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• první novoroční ohňostroj pořádaný městským obvodem se konal před 
slezskoostravskou radnicí. Dopoledne byl připraven nealkoholický přípitek 
na vyhlídkové věži Nové radnice a v podvečer uspořádalo vedení obvodu 
Ostrava-Jih na kruhovém objezdu na ul. Dr. Martínka v Hrabůvce tradiční 
ohňostroj

• pět minut po jedné hodině ranní se v Městské nemocnici Ostrava naro-
dila Marie Ludmila Glogerová, první dítě v Ostravě i celém Moravskoslez-
ském kraji. 2. ledna předali primátor P. Kajnar a jeho náměstkyně S. Piper-
ková malé Marii Ludmile a její mamince hračky a upomínkové předměty

• v rámci sociální reformy se změnil systém vyplácení sociálních dávek. 
Z Magistrátu města Ostravy a úřadů městských obvodů přešla tato agenda 
na Úřad práce v Ostravě. Kontaktní místa se nachází v budovách na Huso-
vě ul. 7 v Moravské Ostravě, Na Obvodu 41 ve Vítkovicích a Gen. Socho- 
ra 2 v Porubě

• zvýšeno bylo jízdné v městské hromadné dopravě. Např. cena 15mi-
nutové jízdenky byla zvýšena z 14 na 15 Kč, hodinové jízdenky z 22 na 
24 Kč a 24hodinové jízdenky z 65 na 75 Kč

• vyhláškou Ministerstva dopravy ČR byla zrušena povinnost zakoupení 
dálniční známky pro úsek dálnice D1 od mimoúrovňového křížení Rudná 
v Ostravě až do Bohumína, který plní funkci obchvatu města 

• počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu v Ostravě činil 306 128

1.–14. ledna
• v průběhu 12. ročníku Tříkrálové sbírky vybrali dobrovolníci v Ostravě 
a blízkém okolí 1 527 453 Kč určených na rekonstrukce a vybavení cha-
ritních středisek, provoz nestátních zdravotnických zařízení nebo pomoc 
osobám v nouzi. 5. ledna navštívili koledníci na Nové radnici primátora  
P. Kajnara a další členy vedení města 

3. ledna 
• ve foyer Nové radnice byla zahájena výstava fotografií k 60. výročí zalo-
žení podniku ArcelorMittal Ostrava, a. s., zachycující historii hutního pod-
niku od počátku výstavby jižního závodu Vítkovic, pozdější Nové huti, až 
po současnost 

• vernisáž retrospektivní výstavy u příležitosti 70 let fotografa P. Sikuly 
proběhla ve Výtvarném centru Chagall

5. ledna 
• na Novoročním koncertu Janáčkovy filharmonie Ostrava řízené T. Kucha-
rem, který zahájili primátor P. Kajnar a pověřený ředitel JFO J. Hališka, 
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Koledníci Tříkrálové sbírky u primátora P. Kajnara (5. ledna)

zazněla v Domě kultury města Ostravy díla A. Dvořáka, J. Suka a C. Saint-
-Saënse

9. ledna 
• na akademickém mistrovství ČR v halové atletice jednotlivců a druž-
stev v Praze vybojovali mistrovské tituly v běhu na 60 m V. Šimík časem 
6,93 s z týmu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a v běhu na 
800 m J. Ševčík časem 1:56,61 min z Vysoké školy báňské – Technické 
univerzity Ostrava

10. ledna 
• režisér  R. Lipus a skladatel a muzikolog M. Štědroň besedovali v an-
tikvariátu a galerii Fiducia o životě a díle L. Janáčka. Debata „Janáček – 
divoký panáček. Co by tomu řekl Leoš?!“ byla připravena u příležitosti 
koncertního provedení Janáčkovy opery Věc Makropulos v Národním diva-
dle moravskoslezském 

10.–15. ledna 
• na mezinárodním turistickém veletrhu Vakantiebeurs v nizozemském 
Utrechtu nabízelo město možnosti ubytování, stravování a představilo 
významné sportovní a kulturní akce

