu) 
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Držitelé ocenění Dobrovolník roku (1. prosince)

1. prosince
• město spustilo internetové stránky www.dychamproostravu.cz, které 
jsou součástí projektu zaměřeného na problematiku životního prostředí. 
Na uvedené internetové adrese jsou zveřejňována aktuální data o stavu 
ovzduší, meteorologické situaci, informace o starých ekologických 
zátěžích a fotogalerie nabízí snímky srovnávající stav životního prostředí 
v Ostravě před 40–50 lety se současností 

• v Muzeu Kampa v Praze proběhla vernisáž výstavy objektů a rozměrných 
koláží E. Ovčáčka nazvaná Ve zkratce 
 
• u příležitosti Evropského roku dobrovolnictví 2011 a Mezinárodního dne 
dobrovolníků byla na Nové radnici udělena ocenění Dobrovolník roku. Za 
práci v oblasti sociálních služeb a volnočasových aktivit je z rukou náměst-
ka primátora M. Štěpánka převzali J. Polášková, J. Oravcová, V. Polášková,  
E. Adamovičová, D. Bednář, M. Balážová, J. Richter a T. Hyklová

1.–3. prosince
• nejúspěšnější účastnicí 4. ročníku závodu Světového poháru ve 
sportovní gymnastice mužů a žen Grand Prix Ostrava 2011 na zimním 
stadionu Sareza v Porubě se v konkurenci 120 závodníků a závodnic 
z 29 zemí stala V. Maksiuta z Izraele, která zvítězila v cvičení na kladině, 
v přeskoku a v prostných 
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• v Domě umění GVUO proběhla vernisáž nejvýznamnější výstavy roku 
2011 v Ostravě, Černá slunce / Odvrácená tvář modernity 1927 až 1945, 
spolupořádaná strojírenskou skupinou Vítkovice Machinery Group. Unikátní 
expozice, jejímiž kurátory byli L. Bydžovská, V. Lahoda a K. Srp, prezentovala 
více než 200 mimořádných výtvarných prací 44 českých a slovenských 
umělců, mj. Toyen, F. Kupky, J. Šímy, J. Váchala, J. Štýrského nebo E. Filly

• 1st International School of Ostrava zahájila za účasti primátora 
P. Kajnara, jeho náměstka M. Štěpánka, vedení školy a dalších hostů 
výuku v adaptovaných prostorách správní budovy RPG Real Estate na 
Gregorově ul. v Moravské Ostravě 

6.–7. prosince
• prezident republiky V. Klaus, který do Ostravy dorazil vlakem RegioJet, 
se setkal mj. s primátorem P. Kajnarem a zástupci podnikatelů, jednal 
s vedením VŠB-TU, diskutoval s vysokoškolskými studenty a představil 
svou knihu Evropská integrace bez iluzí 

7. prosince
• nejvýznamnějším bodem 14. zasedání Zastupitelstva města Ostravy 
bylo projednání a schválení rozpočtu města na rok 2012, který počítá 
s vyrovnanými příjmy a výdaji v celkovém objemu 6,298 mld. Kč, což 
znamenalo pokles o 199 mil. Kč oproti roku 2011. Zastupitelstvo také 
vzalo na vědomí zprávu o stavu rekonstrukce svinovských mostů a s tím 
souvisejících opatření v dopravě. Součástí diskuze k tomuto bodu byla 
prezentace řešení dopravy představená náměstkem primátora A. Boháčem. 
Zastupitelé vyslovili souhlas s programem podpory a rozvoje veřejných 
kulturních služeb v Ostravě v letech 2012–2016 a s obecně závaznou 
vyhláškou, kterou se reguluje provozování výherních hracích přístrojů

• v médiích byla zveřejněna informace o prodeji stadionu na Bazalech. 
Novým majitelem se stala společnost SMK Reality Invest, a. s., která jej 
získala od vlastníka fotbalového klubu FC Baník Ostrava T. Petery 

• přibližně třetina mateřských, základních a středních škol v Ostravě 
se přidala k celostátní výstražné stávce. Učitelé, kteří protestovali proti 
novému systému odměňování, začali výuku o hodinu později

• před závodem ArcelorMittal Ostrava, a. s., se shromáždilo několik 
stovek zaměstnanců, kteří se obávali propouštění. Kritizovali především 
nízké investice do rozšíření výroby a snížení konkurenceschopnosti firmy 

• ve věku nedožitých 91 let zemřela operní pěvkyně Z. Diváková, 
ostravská rodačka a bývalá sólistka Státního divadla v Ostravě

• na komponovaném večeru v klubu Atlantik, jehož součástí byl křest CD 
Šťastný princ – Pohádka O. Wilda s písničkami J. Řičánka a E. Schiffauera, 

2. prosince
• posluchačky Fakulty umění OU V. Holbová a S. Mrázová se staly 
absolutními vítězkami mezinárodní pěvecké soutěže komorních ansámblů 
Stonavská Barborka a obhájily tak své prvenství z ročníku 2010 

4. prosince
• po rekonstrukci, zahrnující rozšíření jízdních pruhů ze dvou na čtyři, 
byla otevřena jižní část mostu na Českobratrské ulici, představující jeden 
z nejdůležitějších vjezdů do centra města 

5. prosince
• v ČEZ Aréně se uskutečnil koncert M. Rottrové v rámci Vše nejlepší 
tour, kterým zpěvačka ukončila svoji kariéru. Jako hosté zde vystoupili 
mj. P. Bobek, J. Nohavica, J. Wykrent a P. Spálený. Za vedení města jí 
poděkoval náměstek primátora D. Madej 

Izraelská gym-
nastka V. Maksiu-
ta na Grand Prix 
Ostrava 2011 
(3. prosince)



94 95

životního prostředí pro Moravskoslezský kraj L. Ženatý, náměstek primátora 
D. Madej, člen výkonného výboru občanského sdružení Vzduch V. Burda 
a člen správní rady sdružení Čisté nebe A. Triandafilu

14. prosince
• křest knih P. Čichoně Slezský román a G. Motýla Ještě aby tak oči 
slzely proběhl v antikvariátu a klubu Fiducia 

• na Masarykově náměstí se sešly stovky lidí, kteří na akci Česko 
zpívá koledy zapěli za doprovodu kapely Marian & 333 tři vánoční písně. 
Program moderoval herec V. Polák 

15. prosince
• premiéra opery Ch. Gounoda Romeo a Julie, uvedená ve francouzském 
originále, se uskutečnila v NDM. V režii P. Gábora a hudebním nastudování 
T. Braunera vystoupili v hlavních rolích K. Kněžíková a L. Mastro 

• generální konzul Ruské federace v Brně A. Šaraškin a primátor 
P. Kajnar jednali o možnostech ekonomické, společenské a kulturní 
spolupráce mezi firmami a institucemi, a také o přímém leteckém spojení 
mezi Ostravou a některým z ruských letišť

• vítězem ankety Nejbezpečnější supermarket, která byla součástí 
projektu Bezpečnější Ostrava, se opět stal hypermarket Albert. Novinkou 
kampaně byla fotosoutěž Bezpečnější Ostrava objektivem jejích občanů. 
Autorem nejlepších snímků byl M. Laštovka 
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C vystoupili herec J. Fišar, zpěvačky M. Šulová a B. Šulová, houslista  
J. Černohorský, violoncellista T. Svozil a kytarista O. Svačina 

• přednáška americké historičky architektury K. Zarecor Ostrava reálná 
a pomyslná, jejímž tématem byla převážně architektura sídlišť 60. až  
80. let 20. století, proběhla v antikvariátu a galerii Fiducia

8. prosinec
• Janáčkova filharmonie Ostrava řízená T. Kucharem a vynikající hornista 
R. Baborák přednesli koncert J. Pauera pro lesní roh a orchestr. V další 
části programu zazněly skladby I. Stravinského a R. Schumanna

• NDM uvedlo premiéru muzikálu B. Urbánka a N. Budaškina Mrazík, 
na motivy slavné ruské filmové pohádky. V režii O. Davida a hudebním 
nastudování J. Žídka vystoupili R. Jícha, M. Šnytová, J. Sedláček, J. Ku- 
rečková a další. Záštitu nad představením převzal honorární konzul Ruské 
federace v Ostravě A. Zedník

8.–9. prosince
• na IV. ročníku mezinárodní konference o výuce moderních dějin 
I mlčení je lež, pořádané občanským sdružením Pant, se diskutovalo 
o mezinárodní spolupráci pedagogů a žáků, využití vzpomínek pamětníků 
ve výuce a spolupráci škol. Součástí programu byla také beseda 
v antikvariátu a galerii Fiducia s novinářem a spisovatelem K. Hvížďalou

9. prosince
• více než 100 unikátních historických i současných betlémů mohli 
zhlédnout návštěvníci na výstavě v galerii Slezskoostravského hradu. Mezi 
doprovodné akce patřily také vánoční jarmark a vystoupení folklorních 
souborů 

9.–11. prosince
• v rámci zimní části koncertního cyklu Čtvero ročních období vystoupili 
v kostele sv. Václava sbor Permoník, klavíristka H. Šobrová a v kostele 
Krista Krále ve Svinově vokální soubor Affetto a varhaník M. Jakubíček 

11. prosince
• v platnost vstoupil nový jízdní řád MHD. Změněny byly některé 
autobusové trasy, zvýšena byla četnost některých spojů. Úpravy se 
dotkly především spojení v obvodech Ostrava-Jih, Stará Bělá, Nová Bělá, 
Proskovice a Hrabová. Upravený jízdní řád však přijali občané rozporuplně. 
Kritizovali především delší čekání na některé přípoje

12. prosince
• o stavu ovzduší na Ostravsku diskutovali v přímém přenosu rozhlaso- 
vého pořadu Speciál Martina Veselovského, vysílaného z klubu Atlantik, 
ministr životního prostředí T. Chalupa, vedoucí akčního týmu ministerstva Účastníci akce Česko zpívá koledy na Masarykově náměstí (14. prosince)
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C• výstava Korea – historie a tradice v Ostravském muzeu prezentovala 
unikátní klenoty, ale také předměty denní potřeby. Nejcennějším 
exponátem byla zlatá kopie královské koruny ze 6. století n. l. 