11. ledna 
• primátor P. Kajnar předal na Prokešově náměstí Sboru dobrovolných 
hasičů Ostrava-Zábřeh automobilovou cisternu s objemem 4300 litrů 
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z rozpočtu města a dotace Ministerstva vnitra ČR

• Symfonický orchestr Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě 
řízený P. Šumníkem uvedl na Novoročním koncertu klavírní koncert G-dur 
M. Ravela se sólistou T. Klementem a Novosvětskou symfonii A. Dvo- 
řáka

12. ledna 
• ve Výstavní síni Sokolská 26 se uskutečnila vernisáž výstavy obrazů  
J. Matějů Horizonty 

12.–15. ledna 
• Ostrava prezentovala na veletrhu turistických možností v regionech 
Regiontour 2012 v Brně technické památky, kulturní i sportovní akce. 
Zájemci mohli také ochutnat některé ostravské speciality 

13. ledna 
• byla zahájena rozsáhlá přestavba Svinovských mostů. V první fázi byl 
pro dopravu uzavřen jižní Svinovský most. Na mostě severním byl vedle 
dvou zachovaných jízdních pruhů ve směru na Opavu, ve kterých zůstala 
organizace dopravy nezměněna, vytvořen nový jízdní pruh ve směru do 
centra města, a to pouze pro vozidla veřejné hromadné dopravy, vozidla 
stavebních firem, sanitní, hasičské a policejní vozy. Dočasně byla zruše-
na autobusová zastávka Svinovské mosty horní zastávka ve směru na 
Porubu a tramvaje projížděly most po jednokolejné trati. Pro automobi-
lovou dopravu byly vyznačeny objízdné trasy. Po prvních dnech, které při-
nesly některé dopravní komplikace, se situace stabilizovala 

• v Domě knihy Librex proběhl křest knihy J. Štefanidese Divadelní kritik 
Miroslav Etzler, kterého se účastnil rovněž syn M. Etzlera – herec M. Etzler

14. ledna 
• ministr dopravy P. Dobeš jednal s primátorem P. Kajnarem, jeho 
náměstkem A. Boháčem a se zástupci dodavatele stavby Eurovia CZ,  
a. s., nejen o špatném stavu vozovky na ostravském úseku dálnice D1, 
ale také o rekonstrukci Svinovských mostů a  dokončení stavby Prodlou-
žená Místecká

• výstava Zpátky do pohádky na Slezskoostravském hradě prezentovala 
60 kostýmů, rekvizit a kulis z patnácti filmových a televizních pohádek 

16. ledna 
• zástupci vedení města a kraje jednali na Nové radnici s manažery nej-
větších průmyslových podniků v Ostravě o vlivu velkých firem na životní 
prostředí, především na nepříznivý stav ovzduší 
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Dobré ráno s Jedničkou. Střídavě jej každý pracovní den od 14.00 vysílalo 
ostravské a brněnské studio České televize. Divákům nabídlo rozhovory 
se zajímavými hosty, hudební vystoupení a aktuální informace. 18. červ-
na bylo vystřídáno Dobrým ránem na dvojce s podtitulem startovní dávka 
pohody 

16.–19. ledna 
• 19. ročník výstavy Infotherma na výstavišti Černá louka, na kterém 
se představilo 369 domácích a zahraničních firem specializujících se na 
vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů, zhlédlo přes 
27 000 návštěvníků 

17. ledna 
• jeden z nejznámějších swingových orchestrů na světě – Glenn Miller 
Orchestra – vystoupil v programu Evening of Swing and Elegance v Domě 
kultury města Ostravy 

18. ledna 
• velvyslanec Indické republiky V. Ashok jednal s primátorem P. Kajna-
rem o možnostech spolupráce ve vědě, vysokém školství a kultuře. Velvy-
slanec se také zajímal o aktivity firmy ArcelorMittal Ostrava, a. s.