16. prosince
• křest knihy historika umění M. Strakoše a fotografa R. Poláška 
Ostravské interiéry proběhl v antikvariátu a galerii Fiducia za účasti 
historika umění R. Šváchy a historičky architektury K. Zarecor. Publikace 
prezentuje interiéry historických staveb, jako je kostel sv. Václava, 
i současné architektury, například polyfunkčního domu Ostravská brána 
nebo administrativního objektu zvaného Šupináč

16.–17. prosince
• na zimním stadionu Sareza v Porubě se konalo za účasti startujících 
z České republiky, Polska a Slovenska mezinárodní mistrovství 
v krasobruslení. V nejsledovanější, mužské kategorii zvítězil T. Verner 
před M. Březinou

17. prosince
• netradičním místem konání 6. PechaKucha Night byl zasedací sál 
zastupitelstva města, kde se prezentovali v čase vymezeném 6 minutami 
a 40 sekundami designér D. Karásek, architekti M. Buryška a B. Mikitová, 
režisér a scenárista T. Luňák aj.

17.–21. prosince
• betlémské světlo přivezli skauti na nádraží Ostrava-Svinov. Lidé si jej 
mohli následně odnášet z kostelů a stánku na Alšově náměstí v Porubě. 
Ve Staré Bělé jej skauti roznášeli přímo do domovů. 21. prosince převzal 
na Nové radnici světlo od zástupců skautských středisek v Porubě a Staré 
Bělé také primátor P. Kajnar 

18. prosince
• na programu ostravské části 13. ročníku Souznění 2011 byla mše 
v kostele Panny Marie Královny v Mariánských Horách, setkání s lidovými 
umělci a galakoncert v DK města Ostravy, na kterém vystoupily I. Bittová, 
skupina Čikori, folklorní soubor Ondřejnica, cimbálové muziky Valašský 
vojvoda, Valášek a další

19. prosince
• v kostele sv. Václava byla uvedena tradiční vánoční hra se zpěvy 
P. Helebranda Jesličky sv. Františka. V hlavních rolích se v hudebním 
nastudování L. Živocké představili P. Sýkora a V. Holbová, členové 
operního orchestru a sboru aj. 

19.–23. prosince
• ve foyer Nové radnice byly vystaveny kondolenční listiny k úmrtí bývalého 
prezidenta V. Havla, které podepsalo více než 1200 lidí. Zápisy byly nejen 

Mariánský sloup 
na Masarykově 
náměstí – jedno 
z pietních míst, 
kde si lidé připo-
mínali V. Havla 
(22. prosince)
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Jiřího Myrona komedii Habaďúra. V Domě kultury města Ostravy hostovalo 
Slezské divadlo v Opavě s operetou Ples v hotelu Savoy

• první ohňostroj v Ostravě se konal již v 16.30 v Krásném Poli. Další 
připravilo vedení obvodu Radvanice a Bartovice v 21 hodin. O dvě hodiny 
později začala před slezskoostravskou radnicí akce Slezská Ostrava vítá 
nový rok. Nejvíce lidí slavilo příchod nového roku na Stodolní ulici a v jejím 
okolí, převážnou část z nich tvořili návštěvníci z Polska
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C v českém, slovenském, anglickém, polském, francouzském jazyce, ale 
také v arabštině. Na schodišti Nové radnice a u Mariánského sloupu 
na Masarykově náměstí lidé spontánně zapalovali svíčky. 22. prosince 
se konala zádušní mše celebrovaná biskupem F. V. Lobkowiczem. 
O den později si Ostravané, stejně jako lidé v celé republice, připomněli 
osobnost V. Havla minutou ticha, kterou doprovázel zvuk kostelních zvonů 
a sirén 

20. prosince
• českou mši vánoční J. J. Ryby uvedla v DK města Ostravy za řízení 
R. Válka Janáčkova filharmonie Ostrava, Chorus Ostrava a sólisté  
M. Šrůmová, K. Mazalová, T. Kořínek, J. Škarka a varhaník P. Rybka. 
V další části koncertu vystoupil s pásmem koled Ostravský dětský sbor

• v antikvariátu a galerii Fiducia byla uvedena předpremiéra doku- 
mentárního filmu podle námětu Č. Kopeckého a v režii P. Všelichové Jan 
Balabán svými vlastními slovy. Snímek zachycuje spisovatelovy životní 
osudy v letech 1998–2010

21. prosince
• na Zeyerově ulici v Moravské Ostravě byl za účasti náměstka primátora 
M. Štěpánka uveden do zkušebního provozu mléčný bar Naproti, spra- 
vovaný stejnojmenným družstvem, které pro tento účel založila Asociace 
Trigon. Pracovní příležitosti zde naleznou především lidé s mentálním 
a duševním handicapem

24. prosince
• odpoledne se konala v katedrále Božského Spasitele vánoční mše pro 
rodiny celebrovaná moravskoostravským farářem J. Plačkem. Věřící si 
touto bohoslužbou rovněž připomenuli 90. výročí vysvěcení zvonů Salvator, 
Cyril a Metoděj a Prokop, které pro tento chrám vyrobily v roce 1921 
Vítkovické železárny. Tradiční půlnoční mši vedl biskup F. V. Lobkowicz
 
25. prosince
• zpěvák a hudebník T. Kočko vystoupil se svým orchestrem v novém 
multižánrovém prostoru Cooltour na Černé louce. Toto centrum pro 
podporu současného umění bylo otevřeno 11. října 

26. prosince
• vítězem 34. ročníku Štěpánského běhu Porubou se stal v mužské 
kategorii do 39 let A. Miko z SSK Vítkovice, který zdolal trasu dlouhou 
15 km v čase 43:34,4 min.

31. prosince
• pro ty, kteří chtěli na Silvestra zhlédnout divadelní představení, uvedlo 
NDM v Divadle Antonína Dvořáka operetu Orfeus v podsvětí a v Divadle 



Abdulla Evez, ázerbájdžánský operní 
pěvec 76

Abdullajevová Layes, ázerbájdžánská 
běžkyně 59

Adamovičová Eva, držitelka ocenění 
Dobrovolník roku 91

Alaka James, britský běžec 58
Albert Pavel, výtvarník 41 
Andersen Hans Christian, dánský spiso-

vatel 10
Anderson Marvin, běžec 46 
Arenbergerová Helena, tanečnice 50 
Arendárik Matej, slovenský klavírista 8  
Arrabal Fernando, španělský dramatik 

56, 57
Aržakovová Jelena, ruská běžkyně 59
Ayckbourn Alan, britský dramatik 45

Bába Jaroslav, skokan do výšky 12, 21
Babák Radim, designér 67
Baborák Radek, hornista 94
Bach Johann Sebastian, německý skla-

datel 71
Bachorczyk Bogusław, polský výtvarník 

41  
Báchorek Milan, skladatel 42, 43, 85 
Bajek Zbigniew, polský výtvarník 41
Balabán Jan, spisovatel 9, 13, 14, 22, 

28
Balážová Marie, držitelka ocenění Dob-

rovolník roku 91
Bandyová Edita, herečka 89
Baran Radek, ředitel Domova Slunečni-

ce v Porubě 55
Baren Petr, výtvarník 75  
Barry Sean, irský zpěvák a hudebník 86 
Bárta Marek, diskař 72
Bárta Tobiáš, novorozenec 7
Bartek Vojtěch, fotograf 19 
Bartoš Pavel, viceprezident Hospodář-

ské komory ČR 89
Bartůněk Petr, plavec 38
Bauckholt Carol, německý skladatel 62 
Bauch Jan, výtvarník 18 

Baxa Martin, primátor Plzně 11 
Bednář Daniel, držitel ocenění Dobrovol-

ník roku 91
Beethoven Ludwig van, německý sklada-

tel 7, 42 
Beggová Nicole, nizozemská závodnice 

na in-line bruslích 54 
Becher Jan, majitel Domu knihy Librex 

36
Bělašková Lada, herečka 13, 74 
Belica Ondřej, kameraman 70 
Bella Ján Levoslav, slovenský skladatel 

27  
Bělohlávek Jiří, dirigent 42 
Bělohradský Václav, filozof a vysokoškol-

ský pedagog 16
Bende Petr, zpěvák 48 
Benek Zdeněk, atlet 23, 49
Berdych Tomáš, tenista 20
Berger Peter, slovenský operní pěvec 76
Berková Alexandra, spisovatelka a sce-

náristka 13  
Bernatík Rudolf, klavírista, skladatel, 

vysokoškolský pedagog 80, 85 
Beseda Ondřej, herec 89 
Besser Jiří, ministr kultury ČR 11
Bezačinská Olga, operetní pěvkyně 41 
Bílá Denisa, hobojistka 83 
Bilić Nediljko, velvyslanec Bosny a Her-

cegoviny v ČR 31 
Bitala Václav, běžec 55
Bittová Iva, zpěvačka a houslistka 69, 

96 
Bizouard Remi, francouzský motocyklový 

závodník 87  
Bluchová Kateřina, běžkyně 38 
Bobek Pavel, zpěvák 92
Bodnárová Jana, slovenská spisovatelka 

a historička umění 59 
Bodzianowski Cezary, polský výtvarník 

75 
Bogunia Stanislav, klavírista a dirigent 

52 
Boháč Aleš, náměstek primátora statu-

tárního města Ostravy 7, 31, 37, 93
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AHUV Asociace hudebních umělců a vědců 

AMO Archiv města Ostravy 

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

DPO Dopravní podnik Ostrava, a. s.