19. ledna 
• primátor P. Kajnar hovořil s obchodním radou Velvyslanectví Rakous-
ké republiky v ČR N. Seiwaldem o možnostech investic rakouských firem 
v Ostravě zaměřených na technologie zlepšující životní prostředí 

• v Národním divadle moravskoslezském se konala premiéra inscenace 
na motivy pohádky B. Němcové Sůl nad zlato v dramatizaci J. Aldy. V režii 
Z. Mikotové vystoupili A. Mohylová, P. Lorencová, V. Lazorčáková, J. Fišar 
a další

21. ledna 
• soubor Komorní scény Aréna uvedl premiéru hry T. Vůjtka S nadějí, 
i bez ní. V nastudování I. Krejčího se představili A. Sasínová-Polarczyk,  
M. Cisovský, A. Čuba a další 

• na zimním stadionu Sareza v Porubě se uskutečnilo mistrovství České 
republiky v latinskoamerických tancích. V kategorii dospělých zvítězil pár 
J. Drmota a T. Florová z Tanečního klubu Maestro Praha

24. ledna 
• vítězi hlavních závodů Ostravská laťka ve skoku do výšky v multifunkční 
hale u ČEZ Arény se stali J. Bába výkonem 229 cm a O. Marešová, která 
zdolala 185 cm 
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25. ledna 
• na fóru k projektu Rámec konkurenceschopnosti města Ostravy v ho-
telu Park Inn vystoupili primátor P. Kajnar, člen Národní ekonomické rady 
vlády M. Mejstřík, rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity  
I. Vondrák, předseda představenstva Vítkovice, a. s., J. Světlík a další

26. ledna 
• k 100. výročí narození fotografa F. Krasla proběhly tři výstavy, jejichž 
kurátory byli M. Popelář a R. Polášek. V Divadle Jiřího Myrona a Divadle 
Antonína Dvořáka byly prezentovány především snímky z představení 
Státního divadla Ostrava a portréty herců. Třetí expozice, jejíž vernisáž 
se konala 14. února v Komorní scéně Aréna, nabídla fotografie Ostravy 
a průmyslových podniků 

29. ledna 
• nová galerie Rubrum, která vznikla v prostorách dřívější výstavní síně 
Jáma 10 v Přívoze na ulici U Tiskárny, byla otevřena výstavou Balabánovy 
obrazy u příležitosti nedožitých 51. narozenin spisovatele J. Balabána. 
Návštěvníci mohli zhlédnout ukázky z Balabánových próz s tematikou 
malířství, které byly instalovány obdobně jako skutečné obrazy

A. Čuba, A. Sasínová-Polarczyk a M. Cisovský ve hře S nadějí, i bez ní 
(21. ledna) 
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1. února 
• konferencí, na níž vystoupili mj. primátor P. Kajnar a jeho náměstek  
M. Štěpánek, byl zahájen program Sociální inkluze Ostrava, jehož hlavním 
cílem je začleňování sociálně vyloučených osob do většinové společnosti
 
2. února
• premiéru komedie G. B. Shawa Pygmalion uvedl činoherní soubor 
NDM. V režii P. Šimáka vystoupili v hlavních rolích D. Viktora, L. Bělaško-
vá a P. Houska 

3. února 
• v DPB se konala premiéra hry Na větrné hůrce. Adaptace románu  
E. Brontëové a režie se ujal J. Mikulášek, v hlavních rolích vystoupili  
S. Krupanská, L. Melník a O. Brett 
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R4. února 

• celkovým vítězem třebovického maratonu Františka Ohery se stal R. Ba- 
láž v čase 2,52:26 h

4.–5. února 
• P. Coufal z BK LR Cosmetic Ostrava zvítězil na juniorském mistrovství 
ČR v krasobruslení v Pardubicích

9. února 
• na Smetanově náměstí se shromáždilo asi 50 osob, které požadovaly 
záchranu budov bývalé Obchodní a průmyslové banky a módního domu 
Ostravica-Textilia. Poté následovala v antikvariátu a galerii Fiducia před-
náška M. Strakoše a R. Rosové Ostravské dílo Wunibalda Deiningera 
věnovaná těmto stavbám. Lidé mohli rovněž podepsat petici za zachování 
zmíněných památek