EU Evropská unie 

FF Filozofická fakulta 

GVUO Galerie výtvarného umění v Ostravě

JFO Janáčkova filharmonie Ostrava

JKGO Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě 

KMO Knihovna města Ostravy 

KSA Komorní scéna Aréna

KSČM Komunistická strana Čech a Moravy

MHD městská hromadná doprava 

MMO Magistrát města Ostravy 

NDM Národní divadlo moravskoslezské 

ODS Občanská demokratická strana 

OU Ostravská univerzita

VŠB-TU Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

ZMO Zastupitelstvo města Ostravy

ZŠ základní škola 
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Engonidis Nikos, herec 89 
Erginay Cihad, velvyslanec Turecké 

republiky v ČR 70 
Etzler Tomáš, redaktor České televize 8  

Fajtová Marie, operní pěvkyně 76 
Fanta Václav, fotograf 35 
Farna Ewa, zpěvačka 70 
Feltlová Marina, redaktorka, editorka 49 
Fialková Dana, herečka 68 
Filla Emil, výtvarník 93
Filandr Václav, architekt 17, 27 
Filipová Lenka, zpěvačka a kytaristka 86 
Fišar Jan, herec 13, 36, 80, 87, 94
Fišarová Radka, zpěvačka 10 
Foltýn Dušan, hobojista 57
Fomin William, maďarský tanečník a 

choreograf 52  
Forejtová Veronika, herečka 13 
Foršt Michal, kantor Židovské obce v Os-

travě 52 
Františák Martin, režisér a dramatik 12, 

25 
Freimanová Veronika, herečka 60 
Frič Jaroslav Erik, spisovatel 14 
Friess Frédérique, francouzská operní 

pěvkyně 76
Fruček Josef, slovenský tanečník 48  
Funke Jaromír, fotograf 38 
Fuxová Marie, houslistka 8
 
Gaarder Jostein, norský spisovatel 69
Gábor Peter, slovenský režisér 29, 87, 95 
Gabriel Michal, sochař 50
Gajdošíková Pavla, herečka 23 
Georgievová Miroslava, herečka 13 
Gibas Břetislav, tajemník MMO 40 
Ginastera Alberto, mexický skladatel 8
Giordano Umberto, italský skladatel 29 
Goldflam Arnošt, režisér, herec, drama-

tik 58
Gonzales Jermaine, jamajský běžec 46
Goryczková Naďa, generální ředitelka 

Národního památkového ústavu 32
Gounod Charles, francouzský skladatel 

95
Grabowski Jerzy, polský výtvarník 11
Gračková Ivana, novinářka 17 

Graubner Jan, arcibiskup olomoucký 15
Grecman Daniel, běžec 18, 67
Grossmann Jan, skladatel a vysokoškol-

ský pedagog 85 
Gruša Jiří, spisovatel 54, 58 
Grynberg Henryk, polský spisovatel, 

básník a dramaturg 59
Gurbaľ Martin, operní pěvec 71 

Hájek Jan, tenista 21 
Hájek Petr, architekt 41 
Hájková Jarmila, ředitelka DLO 41 
Halberštát Eduard, výtvarník, vysoko-

školský pedagog 75
Halík Tomáš, teolog a vysokoškolský 

pedagog 17  
Hališka Jan, pověřený ředitel Janáčkovy 

filharmonie Ostrava 89 
Händel Georg Friedrich, německý skla-

datel 71
Harazim Zdeněk, ředitel Městské policie 

Ostrava 25
Harburg Edgar Yip, americký textař 75
Haroková Markéta, herečka 38 
Haukvicová-Petráková Gabriela, režisér-

ka 41 
Havel Václav, bývalý československý  

a  český prezident 96–98
Havlíček Jiří, starosta městského obvo-

du Moravská Ostrava a Přívoz 71 
Heger Leoš, ministr zdravotnictví 10 
Heidler Betty, německá závodnice v ho-

du kladivem 46
Helebrand Pavel, skladatel 96
Herman Josef, divadelní kritik 90 
Hindemith Paul, německý skladatel 44, 

55, 69
Hloz Robert, režisér 84
Hložek Stanislav, zpěvák 72 
Holbová Veronika, studentka, zpěvačka 

55, 92, 96 
Holý Marek, herec 60
Homolková Božena, herečka 89
Horáková Milada, politička popravená 

v 50. letech 20. století 42 
Horovitz Israel, americký dramatik 69
Hrůša Jakub, dirigent 71 
Hruška Jiří, jezdec na koni 41 
Hruška Petr, básník 14 

103

Bochenek-Osiecka Agnieszka, polská 
operní pěvkyně 29

Bolt Usain, jamajský běžec 46

Borák Mečislav, historik 24

Borisová-Pračiková Olga, sólistka baletu 
84, 85  

Bozyk Jerzy, polský klavírista 82 

Brahms Johannes, německý skladatel 
11 

Brauner Tomáš, dirigent 95 

Brett Ondřej, herec 45 

Britten Benjamin, britský skladatel 68, 
71

Brown Joel, americký běžec 47

Březina Aleš, skladatel 42

Březina Jaroslav, operní pěvec 71 

Březina Michal, krasobruslař 96

Budaškin Nikolaj, ruský skladatel 94

Burda Vladimír, člen výkonného výboru 
občanského sdružení Vzduch 95

Buryška Michal, architekt 96

Buzek Jerzy, předseda Evropského par-
lamentu 54 

Bydžovská Lenka, historička umění a 
kurátorka 93

Bystřičan Ivo, režisér 28

Cachová Kateřina, závodnice ve víceboji 
59, 67

Caldini Sandro, italský hobojista 57

Campbellová-Brownová Veronica, jamaj- 
ská běžkyně 46 

Cave Nick, australský zpěvák 59, 61

Cemerek Jarek, tanečník 50  

Cienciala Jiří, předseda představenstva 
Česko-polské obchodní komory 54

Cígler Petr, skladatel 62 

Cisovský Marek, herec 87

Cisovský Pavel, herec 68 

Congreve William, anglický dramatik 13 

Coufal Petr, krasobruslař 14

Cpin Marek, scénograf 11

Cukr Lubor, režisér 68 

Čajkovskij Petr Iljič, ruský skladatel 8, 
27 

Čapka Michal, herec 12, 13, 68

Čáslavský Karel, filmový historik 78 

Čelko Tomáš, běžec 38 
Čermák Tomáš, vysokoškolský pedagog, 

čestný občan Ostravy 75, 82, 83
Černohorský Jakub, houslista 94
Červená Soňa, operní pěvkyně 42, 43 
Červenka Lukáš, herec 89
Čichoň Petr, architekt, básník a spiso-

vatel 95
Čichoňová Pavla, zpěvačka 25, 35  
Čolaković Miladin, srbský kameraman 

70
Čolas Petr, ředitel Zoologické zahrady 

Ostrava 23 

Dastlík Tomáš, herec 85 
D'Avino Pasquale, velvyslanec Italské 

republiky v ČR 76
David Ondřej, režisér 94
Davis Carl, americký dirigent 77
Debrecenyi Jakub, karatista 34 
Diaz Federico, výtvarník 13
Dienstbier Jiří, senátor 66
Diváková Zdeňka, operní pěvkyně 93
Divín Josef, umělecký sklář 19
Dlabal Petr, starosta městského obvodu 

Vítkovice 44 
Dlouhý Lukáš, tenista 20
Dobeš Josef, ministr školství ČR 59 
Dobeš Pavel, ministr dopravy ČR 62
Dočkalová Tereza, herečka 12, 13, 60, 

68, 90 
Dostál Vítězslav, cestovatel 8 
Drábek Jaromír, ministr práce a sociál-

ních věcí ČR 54
Drahovzal Jan, operetní pěvec 41 
Dřízgová-Jirušová Eva, operní pěvkyně 

30, 56, 71
Duka Dominik, arcibiskup pražský 77
Duszka-Kołcz Leopold, polský fotograf 

60
Dvořák Antonín, skladatel 8, 19, 27, 

52, 69 
Dvořák Tomáš, závodník ve víceboji 46

Ehnert Jan, pracovník městského úřadu 
v Drážďanech 75

Eisen Norman, velvyslanec USA v ČR 82 
El-Sheryf Sheryf, ukrajinský trojskokan 

59
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Kerbr Jan, divadelní kritik 90 

Kevický Karol, slovenský dirigent, šéf 
operety NDM 41

Kidder Gordon Arthur, kanadský letec, 
příslušník RAF 51

Kirby-Green Colin, syn zavražděného 
Thomase Greshama Kirby-Greena 52

Kirby-Green Thomas Gresham, anglický 
letec, příslušník RAF 51

Kiseljov Sergej Borisovič, velvyslanec 
Ruské federace v ČR 34 

Klaus Václav, prezident České republiky 
49, 65, 81, 93 

Klemens Václav, režisér 10, 89

Klemensová Renáta, herečka 13 

Klement Tomáš, klavírista 42, 83, 85

Klimsza Janusz, režisér 13, 38, 75, 84

Klišinová Darja, ruská skokanka do 
dálky 59

Klögner Jakub, hobojista 11 

Klus Tomáš, zpěvák 51

Knez Smiljana, velvyslankyně Slovinské 
republiky v ČR 45

Kněžíková Kateřina, operní pěvkyně 43, 
71, 95 

Kocembová-Netoličková Taťána, běžky-
ně, trenérka 26  

Kocourek Martin, ministr průmyslu a 
obchodu ČR 72

Kocyán Tomáš, student 27 

Kočko Tomáš, zpěvák a hudebník 98

Kohout Pavel, spisovatel a dramatik 59 

Kochuparampil Augustine, předseda 
představenstva ArcelorMittal Ostrava, 
a. s. 80

Kolář Viktor, fotograf 14, 22  

Končický Mikuláš, brigádní gen. v. v., 
držitel Řádu bílého lva, čestný občan 
Ostravy 81 

Koníř Jindřich, klavírista 86  

Konkolski Richard, mořeplavec a cesto-
vatel 8, 76

Konvičková Markéta, zpěvačka 51

Kopecký Čestmír, producent 98

Korpasová Marie, houslistka 83, 85 

Kostřicová Blanka, spisovatelka 9 

Košař Dominik, závodník v hodu koulí  
18 

Kořínek Tomáš, operní pěvec 98

Kotík Petr, skladatel a dirigent 62 

Kotková Hana, houslistka 30

Kotrba Marius, výtvarník a vysokoškol-
ský pedagog 39

Kowolovski František, výtvarník 75 

Kozák Marek, klavírista a skladatel 83, 
85

Kožená Magdalena, operní pěvkyně 71  

Kráčalík Jiří, ředitel Mezinárodního festi-
valu outdoorových filmů 76 

Krajniak Peter, ředitel Janáčkovy filhar-
monie Ostrava 88 

Krakovková Vladimíra, herečka 10, 89 

Kramný Aleš, ředitel ostravské divize 
firmy Alpine BAU CZ 62

Kratochvílová Jarmila, běžkyně, trenérka 
70 

Krečmar Eduard, textař a libretista 41 

Krejčí Ivan, režisér 26

Krejčí Kateřina, herečka 12 

Krejčíková Jarmila, generální konzulka 
ČR v Drážďanech 11 

Krejčíř Jan, sólista baletu 84, 85

Kremer Gidon, lotyšský houslista a diri-
gent 42

Krchovský Jiří Hásek, básník 59  

Kriseová Eda, spisovatelka 54 

Kronhold Jerzy, polský básník 59 

Krupica Jiří, herec 89

Krupka Jaroslav, poslanec Parlamentu 
ČR 26 

Krynicki Ryszard, polský básník a překla-
datel 59

Křehlíková Irena, herečka 89 

Křížák Ján, slovenský běžec 81

Kuba Ladislav, architekt 37 

Kubala Květoslav, fotograf 89 

Kubica Martin, výtvarník 75

Kučera Jan, dirigent 11 

Kudělka Jiří, fotograf 90

Kudlička Jan, skokan o tyči 59 

Kuchar Theodore, americký dirigent 8, 
89, 94

Kukuškin Michail, kazašský tenista 21 

Kundrát Vojtěch, student 27  

Kunzová Hana, fotografka 21 

Kupka František, výtvarník 93

Kurečková Jana, sólistka operety 94

105

Hudáková Jitka, běžkyně 70
Hunt Gordon, anglický hráč na anglický 

roh 57 
Hvíždala Karel, novinář a spisovatel 94
Hyklová Tereza, držitelka ocenění Dobro-

volník roku 91
Hyvnar Jan, teatrolog 90 

Chačaturjan Aram, arménský skladatel 
80 

Chalupa Tomáš, ministr životního pro-
středí ČR 14, 26, 79, 89, 94

Chidiac Martin, pracovník úřadu pro kul-
turu a ochranu památek Drážďany 75 

Chodúr Martin, zpěvák 10, 25, 86 
Chomič Juraj, ředitel Domova pro senio-

ry Kamenec ve Slezské Ostravě 55
Chroboková Kateřina, varhanice 42 
Chromík Milan, sbormistr 87 
Chwin Stefan, polský spisovatel a literár-

ní kritik 59

Iwashita Daniela, editorka sborníku 15 

Jäger Daniel, dramaturg 45 
Jakobsen Martin, designér 67
Jakubíček Martin, varhaník 94
Jakubowska-Fijałkowska Genowefa, 

polská básnířka 79 
Jan Lucemburský, český král 14
Jan Pavel II., papež 77 
Janáček Leoš, skladatel 10, 42, 69 
Janáček Zbyněk, výtvarník, děkan Fakul-

ty umění OU 41 
Janál Roman, operní pěvec 29, 71 
Janda Dalibor, zpěvák 54
Jandourek Pavel, režisér 35 
Janečková Patricia, zpěvačka 54 
Janek Miroslav, režisér 31 
Jánošík Juraj, slovenský operní zpěvák  

a skladatel 85  
Janů Petra, zpěvačka 30 
Jařab Jan, regionální zástupce Úřadu 

vysokého komisaře OSN pro lidská 
práva pro Evropu 49

Javůrek Jaromír, ředitel Mezinárodního 
hudebního festivalu Janáčkův máj,  
o. p. s. 30, 42, 43

Jelínek Jiří, loutkoherec 69

Jemelka Martin, historik 30, 44   
Jeremenko Andrej Ivanovič, maršál 

Sovětského svazu 83 
Jícha Robert, sólista operety 94
Jílka Štěpán, student 79 
Jindra Robert, dirigent 55, 76 
Jirásek Alois, spisovatel a dramatik  

89
Jirman Tomáš, herec 36, 84
Jirotka Zdeněk, spisovatel 8, 46 
Jiroudek František, výtvarník 65 
Jirous Ivan Martin, básník 58 
Jiřičná Eva, architektka 89 
Jovanović Katarina, srbská operní pěv-

kyně 71 
Juřica Leon, skladatel 85 
Just Vladimír, divadelní a literární kritik 

90 
Jůza Jiří, ředitel Galerie výtvarného 

umění v Ostravě 32  

Kadlučka Roman, předseda představen-
stva a ředitel 18

Kafka Franz, spisovatel 68 
Kafková Pavlína, herečka 13, 77 
Kahánek Ivo, klavírista 11 
Kajnar Petr, primátor statutárního města 

Ostravy 11, 14, 16, 17, 22, 27, 28, 
31–34, 40, 41–45, 49, 65, 66, 75, 
82, 89, 93, 95, 96 

Kalousek Miroslav, ministr financí ČR 44 
Kaluža Josef, herec 87
Kang Ho-don, prezident firmy Hyundai 

Motor Manufacturing Czech, s. r. o. 
42, 43

Kapetanea Linda, britská tanečnice 48 
Kaplický Jan, architekt 29 
Kapusta Janusz, polský výtvarník 11, 76
Karásek David, designér 96
Karásková Kateřina, studentka 27 
Karel Veliký, císař římský 16 
Kavalírová Naděžda, předsedkyně Konfe-

derace politických vězňů ČR 86
Kaufmannová Barbora, sólistka baletu 

23
Kawun Ivan, francouzský výtvarník 76 
Keita Salif, malijský zpěvák 59 
Keller Jan, sociolog a vysokoškolský 

pedagog 16, 66
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Močkoř Jiří, rektor Ostravské univerzity 
23, 70

Mohylová Andrea, herečka 13, 45 
Moncaya José Pablo, mexický skladatel 

8
Moonhee Hwang, korejská klavíristka 85
Morys Václav, operetní pěvec 68 
Moťka Lukáš, trombonista 83 
Motýl Günter, básník a novinář 95
Moučka Lumír, filmař 78
Mozart Wolfgang Amadeus, rakouský 

skladatel 8, 71 
Mrázová Simona, studentka, zpěvačka 

55, 92
Mucha Alfons, malíř a grafik 24
Mucha John, vnuk malíře Alfonse Muchy 

24 
Muchová Sabina, herečka 13 
Müller Michal, citerista 30 
Müller Zbyněk, dirigent 29 

Nečas Petr, předseda vlády ČR 13
Nekvasil Jiří, ředitel NDM, režisér 36, 

42, 44, 55, 69 
Nesvadbová Barbora, spisovatelka 54 
Netopil Tomáš, dirigent 42, 71
Niblock Phill, americký skladatel 62 
Nohavica Jaromír, zpěvák 18, 86, 92 
Nová Magdaléna, skokanka do výšky 18
Novák Miroslav, náměstek hejtmana 

Moravskoslezského kraje 79
Nowacki Andrzej, polský výtvarník 11 
Nuckolls Filip, režisér 45 
Nykel Tomáš, ředitel Městské nemocni-

ce Ostrava, p. o. 58 

Ohrádka David, boxer 30
Okamura Tomio, majitel cestovní kance-

láře a spisovatel 54  
Olszewska Anna, generální konzulka 

Polské republiky v Ostravě 14, 28, 
29, 54

Olšer Břetislav, spisovatel a novinář 52
Olšovský Lumír, režisér 75
Onderka Roman, primátor statutárního 

města Brna 11 
Ondruška Vlastimil, klavírista, skladatel 

a pedagog 17 
Oppitz Gerhard, německý klavírista 42 

Oravcová Jolana, držitelka ocenění Dob-
rovolník roku 91

Orozovič Igor, herec 13, 53, 90

Orsag Daniel, člen jízdní jednotky Měst-
ské policie Ostrava 63 

Ouhel Ivan, výtvarník 75 

Ovčáček Eduard, výtvarník, vysokoškol-
ský pedagog 91

Paiva Duda, holandský divadelník 69  

Palas Jaroslav, hejtman Moravskoslez-
ského kraje 14, 70, 89 

Palyza Lumír, starosta městského obvo-
du Poruba 49

Pásek Lubomír, vítěz ankety Senior roku 
2011 88, 89

Pasquale Antonio, předseda Italsko-čes-
ké obchodní a průmyslové komory 76

Pauer Jiří, skladatel 94

Pavelčíková Nina, historička, vysokoškol-
ská pedagožka 75 

Pavlorek Aleš, skladatel a klarinetista 
69, 80, 85 

Pešat Jan, veslař 66

Petera Tomáš, majitel klubu FC Baník 
Ostrava 93 

Petrič Aleš, herec 76, 77

Petružela Petr, člen Českého svazu 
bojovníků za svobodu 80

Petrželková Anna, režisérka 23

Petřík Tomáš, náměstek primátora sta-
tutárního města Ostravy 7, 8, 14, 54, 
66, 70, 76

Pilař Tomáš, architekt 37 

Pilát Petr, motocyklový závodník 87

Pinkava Ivan, fotograf 53, 59

Piperková Simona, náměstkyně primáto-
ra statutárního města Ostravy 7, 27, 
41, 45, 48, 79, 82

Pitínský Jan Antonín, režisér 85 

Pivovarský Lumír, sbormistr, vysokoškol-
ský pedagog 86

Plaček Jan, moravskoostravský farář 98

Pleskot Josef, architekt 11, 32 

Plieštik Jiří, sochař 78

Plzák Michal, editor sborníku 15

Podestà Andrea, italský zubní lékař 41

Podrecca Boris, slovinsko-rakouský 
architekt 26, 45
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Kuzin Evgenij, ruský tanečník 72 
Kuzminskaja Anna, ruská tanečnice 72
Kwaśniewski Paweł, polský výtvarník 75

Lacoste Nicolas de, rada Velvyslanectví 
Francouzské republiky v ČR 76

Lahoda Vojtěch, historik umění a kurátor 
93

Landsfeld Tomáš, ředitel Městského 
ředitelství Policie ČR 25

Landsmann Ivan, spisovatel 38, 39
Lane Burton, americký skladatel a textař 

75 
Lang Michal, režisér 13 
Lapšanský Marián, slovenský klavírista 

a ředitel Slovenské filharmonie 27
Laštovka Matěj, vítěz soutěže Bezpeč-

nější Ostrava objektivem jejich občanů  
95

Lega Alessio, italský zpěvák 86
Legerski Martin, herec 89 
Lendl Ivan, tenista 24 
Lenkeit Volker, německý výtvarník 75
Lévy Pierre, velvyslanec Francouzské 

republiky v ČR 27 
Lewonig Katharina, německá výtvarnice 

75 
Ligeti György, maďarský skladatel 63 
Lichnovský Petr, architekt 48 
Lichý Norbert, herec 9, 12, 14, 38, 75, 

85 
Lipus Radovan, režisér 9, 35, 49
Liske Aleksandra, polská zpěvačka 86  
Liszt Ferenc, maďarský skladatel 11, 

34, 52 
Liška Pavel, herec 36
Lobkowicz František Václav, biskup ost-

ravsko-opavský 15, 52, 62, 98 
Logojdová Marie, herečka 25 
Lorencová Petra, herečka 84 
Lucier Alvin, americký skladatel 62 
Luks Václav, dirigent a hráč na lesní roh 