9.–12. února 
• turistické zajímavosti prezentovala Ostrava v rámci stánku Moravsko-
slezského kraje na nejvýznamnějším veletrhu cestovního ruchu ve střední 
Evropě Holiday World v Praze 

• v prvním kole Davis Cupu porazili v ČEZ Aréně čeští tenisté tým Itálie 
4:1. Rozhodující bod zajistili ve čtyřhře T. Berdych a R. Štěpánek, kteří 
zvítězili nad dvojicí D. Bracciali, P. Starace 3:0 na sety

12. února 
• vítězi 1. ročníku halového turnaje určeného juniorským fotbalovým 
týmům Vítkovice Cup ve Sportcentru Dubina se staly v kategorii hráčů 
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v roce 2004 FC Tescoma Zlín 

• volejbalisté týmu VK Ostrava vybojovali potřetí v historii Českého pohá-
ru první místo, když ve finálovém zápase porazili VK Jihostroj České 
Budějovice 3:2 

13. února 
• besedy o stavu ovzduší na Ostravsku v antikvariátu a galerii Fiducia se 
účastnili poradce ministra životního prostředí L. Ženatý, vedoucí oddělení 
ochrany ovzduší oblastního inspektorátu České inspekce životního pro-
středí Ostrava R. Štěrba, náměstek primátora D. Madej, vedoucí odboru 
životního prostředí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje T. Kotyza, 
vedoucí ostravské pobočky organizace Arnika V. Krčmářová a člen správ-
ní rady občanského sdružení Čisté nebe A. Triandafilu

15. února 
• mezi nejdůležitější projednávané body 15. zasedání Zastupitelstva 
města Ostravy patřily změna stanov společnosti OVANET, a. s., návrh 
zakladatelské listiny včetně stanov její dceřiné společnosti a volby členů 
vedení a dozorčí rady. Po bouřlivé diskuzi, ve které proti rozdělení firmy 
vystupovali především zastupitelé za hnutí Ostravak a Komunistické stra-
ny Čech a Moravy, byl materiál hlasy koalice České strany sociálně demo-
kratické a Občanské demokratické strany schválen. Bez přijetí usnesení 
skončilo hlasování o vyvěšení tibetské vlajky na budovu radnice, schvále-
ny byly dotace z rozpočtu města v oblastech sportu, zdravotnictví, kultu-
ry, prevence kriminality a protidrogové prevence. Zastupitelé také odsou-
hlasili zaslat Vládě ČR a Senátu dopis, v něm ZMO vyjádřilo nesouhlas 
s částí novely zákona o ochraně ovzduší, ve které se ruší poplatek za 
vypouštění emisí udělovaný velkým znečišťovatelům

• ve foyer Nové radnice byla zahájena výstava 150 let sportování České 
obce sokolské v Moravskoslezském kraji. Prostřednictvím dokumentů 
a fotografií zde byla představena historie této organizace od jejího založe-
ní v roce 1862 až po současnost

• volejbalový tým VK Ostrava zvítězil v Bratislavě ve finále Česko-Sloven-
ského poháru nad místním VK Unicef 3:0

16. února
• v  roli Jana Zaremby ve slavné operetě O. Nedbala Polská krev uvede-
né premiérově v NDM vystoupil bývalý sólista Berlínské komické opery  
K. Słowioczek 

• ve Výtvarném centru Chagall byla zahájena výstava grafik K. Vika 



• Porubské kalendárium 2011, jehož autorkou je kronikářka Poruby 
V. Šmajstrlová, pokřtil děkan Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU V. Slivka
 
17. února 
• vernisáž obrazů J. Bednáře proběhla v galerii Rubrum v Přívoze, která 
se nachází na ul. U Tiskárny 2

18. února 
• vítězkou soutěže Missis 2012 se na finálovém večeru v Mariánských 
Lázních stala herečka Těšínského divadla P. Sklářová z Ostravy 