71
Luňák Tomáš, režisér a scénárista 96

Mácal Zdeněk, dirigent 42, 43 
Madej Dalibor, náměstek primátora sta-

tutárního města Ostravy 14, 23, 28,  
37, 66, 67, 79, 80, 85, 86, 92, 95 

Magasanik Jan, architekt 89

Mahler Gustav, rakouský skladatel 34, 
42

Macháček Petr, fotograf 48 

Majer David, kurátor výstavy, historik 
umění 16

Maksiuta Valeria, izraelská gymnastka 
91, 92

Malinowska Julita, polská výtvarnice  
41  

Malura Pavel, fotbalový trenér 60 

Malý Ondřej, herec 21

Maňák Ota, herec 53 

Marko Karol, slovenský fotbalový trenér 
60

Márquez Arturo, mexický skladatel 8

Marták Ivo, herec 49

Maryška Vladimír, student 27 

Masák Miroslav, architekt 84 

Masaryk Tomáš Garrigue, prezident 
Československé republiky 78

Mastro Luciano, italský operní pěvec 95

Maštalíř Antonín, senátor a starosta 
městského obvodu Slezská Ostrava 
39 

Mazalová Kamila, operní pěvkyně 98

McNally Terrence, americký dramatik  
53

Medvedík Petr, finanční ředitel společ-
nosti Evraz Vítkovice Steel, a. s. 39

Mechlis Lev Zacharovič, generálplukov-
ník 83

Melník Lukáš, herec 12, 38, 85

Messiaen Olivier, francouzský skladatel 
71 

Michalec Roman, ředitel Vědecko-tech-
nologického parku Ostrava, a. s. 49

Mikitová Barbora, architektka 96

Miko Aleš, běžec 98

Mikulášek Jan, režisér 11

Mikulková Gabriela, herečka 25

Milhaud Darius, francouzský skladatel 
80 

Miłosz Czesław, polský básník a spiso-
vatel 82  

Minářová, Gabriela, architektka 41 

Miriani Nana, gruzínská operní pěvkyně 
29

Mišík Vladimír, zpěvák a hudebník 59 
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Podskalský Zdeněk, režisér 41

Po-Ju Lin, tchajwanský sólista baletu 85 

Polák Vladimír, herec 13, 53, 95

Polášek Roman, fotograf 30, 96

Polášková Jana, držitelka ocenění Dob-
rovolník roku 91

Polášková Věra, držitelka ocenění Dob-
rovolník roku 91

Polívka Boleslav, herec 60

Pomahač Bohdan, lékař 24 

Popova Elina, ruská tanečnice 72 

Porcelijn David, nizozemský dirigent 71

Pospíšilová Markéta, sólistka baletu 84 

Potočnik Janez, člen Evropské komise 79

Prášil Marek, dirigent 8, 83, 85

Preissová Gabriela, dramatička a spiso-
vatelka 25 

Prokofjev Sergej, ruský skladatel 11 

Prokop Pavel, vysokoškolský pedagog 
78 

Průša David, architekt 32

Przebindová Zdena, herečka 38 

Přemysl Otakar II., český král 16

Ptáčníková Jiřina, skokanka o tyči 47 

Puccini Giacomo, italský skladatel 76 

Rajderkar Tapas, předseda představen-
stva ArcelorMittal Ostrava, a. s. 80

Rajmont Ivan, režisér 68 

Regli André, velvyslanec Švýcarské kon-
federace 28  

Reittererová Vlasta, muzikoložka 44 

Renner Boris, fotograf 14, 67

Respighi Ottorino, italský skladatel 8 

Reza Yasmina, francouzská spisovatelka 
a dramatička 31

Richter Jan, držitel ocenění Dobrovolník 
roku 91

Riseley Jeff, australský běžec 46 

Robertson Andrew, britský běžec 58

Robles Dayron, kubánský běžec 46, 47

Rokyta Liselotte, hráčka na Panovu 
flétnu 34  

Rosolová Denisa, atletka 21, 46 

Rossi Tomáš, herec 89

Rottrová Marie, zpěvačka 67, 92 

Rouček Libor, místopředseda Evropské-
ho parlamentu 39 

Rovňáková Jaroslava, vedoucí odboru 
sociálních věcí, školství, sportu  
a volnočasových aktivit MMO 76

Rudolf I., král český, vévoda rakouský, 
markrabě moravský 16 

Rukov Mogens, dánský scenárista 12 

Ruller Tomáš, výtvarník 75 

Rupnik Jacques, francouzský politolog  
a historik 82 

Rusinová Aneta, zdravotní sestra 10 

Ryba Jakub Jan, skladatel 98

Rybka Pavel, varhaník 98 

Řezníček Jan, výtvarník 64 

Řičánek Josef, básník 93

Sabelová Miroslava, ředitelka Knihovny 
města Ostravy 36 

Saidy Fred, americký dramatik a scená-
rista 75 

Salden Wil, nizozemský dirigent 10 

Salieri Antonio, italský skladatel 11 

Sasínová Petra, vdova po spisovateli 
Janu Balabánovi 28  

Sasínová-Polarczyk Alena, herečka 68, 
87 

Sato Tomoko, kurátorka výstavy 24 

Scipioni Emiliano, člen jízdní jednotky 
italské policie 63 

Secunde Nadine, americká operní pěv-
kyně 10 

Sedláček Jiří, herec 23, 36, 53, 64, 68, 
74, 75, 94

Sedláček Michal, herec 23 

Sedláček Michal, houslista 83 

Serbessa Mulugeta, běžec 70

Shakespeare William, anglický dramatik 
22, 23 

Sharp Elliot, americký skladatel a hudeb-
ník 30

Scheinpflugová Olga, spisovatelka 80 

Schiffauer Edvard, skladatel 93

Schönberg Arnold, německý skladatel 
71

Schorm Evald, režisér 68 

Schumann Robert, německý skladatel 
94

Schumannová Clara, německá skladatel-
ka a klavíristka 52 

108

Sibinský Marek, výtvarník 41 
Sidková Markéta, handicapovaná luko-

střelkyně 33, 34 
Sikora David, skladatel 85 
Skorkovský Pavel, řezbář 17, 41
Skuhravá Jitka, umělecká sklářka 19 
Sláma Pavel, výtvarník 35 
Slaninová Jana, atletka 8, 67 
Slaninová Milena, předsedkyně Židovské 

obce v Ostravě 52  
Smetana Bedřich, skladatel 8
Sobotka Bohuslav, předseda ČSSD, 

poslanec 66 
Spálený Petr, zpěvák 92
Spěšný Milan, závodník na kole 60
Srba Jiří, náměstek primátora statutární-

ho města Ostravy 44, 48, 62
Srp Karel, historik umění a kurátor 93
Stanovský Vilém, generál, účastník 1.  

a 2. odboje, držitel Ceny města Ostra-
vy in memoriam 82 

Stašová Simona, herečka 60 
Stefanik Wojtek, polský fotograf 60 
Stepasjuková Kristina, klavíristka 83 
Stockhausen Karlheinz, německý skla-

datel 63  
Strakoš Martin, historik umění 30, 32, 

35, 42, 72, 96
Straková Iva, skokanka do výšky 12 
Stratil Bronislav, architekt 41 
Strauch Jacek, polský operní pěvec 55, 

56
Stravinskij Igor, ruský skladatel 94
Strnad František, herec 13, 53, 84 
Strnadel Ondřej, umělecký sklář 19
Studený Tomáš, režisér 76
Suchovo-Kobylin Alexandr, ruský drama-

tik 26 
Suk Josef, skladatel 71
Sulovský Leopold, horolezec, člen Zastu-

pitelstva města Ostravy 76 
Suppé Franz von, rakouský skladatel 8 
Surosz Mariusz, polský novinář a histo-

rik 82
Surůvka Jiří, výtvarník 13
Svačina Ondřej, kytara 94
Svárovský Leoš, dirigent 27
Svatoš Vladimír, skladatel a pedagog 

77, 85 

Světlík Jan, předseda představenstva  
a generální ředitel Vítkovice, a. s. 32, 
72

Svetlík Peter, operetní pěvec 41

Svoboda Karel, skladatel 41

Svozil Tomáš, violoncellista 94

Sýkora Petr, herec 13, 96

Szanyi Katarína, výtvarnice 13, 22

Szczygieł Mariusz, polský novinář a spi-
sovatel 11, 82

Šaldová Lenka, divadelní kritička 90 

Šanda Michal, spisovatel a básník 85 

Šaraškin Andrej, generální konzul Ruské 
federace v Brně 95

Šigut Jiří, fotograf 60 

Šíma Josef, výtvarník 93

Šimák Pavel, režisér 53 

Šimíček Jiří, lékař, vysokoškolský peda-
gog 82, 83 

Šimík Vladimír, atlet 8 

Šíp Jaroslav, dirigent a skladatel 80 

Škarka Josef, operní pěvec 98

Škarvada Zdeněk, generál v. v. 34, 51 

Školout Marcel, operetní pěvec 41

Šmigmátor Jan, zpěvák 30 

Šnytová Martina, sólistka operety 94

Špaček Radim, režisér 13, 21, 31

Špaňhel Jakub, výtvarník 13, 71 

Špátová Olga, režisérka a dokumenta-
ristka 29

Špidla Vladimír, politik ČSSD 66 

Špinarová Věra, zpěvačka 17

Špotáková Barbora, oštěpařka 46, 47 

Šobrová Hana, klavíristka 94

Šrubař Jan, dirigent 68, 85

Šrůmová Michaela, operní pěvkyně  
98

Štaidl Jiří, hudebník a skladatel 41 

Šťáva Jan, zpěvák 56

Štefanides Jiří, teatrolog, literární histo-
rik, vysokoškolský pedagog 30  

Štěpánek Jakub, hokejový brankář 34

Štěpánek Martin, náměstek primátora 
statutárního města Ostravy 26, 42, 
44, 45, 58, 59, 62, 91, 93, 98

Števková Janka, slovenská závodnice na 
kole 60 
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Štrpka Ivan, básník, slovenský spisova-
tel a textař 59