• významný úspěch zaznamenali zápasníci TJ Sokol Vítkovice, když na 
Velké ceně Plzně ve volném stylu získali v konkurenci 206 sportovců 
z ČR, Slovenska, Rakouska a Německa 6 zlatých medailí

18.–19. února
• na mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek v hale 
v Praze získali atleti AK SSK Vítkovice 6 titulů. V kategorii juniorů R. Kar-
nufek v běhu na 3000 m časem 8:44,85 min a v běhu na 1500 m časem 
4:00,31 min, v kategorii dorostenců J. Zemaník v běhu na 3000 m časem 
8:52,21 min a v běhu na 1500 m časem 4:10,66 min, mezi juniorkami 
byla nejlepší v běhu na 200 m N. Šebestíková (24,75 s) a v kategorii 
dorostenek zvítězila ve skoku dalekém V. Šádková výkonem 5,92 m

21. února 
• ministr vnitra J. Kubice si prohlédl Integrované bezpečnostní centrum 
Moravskoslezského kraje a jednal s ředitelem Krajského ředitelství poli-
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K. Słowioczek, R. Harok a M. Šnytová v operetě Polská krev (16. února)
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ného sboru Moravskoslezského kraje Z. Nytrou

• ve věku nedožitých 59 let zemřela harfistka, pedagožka a zakladatelka 
Harfových dnů v Ostravě A. Balová 

• na 4. ročníku masopustního průvodu pořádaného Ostravským muzeem 
vystoupili členové Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Pustkovec, muzi-
kanti z Polanky, Bílé divadlo Ostrava, folklorní soubor Hlubina a zaměst-
nanci Ostravského muzea

22. února
• 20. výročí založení Základní umělecké školy Dobroslava Lidmily ve Svi-
nově si žáci a učitelé této školy připomněli slavnostním koncertem. U té-
to příležitosti bylo rovněž vydáno CD s nahrávkami studentů

• součástí oslav 10. výročí časopisu Protimluv byly autorské čtení, 
hudební vystoupení a diskuze v Domě umění GVUO, antikvariátu a gale-
rii Fiducia, klubech Hudební bazar a Mirror pub, kterých se účastnili mj. 
šéfredaktor kulturně-společenské revue Protimluv J. Macháček, kanad-
ský básník J. Pass a básníci V. Slíva, I. Motýl, P. Hruška, J. Žila, fotograf  
M. Popelář a historik umění M. Strakoš

23. února 
• uskutečnila se první z pravidelných akcí v antikvariátu a galerii Fiducia 
nazvaná Pohyblivý svátek, jejichž autorem je M. Tomášek. Každý poslední 
čtvrtek v měsíci zde představili svou tvorbu mladí literáti, výtvarníci, filo-
zofové, architekti, hudebníci či historici umění. Premiérový večer prezen-
toval literární práce studentů Filozofické fakulty OU 

• ve Výstavní síni Sokolská 26 byla zahájena výstava objektů T. Medka 

24. února 
• uvedením premiéry dramatu H. Ibsena Divoká kachna zahájilo po roz-
sáhlé rekonstrukci provoz Divadlo Petra Bezruče. V budově byly adapto-
vány vstupní prostory, modernizován velký divadelní sál, jehož hlediště 
má nyní kapacitu 150 míst. Přestavěny byly rovněž šatny, občerstvení, 
podkrovní prostory, sociální zařízení a vyměněna byla střešní krytina. 
Náklady na opravu činily 39 mil. Kč a byly poskytnuty z rozpočtu města 

• v Divadle loutek Ostrava se konala premiéra hry podle námětu J. Gaar-
dera Sofiin svět v divadelní adaptaci M. Samce a L. Málkové. V předsta-
vení vystoupili L. Macharáčková, L. Pavlíčková, I. Marták a další