Štýrský Jindřich, výtvarník 93
Šulová Beata, zpěvačka 94
Šulová Martina, zpěvačka 94
Šumník Petr, dirigent 8, 83, 85
Šustek Václav, výtvarník 64 
Šústková Hana, historička, ředitelka 

archivu Vítkovice, a. s. 44
Šustová Linda, hobojistka 83, 85 
Švácha Rostislav, historik umění a archi-

tektury 27, 96
Šveda Zuzana, operní pěvkyně 56 
Švejnar Jan, ekonom a vysokoškolský 

pedagog 22 
Švolba Petr, výtvarník 75 

Tačová Adolfina, gymnastka a pedagož-
ka 34, 74  

Taghizadeh Tahir, velvyslanec Ázerbáj-
džánské republiky v ČR 79

Talard Philipp, francouzský tanečník  
a choreograf 34, 52 

Tartini Giuseppe, italský skladatel 80 
Tekielová Šárka, starostka městského 

obvodu Radvanice-Bartovice 79 
Terner Zbyněk, zpěvák 86 
Těsnohlídek Jan, básník 27
Thomas Dwight, jamajský běžec 47
Tiersen Mann, francouzský hudebník 59 
Tokarský Jonáš, student 27
Tošenovská Věra, výtvarnice 17
Tošenovský Evžen, poslanec Evropského 

parlamentu 26 
Toyen, výtvarnice 93
Tranter Neville, australský loutkoherec 

69 
Triandafilu Andreas, člen správní rady 

obecně prospěšné společnosti Čisté 
nebe 95

Trottier Eric, kanadský tanečník a cho- 
reograf 34, 52 

Truplová Zuzana, herečka 87 
Tůma Jaroslav, varhaník 34
Tumi Michael, italský běžec 58

Urban Robert, herec 13, 53
Urbánek Boris, jazzový hudebník a skla-

datel 85, 94 

Urbanová Eva, operní pěvkyně 10 

Váchal Josef, výtvarník a spisovatel 93

Válek Roman, dirigent 98

Vápeník Jan, herec 38

Varèse Edgard, francouzský skladatel  
62 

Varga Krzysztof, polský spisovatel a novi- 
nář 59

Varhaník Libor, předseda Českého atle-
tického svazu 58, 59

Vavříková Marlén, hobojistka 57 

Vejsada Igor, tanečník, choreograf, šéf 
baletního souboru NDM 34, 52 

Velčovský Maxim, designér 89

Verdi Giuseppe, italský skladatel 85  

Verner Jiří, velitel Vzdušných sil Armády 
ČR 34 

Verner Tomáš, krasobruslař 96

Veselý Jan, basketbalista 56 

Vičar Jan, skladatel a muzikolog 9, 85

Vilhelmová Tatiana, herečka 60  

Vilišová Tereza, herečka 38, 85

Vinterberg Thomas, dánský režisér 12

Vivaldi Antonio, italský skladatel 71 

Vízner Oldřich, herec 46

Voigt Bärbel, německá výtvarnice 75

Volkmer Tomáš, výtvarník a scénograf 
17, 41 

Vondrák Ivo, rektor VŠB-TU 32, 33 

Vondruška Pavel, herec a dirigent 14 

Všelichová Petra, režisérka 98

Vůjtek Tomáš, dramaturg 26, 38, 39 

Wagner Richard, německý skladatel 34 

Wallace Naomi, americká dramatička a 
scenáristka 87

Wallingerová Jana, operní pěvkyně 71  

WeiLong Tao, čínský operní pěvec 56

Weiss Peter, švédský dramatik 84 

Wernisch Ivan, básník, spisovatel a 
novinář 79

Widmer Severin, švýcarský závodník na 
in-line bruslích 54

Wilde Oscar, irský dramatik a spisovatel  
93

Wimmerová Lenka, režisérka a scená-
ristka 13

Wirz Hansjörg, prezident Evropské atle-
tické asociace 58, 59

Wolff Christian, americký skladatel 62
Wróbel Tomasz, polský běžec 37
Wykrent Jaroslav, zpěvák, skladatel  

a textař 30

Yazbek David, americký skladatel  
a textař 53

Young Chil Lee, korejský dirigent 85
Yu Allen, tchajwanský choreograf 85 

Zábranský David, spisovatel 27 
Zagorniy Aleksej, ruský závodník v hodu 

kladivem 46 
Zach Roman, herec 60
Zarecor Kimberly, americká historička 

architektury 94, 96
Zajícová Jana, herečka 49 
Zajcev Andrej, ruský tanečník 72 
Zampieri Gianluca, italský operní pěvec 

29
Zaorálek Lubomír, místopředseda Posla-

necké sněmovny Parlamentu ČR 16, 
66

Zátopek Emil, běžec 26
Závadová Barbora, plavkyně 38, 75

Zedníček Libor, člen jízdní jednotky 
Městské policie Ostrava 63

Zedník Aleš, honorární konzul Ruské 
federace v Ostravě 34, 94 

Zerzoň Jiří, fotograf 35
Zeťová Helena, zpěvačka 51  
Zháněl Jan, ředitel Městské nemocnice 

Ostrava, p. o. 48, 58
Zhořová Jana, výtvarnice 75 
Zlatník Aleš, skladatel 85 
Zuchnický Pavel, fotograf 17 
Zvara Vladimír, muzikolog 44 
Zyl Louis Jakob van, jihoafrický běžec  

46 

Žáček Josef, výtvarník 18 
Žák Matěj, kytarista 83 
Železný Jan, oštěpař 26
Ženatý Ivan, houslista 52 
Ženatý Lukáš, vedoucí akčního týmu 

ministerstva životního prostředí pro 
Moravskoslezský kraj 95

Žídek Jakub, dirigent 94
Živný Václav, operní pěvec 68 
Živocká Lenka, vedoucí Operního studia 

NDM 96
Žochová Veronika, klavíristka 83 
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AC Sparta Praha, fotbalový klub 18 

Accor, společnost provozující síť hotelů 
19 

– hotel Mercure Ostrava Center 19

AG Flek, hudební skupina 67

Affetto, vokální soubor 94

AK Spartak Dubnica nad Váhom, sloven-
ský sportovní klub 70

Akademie věd České republiky 

– Archeologický ústav 35

Alliance française Ostrava 28, 76

Alpine BAU CZ, s. r. o., stavební firma 
62 

ArcelorMittal Ostrava, a. s. 13, 14, 34, 
59, 61, 72, 78–80, 93 

Armáda České republiky 34, 69, 80,  
85 

Armáda spásy 76, 80 

Asociace českých filmových klubů 31 

Asociace hudebních umělců a vědců 
(AHUV) 85

– Tvůrčí centrum Ostrava 85

Asociace Trigon 74, 98

AVE Art Ostrava, s. r. o., střední umělec-
ká škola a základní umělecká škola 
38, 64 

AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. 
89

Bajger Sisters, hudební skupina 86 

Baltic Bees, lotyšská skupina letecké 
akrobacie 69 

Bandaband, hudební skupina 67  

BG Styl, hudební skupina 67 

Big Band Gustava Broma 30

Bílé divadlo Ostrava 21

Black Roll, hudební skupina 67 

Boban i Marko Marković Orkestar, srb-
ská dechová hudba 59

Boris Band Combination, hudební sku-
pina 51 

BorsodChem MCHZ, s. r. o. 26, 39

Bujon, hudební soubor 31 

Buty, hudební skupina 17

Camara, hudební skupina 30, 51
Centrum bezpečné jízdy Libros 31, 46
Centrum Dzięgielów, polský sportovní 

klub 37
Centrum kultury a vzdělávání Moravská 

Ostrava 
– klub Atlantik 24, 76, 84, 93, 94
– klub Parník 88
– Minikino kavárna 24, 49, 69, 70,  

82
– Výstavní síň Sokolská 26 9, 18, 26, 

42, 50, 60, 75
Centrum sociálních služeb Ostrava 75
CineStar, multikino 16, 29 
Citron, hudební skupina 48, 51
Clannad, irská hudební skupina 59
Clarion Congress Hotel 36
CNN, americká televizní stanice 8 
Collegium 1704, orchestr 71
Collegium Vocale 1704, pěvecký sbor 

71
Cooltour, centrum pro podporu součas-

ného umění 98
CTP Invest, spol. s r. o., investiční spo-

lečnost 45, 74
CTP Invest VII, spol. s r. o., investiční 

společnost 45

Černá louka 2015, s. r. o. 18, 19
– Stará Aréna 19 
Česká filharmonie 42, 71 
Česká obec sokolská 34
– Sokolská župa moravskoslezská 52, 

80 
Česká strana sociálně demokratická 

(ČSSD) 45, 66, 78
Česká televize (ČT) 8, 72, 81
– ostravské studio ČT 8, 13, 21, 31, 

34, 35
České centrum v New Yorku 30
České dráhy, a. s. 40, 53
Českomoravský fotbalový svaz 17
Česko-polská obchodní komora 54 
Český atletický svaz 58, 59 

Český filharmonický sbor Brno 71
Český hydrometeorologický ústav 82
Český národní symfonický orchestr 77 
Český olympijský výbor 77 
Český rozhlas Ostrava 62, 85, 87
Český rozhlas 3 – Vltava 9 
Český svaz bojovníků za svobodu 34, 

80, 85
ČEZ Aréna viz Vítkovice Aréna, a. s.
ČEZ, a. s. 13
Čikori, hudební skupina 96
Čistá Ostrava, sdružení firem 69 
Čisté nebe, o. p. s. 32, 95
Čs. obec legionářská 34, 51, 80, 85 
Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdra-

votním postižením Ostrava, p. o. 62, 
75, 86 

Dalkia Česká republika, a. s. 13, 28,  
46

Děda Mládek Illegal Band, hudební sku-
pina 68

DHL Ostrava, volejbalový klub 35 
Divadelní spolek Kašpar 25 
Divadlo Antonína Dvořáka viz Národní 

divadlo moravskoslezské
Divadlo Járy Cimrmana 14
Divadlo Jiřího Myrona viz Národní divadlo 

moravskoslezské 
Divadlo loutek Ostrava (DLO) 10, 17, 

25, 36, 40, 41, 49, 69, 79, 89
Divadlo Petra Bezruče (DPB) 12, 22, 23, 

25, 38, 39, 63, 79, 85, 90 
Divadlo v Celetné 79
Divadlo Vizita 59
DK Poklad, s. r. o. 78
Doctopus, francouzská hudební skupina 

76
Doga, hudební skupina 48
Domov pro seniory Kamenec ve Slezské 

Ostravě 55 
Domov pro seniory Slunečnice v Ostra-

vě-Porubě 49, 55 
Dopravní podnik Ostrava, a. s. (DPO,  

a. s.) 7, 14, 18, 30, 32, 42, 48, 53, 
72

Družstvo Naproti 98
Dům knihy Librex 8, 29, 36, 42, 46, 54, 

65, 69, 76, 78

Dům kultury Akord 26, 29, 57, 67
Dům kultury města Ostravy, a. s. 10, 

27, 28, 30, 64, 75, 76, 85, 86, 96, 
98, 99 

– kino Art 24, 29, 70
Dům s pečovatelskou službou na Heř-

manické ul. ve Slezské Ostravě  
69 

Dům umění viz Galerie výtvarného umění 
Ostrava

eCENTRE, a. s., firma zabývající se elek-
tronickými dražbami 27

Ekova Electric, a. s., firma zabývající se 
výrobou, údržbou a modernizací tram-
vají a trolejbusů 7, 78 

Evolution Dejavu, hudební skupina 32, 
51

Evraz Vítkovice Steel, a. s. 13, 34, 39, 
79

Evropská atletická asociace 58, 59 
Evropská charta bezpečnosti silničního 

provozu 31 
Evropská komise 79, 84 
Evropská unie (EU) 8, 25, 28, 29, 37, 

45, 53, 69, 84
Evropský parlament 26, 37, 39, 54

Fakultní nemocnice Ostrava 60 
Fanfare Ciocarlia, rumunská dechová 

hudba 59 
FBC Remedicum Ostrava, florbalový klub 

31, 54 
FC Baník Ostrava, fotbalový klub 17, 18, 

60, 69, 86, 93 
FC Ostrava-Jih, fotbalový klub 51
FC Vítkovice, fotbalový klub 16 
Fiddler's Green, irská hudební skupina 

24
Fiducia, antikvariát a galerie 14, 24, 27, 

32, 38, 42, 44, 53, 57, 66, 75, 78, 
84, 94–96, 98 

1st International School of Ostrava,  
s. r. o. 45, 93

Filharmonie Brno 42
Fleret, hudební skupina 32 
Freytag & Berndt, nakladatelství 38

Galerie 7 76
Galerie Beseda 19 

Rejstřík institucí
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klub Parník viz Centrum kultury a vzdělá-
vání Moravská Ostrava

Klub terénních vozidel 4×4 Havířov  
37

Knihovna města Ostravy, p. o. (KMO) 8, 
21, 30, 35, 36, 42, 54, 74, 76 

Komorní scéna Aréna (KSA) 12, 13, 16, 
26, 31, 63, 68, 79, 87, 90

Komunistická strana Čech a Moravy 35, 
38

Komunitní centrum Na Liščině 82 
Komunitní centrum Ostrava 10, 62 
Konfederace politických vězňů ČR 80, 

86
Koordinační rada seniorů a zdravotně 

postižených v Ostravě 89
Korngold Quartet, smyčcový kvartet 83
Kovo, odborový svaz 53
KPS Ostrava, plavecký oddíl 75
Krajský soud v Ostravě 25 
Kremerata Baltica, orchestr 42 
Krokodýl, oddíl mažoretek 62 
Kroužek přátel MHD v Ostravě 30
Kryštof, hudební skupina 16
K-Trio, kulturní zařízení 25 
Kubínovo kvarteto, smyčcové kvarteto 

77 
Kulturní dům Michálkovice 30 

Landek park viz Vítkovice Machinery 
Group 

Lašský běžecký klub 55
Letiště Leoše Janáčka Ostrava 69 
Lidová konzervatoř Ostrava a Múzická 

škola, p. o. 24, 25, 68, 87  
Lipka, cimbálová muzika 34
LR Cosmetic Big Band, jazzový orchestr 

86  
LR Cosmetic Ostrava, krasobruslařský 

oddíl 14 

M.O.S.T., občanské sdružení 19
Magistrát města Ostravy (MMO) 25, 40
– Archiv města Ostravy 50, 66, 76 
– odbor sociálních věcí, školství, sportu 

a volnočasových aktivit 76 
Májovák, velký dechový orchestr 79
Malignant Tumour, hudební skupina 48
Marian & 333, hudební skupina 95

Masarykova demokratická akademie 
Ostrava 16 

Mateřská škola na  Špálově ul. v Ostra-
vě-Přívoze 69

Mateřská škola na Lechowiczově ul. 
v Moravské Ostravě 16, 69 

Matiční gymnázium Ostrava 37

Mauresca, francouzská hudební skupina 
76 

Melody Ladies, hudební skupina 86 

ME-SA, česko-slovenská taneční skupi-
na 48 

Městská nemocnice Ostrava, p. o. 10, 
25, 32, 41, 48, 58, 62 

Městská policie Ostrava 8, 25, 63, 72 

Městská záchranná služba 25, 32, 58 

Mezinárodní hudební festival Janáčkův 
máj, o. p. s. 42, 43

Mezinárodní konfederace architektonic-
kých muzeí 18 

Minikino kavárna viz Centrum kultury 
a vzdělávání Moravská Ostrava

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
39 

Ministerstvo vnitra ČR 8

Ministerstvo zdravotnictví ČR 17 

MK Seitl Ostrava, sportovní klub 66

Mladí konzervativci 26

Mňága a Žďorp, hudební skupina 32,  
68

Monkey Business, hudební skupina 59

Moravská galerie v Brně 22 

Moravskoslezská vědecká knihovna  
54

Moravskoslezské komorní sdružení, 
hudební soubor 69 

Moravskoslezský kraj 7, 8, 13, 14, 26, 
35, 51, 66, 70, 75, 78–80, 89 

Multi Development Czech Republic,  
a. s., developerská společnost 74

Musica vagantium, hudební soubor 32

Muzeum Kampa 91

Múzeum Milana Dobeša 11

Múzická škola Ostrava-Mariánské Hory 
viz Lidová konzervatoř a Múzická 
škola 

Muzikanti z Polanky 21 

Nadační fond Tesco 48 

Galerie výtvarného umění Ostrava 
(GVUO) 14, 32

– Dům umění 11, 14, 24, 42, 45, 63, 
71, 75, 78, 93 

– Nová síň 41 
– Kabinet architektury 18, 26, 76
Generální konzulát ČR v Drážďanech  

66
Generální konzulát Polské republiky 

v Ostravě 54, 75 
Geofin, a. s. 16
Glenn Miller Orchestra 10
Grál, skupina historického šermu 32 
Grodněnské oblastní divadlo loutek 69
GT40–Milíkovský Mustang & Veteran 

Klub, klub automobilových veteránů 
32 

Guarneri Trio Praha, komorní soubor 42 
Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě-Po-

rubě 89

HA-NI Duo, hudební skupina 30 
Hasičské muzeum města Ostravy 42
Hasičský záchranný sbor Moravskoslez-

ského kraje 8, 72
Hava Nagilla, izraelská hudební skupina 

52
HB Reavis Group CZ, s. r. o., developer-

ská společnost 74
HC Kometa Brno, hokejový klub 14
HC Oceláři Třinec, hokejový klub 28 
HC Vítkovice Steel, hokejový klub 14, 

28, 34
Hlubina, folklorní soubor 34 
Hlubinka, folklorní soubor 21 
Hnojňané, folklorní soubor 34 
Hochtief CZ, a. s., stavební společnost 

32
Honorární konzulát Ruské federace 

v Ostravě 52
Hospodářská komora ČR 89
Hotel Imperial 36, 65
Hotel Brioni 24
Hotel Park Inn 40, 89
Hudba Hradní stráže a Policie ČR 51 
Hudební bazar, klub 75, 78
Hutní montáže, a. s. 49
Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy 

42, 76

Hyundai Motor Manufacturing Czech,  
s. r. o. 42, 43 

Charita Ostrava 7, 17, 76  

Charita sv. Alexandra 7, 85 

Chorus Ostrava, pěvecký sbor 86, 98

Chráníme přírodu, občanské sdružení 60

IBM ČR, počítačová firma 16

IMOS Brno, a. s., stavební firma 41 

Institut paměti národa, polská vědecká 
instituce 89

Integrované bezpečnostní centrum 
Moravskoslezského kraje 7, 25, 51

Isotra, a. s., firma zabývající se výrobou 
žaluzií 41

Italsko-česká obchodní a průmyslová 
komora 76

ITV 1, britská televizní stanice 72

Jáma 10, galerie 78 

Janáčkova filharmonie Ostrava (JFO) 8, 
10, 42, 63, 71, 85, 88, 94, 98

Janáčkova konzervatoř a Gymnázium 
v Ostravě (JKGO) 36, 42, 76, 84

– Symfonický orchestr 8, 83, 85 

Janáčkův komorní orchestr 87

Jednota tlumočníků a překladatelů 38 

JK Opava-Kateřinky, jezdecký klub 41

Johanband, hudební skupina 79

JTA-Holding, spol. s r. o., stavební spo-
lečnost 48 

Junák – svaz skautů a skautek ČR 80

Kabát, hudební skupina 23 

Kaipan, s. r. o., firma zabývající se vývo-
jem a výrobou automobilů 41

Kapka naděje, nadace 64

Kazety, hudební skupina 50 

Kenny Garrett Quartet, americká hudeb-
ní skupina 51

Kinematograf bratří Čadíků 64

kino Art viz Dům kultury města Ostravy, 
a. s. 

Klapeto, hudební skupina 21

klub Atlantik viz Centrum kultury a vzdě-
lávání Moravská Ostrava

Klub českých turistů 83 
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Národní divadlo moravskoslezské (NDM)  
10, 11, 13, 19, 23–25, 29, 33, 34, 
36, 41, 42, 44, 45, 52, 53, 55, 63, 
64, 68, 69, 75, 76, 79, 84, 85, 90, 
94, 95, 98

– Divadlo Antonína Dvořáka 9, 36, 52, 
65, 86, 98

– Divadlo Jiřího Myrona 24, 36, 99
– Divadelní klub NDM 36
– Galerie Opera 90
Národní divadlo v Praze
– Nová scéna 79 
– Stavovské divadlo 79 
Národní knihovna České republiky 29 
Národní kulturní památka Důl Michal 

viz Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště Ostrava 

Národní památkový ústav 32 
– územní odborné pracoviště Ostrava 

32 
– Národní kulturní památka Důl Michal 

17, 26, 27, 42, 67
Národní symfonický dechový orchestr 80 
Neřež, hudební skupina 67
Nightwork, hudební skupina 59
NOEN, a. s., firma vyrábějící stroje pro 

povrchové dobývání a manipulaci se 
sypkým materiálem 49 

Nová síň viz Galerie výtvarného umění 
v Ostravě 

Občanská demokratická strana (ODS) 
26, 45, 78

OHL ŽS, a. s., stavební společnost 32, 
74 

OKK Koksovny, a. s. 13
Ondřejnica, folklorní soubor 34, 96
Opavička, folklorní soubor 34
Ortopedie Týn nad Vltavou, sportovní 

klub 70
Ostramo, Vlček a spol., s. r. o. 60, 67, 

69, 89
Ostrava 2011, s. r. o., spolupořadatel 

mistrovství Evropy atletů do 23 let 59
Ostravak, politické hnutí 45, 78 
Ostravská banda, orchestr 30, 63, 79 
Ostravská univerzita (OU) 8, 11, 23, 32, 

57, 62, 66, 67, 70, 75, 82
– Centrum pro hospodářské a sociální 

dějiny 67

– Fakulta umění 11, 39, 54, 55, 57, 92

– Filozofická fakulta 57, 66, 67

– Pedagogická fakulta 8  

– Symfonický orchestr Fakulty umění 11 

Ostravské centrum nové hudby 30 

Ostravské muzeum, p. o. 14, 21, 26, 
30, 36, 42, 79, 80, 96

Ostravské vodárny a kanalizace, a. s. 28 

Ostravské výstavy, a. s. 