25. února 
• v rámci udělování prestižních Cen Alfréda Radoka získala Komorní 
scéna Aréna v kategorii Divadlo roku 2011 páté místo
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Náměstkyně primátora S. Piperková a vedoucí odboru kultury a zdravotnic-
tví MMO M. Hrotík při slavnostním otevření rekonstruované budovy Divadla 
Petra Bezruče (24. února)

T. Vilišová v inscenaci H. Ibsena Divoká kachna (24. února)
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Protest studentů Ostravské univerzity před Novou radnicí (29. února)

26. února 
• Divadlo Petra Bezruče uvedlo pohádku R. Čechury a J. Šalamouna 
Maxipes Fík. V režii M. Františáka se představili J. Vápeník, P. Gajdošíko-
vá a O. Brett

28. února
• u příležitosti uvedení opery I. Stravinského Život prostopášníka v NDM 
se uskutečnila v antikvariátu a galerii Fiducia přednáška muzikoložky  
V. Reittererové  „Čiň čertu dobře...“ aneb zhudebněné obrázky Igora Stra-
vinského

28.–29. února
• studenti Ostravské univerzity se připojili k celostátní protestní kampani 
Týden neklidu proti připravovaným reformám vysokého školství. V Ostra-
vě byl jeho součástí celonoční happening v menze OU a protestní průvod 
městem

29. února–1. března 
• občanské sdružení Pant ve spolupráci s Gymnáziem Olgy Havlové v Po-
rubě bylo organizátorem studentské konference Druhá kultura v ČSSR. 
Přednášky a workshopy, na nichž vystoupili mj. publicisté a signatáři 
Charty 77 P. Šustrová a F. Stárek či režisér A. Krob, byly věnovány pře-
devším neoficiálním uměleckým aktivitám v době takzvané normalizace 
v 70. a 80. letech 20. století v Československu. Kulturní program doplni-
lo vystoupení legendární skupiny Plastic People of the Universe



1. března
• operní soubor NDM nastudoval úspěšnou operu I. Stravinského Život 
prostopášníka. V režii J. Nekvasila a hudebním nastudování J. Kleckera 
vystoupili J. Garza, N. Proksch, U. Paulsen a další 

• v prostorách Knihovny města Ostravy byla zahájena výstava více než 
50 unikátních knižních vazeb 3. archivní knihvazačské soutěže, jejímiž 
hlavními organizátory byli pracovníci Státního oblastního archivu v Třebo-
ni a Státního okresního archivu České Budějovice

• do obchodní sítě a restaurací byla zahájena distribuce patnáctistup-
ňového polotmavého pivního speciálu STO15°, který začal vařit pivovar 
Ostravar k 115. výročí svého založení
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J. Garza jako 
Tom Rakewell 
v opeře Život 
prostopášníka 
(1. března)
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Ministr životního prostředí Beninské republiky B. Ahanhanzo-Glèlè a náměs-
tek primátora M. Štěpánek (2. března)

2. března 
• ministr životního prostředí, lidských sídel a urbanizace Beninské repub-
liky B. Ahanhanzo-Glèlè a náměstek primátora M. Štěpánek podepsali 
dohodu o partnerství mezi statutárním městem Ostrava a beninským 
městem Abomey

2.–7. března 
• pražský Divadelní spolek Kašpar uvedl v rámci 11. ročníku přehlídky 
Kašparův ostravský týden na čtyřech scénách sedm inscenací, z nichž 
největší pozornost vzbudily hry Růže pro Algernon, Komunismus a Draci 
noci

5. března
• ve věku 84 let zemřel V. Šrámek, dlouholetý šéf výpravy Státního diva-
dla Ostrava

6.–9. března
• na 23. ročníku veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 
v Cannes prezentovalo město Vědecko-technologický park Ostrava, a. s., 
průmyslové zóny Hrabová, Mošnov, a to nejen v informačních stáncích, 
ale také v rámci panelové diskuze Česká republika – dynamická země 
střední Evropy, které se účastnil rovněž primátor P. Kajnar