– Slezskoostravský hrad 7, 21, 30, 32, 
38, 45, 51, 52, 60, 62, 68, 94

– výstaviště Černá louka 10, 17, 36, 
41, 54, 78

Ostravský dětský sbor 87, 98 

Ostravský informační servis, s. r. o. 51

OZO Ostrava, s. r. o., firma zabezpečující 
odvoz a zpracování odpadu 30 

Pant, občanské sdružení 89, 94 

Parlament dětí a mládeže města Ostravy 
37

Pemic Books, a. s., knižní velkoobchod 
54 

Permoník, pěvecký sbor 94

Pete Sax, hudební skupina 54

Polar televize Ostrava, s. r. o. 24

Policie ČR 8, 72

– Městské ředitelství Policie ČR Ostrava  
25

Pomozte dětem, nadace 64 

PORG Ostrava, gymnázium a základní 
škola  v Ostravě-Vítkovicích 65  

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 
16, 66 

Pražská komorní filharmonie 71

Pražský filharmonický sbor 71

ProAlt, občanská iniciativa 87 

Protimluv, nakladatelství 59 

1. čs. smíšená letecké divize 34

1. Judo club Baník Ostrava 16

Public Image Ltd., britská hudební sku-
pina 59

Pueri Gaudens, pěvecký sbor 71

QQ studio Ostrava, s. r. o. 30, 84  

Rada Evropské unie 53 

Rada města Ostravy 88 

Repronis, s. r. o., nakladatelství 50, 59
Rhythm Desperados, hudební skupina 

51
Rock & Roll Band Marcela Woodmana, 

hudební skupina 41
RootlessRoot Company, taneční duo 48 
Roxette, švédská hudební skupina 57
RPG Real Estate 93
– RPG RE Commercial, s. r. o. 78 
– RPG RE Land, s. r. o. 60, 78
– RPG RE Management, s. r. o. 74

Sbor dobrovolných hasičů Ostrava-Petř-
kovice 37 

Sbor dobrovolných hasičů Ostrava-Pust-
kovec 21

Scorpions, německá hudební skupina 
48

Sdružení historiků ČR 67
Sdružení tajemníků městských a obec-

ních úřadů ČR 40
Selector Marcel of OstravSKA band, 

hudební skupina 79 
Shannon, hudební skupina 24 
Scholička z Lidečka, hudební soubor 68 
SIAL, architektonická kancelář 84 
SilesiJAH All Stars, hudební skupina 79
Sjednocená organizace nevidomých 

a slabozrakých ČR 35
Skutr, divadelní soubor 59
Slezská polytechnika v Gliwicích 
– Fakulta architektury 26
Slezské divadlo v Opavě 99
Slezskoostravská galerie 80 
Slezskoostravský hrad viz Ostravské 

výstavy, a. s. 
Slezský soubor Heleny Salichové, folk-

lorní soubor 67
Slovenská filharmonie 27 
Sluníčko, divadelní soubor 59
SMK Reality Invest, a. s., realitní společ-

nost 93
SPOK–spolek pro ostravskou kulturu 18 
Spolek posluchačů architektury při 

Fakultě architektury ČVUT Praha 26
Sportovní a rekreační zařízení města,  

s. r. o. (Sareza) 89
– sportovní hala v Přívoze 16
– zimní stadion v Porubě 91, 96

SSK Vítkovice, sportovní klub 18, 21, 
30, 54, 67, 72, 98 

Standard & Poor's, ratingová agentura 
70

Stanley's Dixie Band, hudební skupina 54
Státní divadlo v Ostravě 14, 93 
Státní úřad inspekce práce 39
Středisko pro rozvoj umění Viridian 42 
Středisko rané péče Ostrava 88 
Středisko volného času Korunka 30 
Středisko volného času Ostrava-Zábřeh 

30
Střední umělecká škola Ostrava 55 
Student Agency, s. r. o., dopravní společ-

nost 70, 71
Studentský parlament města Bílovec 37
Studna, divadelní soubor 31 

Tao Te, maďarský taneční duet 48
Tata Bojs, hudební skupina 59
Tatran Omlux Střešovice, florbalový tým 

31 
Teatr Śląski imienia Stanisława Wys- 

piańskiego w Katowicach 31
Technik, cimbálová muzika 34 
The Beatles, britská skupina 77 
The Kilkennys, irská hudební skupina 24
The Plastic People of the Universe, 

hudební skupina 59
Therm vamo, s. r. o., investiční společ-

nost 48
TJ Baník Ostrava, sportovní klub 89 
TJ Dukla Praha, sportovní klub 59
TJ Liga 100 Ostrava, sportovní klub 66 
TJ Mittal Ostrava, sportovní klub 66 
TJ Sokol Moravská Ostrava, sportovní 

klub 74, 87 
TJ Sokol Vítkovice, sportovní klub 24 
Top Fitness, společnost provozující spor-

tovní zařízení 10 
Triostrava, komorní soubor 80 
Triple croches, francouzská hudební 

skupina 76 
Turkish Stars, jednotka leteckých akro-

batů turecké armády 69 

Unie českých a slovenských zoologic-
kých zahrad 53

Úřad práce v Ostravě 57 
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110. výročí provozu elektrických tramvají v Ostravě 72

110. výročí založení hasičského sboru v Petřkovicích 37

100. výročí narození spisovatele Z. Jirotky 8, 46

90. výročí vysvěcení zvonů v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě 98

90. výročí založení Knihovny města Ostravy 21, 36

60. výročí založení Zoologické zahrady Ostrava 16 

50. ročník atletického mítinku Zlatá tretra 26, 46 

50. výročí otevření Domu kultury města Ostravy 30

50. ročník Ostravského maratonu 70

40. výročí podpisu smlouvy o partnerství mezi Ostravou a Drážďanami 66, 75

30. výročí založení orchestru LR Cosmetic Big Band 87 

20. výročí založení Múzické školy v Mariánských Horách 24, 25, 

20. výročí založení Ostravské univerzity 11

20. výročí založení Charity Ostrava 17

20. ročník přehlídky Francouzský podzim 76

15. výročí založení ostravsko-opavského biskupství 77

15. ročník přehlídky ostravských profesionálních divadelních souborů Ost-ra-var 90

10. ročník festivalu Colours of Ostrava 59

10. ročník mezinárodního festivalu filmů a televizních pořadů o technických  
a průmyslových památkách Techné Ostrava 78

10. ročník Velké ceny Ostravy v judu 16

10. ročník festivalu ProTibet 19

5. výročí založení Galerie Beseda 19

5. ročník Mezinárodního soutěžního festivalu studentských filmů Ostrava-Picture 84

Rejstřík akcí k významným výročímÚřad vysokého komisaře OSN pro lidská 
práva pro Evropu 49 

USK Praha, sportovní klub 21

Valášek, cimbálová muzika 96
Valašský vojvoda, cimbálová muzika 96
Vědecko-technologický park Ostrava,  

a. s. 22, 49
Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky 

v ČR 79
Velvyslanectví Francouzské republiky 

v ČR 76
Velvyslanectví Polské republiky v ČR 34 
Velvyslanectví Ruské federace v ČR 34 
Veteran Car club Ostrava 32
Vítkovice Aréna, a. s. 57 
– ČEZ Aréna 12, 16, 20, 21, 23, 57, 

72, 77, 87, 92
– Městský stadion ve Vítkovicích 45, 

46, 57, 59, 69 
Vítkovice Machinery Group 13, 32, 72
– Vítkovice, a. s. 14, 32, 72, 93
– Dolní oblast Vítkovic 11, 22, 30, 34, 

36, 65
– Vítkovice Hammering, a. s. 65, 72, 73
– Landek Park 30, 35, 42, 60, 80 
Vítkovická nemocnice, a. s. 7
Vítkovické železárny 98
VK Jihostroj České Budějovice, volejba-

lový klub 35
VK Perun Ostrava, veslařský klub 66
Vojenské sdružení rehabilitovaných 80
Vojenský umělecký soubor Ondráš 67
Vypsaná fiXa, hudební skupina 48, 70
Vysoká škola báňská – Technická univer-

zita Ostrava (VŠB-TU) 8, 13, 21, 26, 
32, 33, 41, 81, 82, 86, 93

– archiv VŠB-TU 82
– Ekonomická fakulta 86 

– Fakulta elektrotechniky a informatiky 
32, 33

– Vesmír, sál VŠB-TU 21, 36, 66, 76
Vysokoškolský pěvecký sbor OU 86
výstaviště Černá louka viz Ostravské 

výstavy, a. s. 
Výstavní síň Chagall 18, 19, 35, 38, 

42, 65
Výstavní síň Sokolská 26 viz Centrum 

kultury a vzdělávání Moravská Ostrava 
Vzduch, občanské sdružení 95 

Washington Wizards, americký basket-
balový tým 56 

Wichterlovo gymnázium v Ostravě-Poru-
bě 79 

Wishlist, hudební skupina 67
Wohnout, hudební skupina 32

Základní škola Gen. Janka v Ostravě-Ma-
riánských Horách 65 

Základní škola Matiční v Moravské 
Ostravě 42 

Základní škola Porubská 832 v Ostravě-
-Porubě 46

Základní umělecká škola V. Petrželky 
v Ostravě-Hrabůvce 45

Zastupitelstvo města Ostravy (ZMO) 13, 
18, 25, 32, 45, 57, 67, 78, 82, 83, 
89, 93

Zdravotnická záchranná služba Morav-
skoslezského kraje 8 

Zoologická zahrada Ostrava, p. o. 16, 
18, 22, 23, 28–30, 44, 45, 53, 60, 
61, 67 

ZTC Energy, s. r. o., firma zabývající se 
produkcí zařízení k výrobě elektrické 
energie 41 

ŽDB Group, a. s. 13
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