7. března 
• více než stovka starostů, představitelů měst, obcí, Moravskoslezské-
ho kraje a poslanců jednala v K-Triu v Hrabůvce o novele zákona o roz-
počtovém určení daní, financování regionálního školství a církevních 
restitucích
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• prezentace brněnské architektonické kanceláře DRNH nazvaná Chvála 
místa proběhla v antikvariátu a galerii Fiducia

9. března
• v prostorách Věznice Heřmanice byly uvedeny ukázky z baletu A. Amara 
a P. Talarda Padající andělé, ve kterých vystoupili kromě profesionálních 
herců, pěvců a tanečníků také vězni

10. března 
• na 22. mistrovství ČR veteránů v atletice v hale v Praze vybojoval dvě 
prvenství Z. Benek. V hodu 4kilogramovým kladivem zvítězil výkonem 
36,50 m a v hodu břemenem vážícím 5,45 kg výkonem 15,56 m

10. března–31. prosince
• v rámci společného projektu města a Sportovních a rekreačních zaří-
zení města Ostravy, s. r. o., Ostrava sportuje!!! byla pro veřejnost zpří-
stupněna některá sportoviště Sarezy zdarma. Jeho součástí bylo rovněž 
oblíbené Vánoční kluziště na Masarykově náměstí

12. března
• inscenaci V. Jerofejeva Moskva → Petušky uvedli členové činohry NDM 
netradičně v nádražní restauraci v Ústí nad Orlicí. Představení se konalo 
na podporu občanského sdružení Nádraží nedáme!, které se zasazuje 
o záchranu historické budovy nádraží v Ústí nad Orlicí

13. března 
• obraz F. Kupky Tvar modré byl instalován v Domě umění. Zájemci si ho 
mohli prohlédnout do 8. dubna, kdy byl převezen na aukci do Prahy

15. března 
• několik tisíc lidí se sešlo na Masarykově náměstí, aby podpořilo tzv. 
Holešovskou výzvu. Ta kromě jiného požaduje demisi vlády a nové volby

16.–17. března
• předseda Doněcké oblastní rady A. Fedoruk jednal s představiteli Morav-
skoslezského kraje a poté s náměstkem primátora T. Petříkem o spolu-
práci Ostravy a Doněcka v hospodářské, kulturní i sportovní oblasti

17. března 
• v KSA proběhla premiéra hry H. Kajzara Chlív / Paternoster. V režii  
J. Klimszy vystoupili V. Georgiev, P. Kocmanová, M. Cisovský a další 

19. března
• plukovník ve výslužbě, veterán 2. světové války a čestný občan Ostravy 
J. Heřkovič zemřel ve věku 89 let
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19.–24. března
• program 8. ročníku Irského kulturního festivalu nabídl koncert v Bon-
ver Aréně, na kterém vystoupily např. skupiny The Kilkennys a Mad Dogs 
McRee, Týden irské kuchyně a ples v Clarion Congress Hotelu Ostrava

19.–25. března
• ve čtyřech kinech proběhla ostravská část mezinárodního festivalu 
dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Do hlavní katego-
rie nazvané Protesty, nepokoje, revolta byly zařazeny snímky o událos-
tech v arabském světě, v Řecku a USA. Kromě projekcí byly na programu 
besedy a výstavy, z nichž nejzajímavější byla expozice fotografií Ukradené 
dětství: dětská práce očima čtyř českých fotografek

20. března 
• v Dolní oblasti Vítkovice byla přesně v době jarní rovnodennosti  
6.14 hod za účasti předsedy představenstva společnosti Vítkovice, a. s.,  
J. Světlíka, hejtmana J. Palase, primátora P. Kajnara otevřena naučná 
trasa, jejíž součástí je prohlídka vysoké pece č. 1, z jejíhož vrcholu mohou 
zájemci zhlédnout panoráma Ostravy a Beskyd 

• více než 100 lidí demonstrovalo na Smetanově náměstí za záchranu 
chátrajícího komplexu budov bývalého obchodního domu Ostravica-Texti-
lia a Obchodní a průmyslové banky

21. března
• po necelých čtyřech letech výstavby bylo slavnostně za účasti D. Made-
je a modelky S. Krainové otevřeno největší nákupní a zábavní centrum 

Předseda představenstva Vítkovice, a. s., J. Světlík, hejtman J. Palas a primá-
tor P. Kajnar při otevření naučné trasy v Dolní oblasti Vítkovice (20. března)
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Nákupní a zábavní centrum Nová Karolina (21. března)

Náměstek primátora D. Madej, ředitel Multi Development Czech Republic, 
a. s., L. Kočí, modelka S. Krainová a moderátor P. Šiška při slavnostním 
otevření nákupního a zábavního centra Nová Karolina (21. března)



v ČR – Forum Nová Karolina. Na 58 000 m2 se nachází více než 240 
prodejen, kaváren, restaurací, vyhlídková terasa a v podzemí parkoviště 
s 1600 místy. Součástí centra je také multikino Cinema City. Forum Nová 
Karolina je spojeno s vlakovým nádražím Ostrava-Střed a autobusovým 
nádražím lávkou pro pěší. Do doby vybudování tramvajových zastávek 
u tohoto centra zajišťovala spojení mezi Palácem Elektra a obchodním 
centrem autobusová linka č. 95. U příležitosti otevření převzal D. Madej 
od zástupců hlavního investora stavby, společnosti Multi Development 
Czech Republic, a. s., šek v hodnotě 300 000 Kč určený Fondu pro děti 
ohrožené znečištěním ovzduší

24

Členové vězeňského sboru Heřmánek s P. Talardem v nahrávacím studiu 
(21. března) 

Scéna z baletu Padající andělé (21. března)
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a P. Talarda Padající andělé, inspirovaného dílem J. Geneta. V hlavních 
rolích se představili herci P. Kafková a P. Sýkora, členové baletního sou-
boru NDM, operní pěvkyně E. Dřízgová-Jirušová, vězeňský vychovatel 
a sbormistr V. Curylo a členové pěveckého sboru mužů ve výkonu trestu 
ve Věznici Heřmanice – Heřmánek 

22.–24. března
• na výstavišti Černá louka proběhla výstava Střechy, pláště, izolace, v je-
jímž rámci se uskutečnil 14. ročník konference Regenerace bytových domů 

23. března
• premiéra hry P. A. Carona de Beaumarchaise Figarova svatba byla uve-
dena v Divadle Petra Bezruče. V režii M. Františáka vystoupili N. Lichý,  
M. Haroková, O. Brett a další

24. března
• v Národním divadle v Praze byly předány Ceny Thálie 2011. Cenu pro 
umělce do 33 let převzala T. Dočkalová, členka souboru Komorní scény 
Aréna. Operní pěvec J. Strauch získal Thálii za vynikající ztvárnění titulní 
postavy v opeře P. Hindemitha Cardillac, kterou uvedlo Národní divadlo 
moravskoslezské

• na mistrovství ČR v přespolním běhu ve Střelských Hošticích vybojo-
val člen AK SSK Vítkovice R. Karnufek mistrovský titul v kategorii juniorů 
časem 19:53 min

Držitelka Ceny Thálie 2011 
T. Dočkalová (24. března)
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N. Birklenová, 
R. Klemensová, 
P. Lorencová 
a K. Vainarová v in-
scenaci NDM Kuřač-
ky (28. března) 

• modeláři z ČR, Slovenska a Polska prezentovali na Základní škole 
Čkalovova v Porubě 800 papírových modelů automobilů, bojové techniky, 
motorek, lodí, letadel a nejrůznějších staveb na 8. ročníku mezinárodní 
výstavy Papír show 2012

28. března
• na mezinárodním filmovém festivalu Femina Film 2012 v Ústí nad 
Labem zvítězil v kategorii hraný film televizní snímek Nespavost produko-
vaný ostravským studiem ČT 

• učitelka Základní školy v Radvanicích na Trnkovecké ulici J. Rojková 
převzala u příležitosti dne učitelů od ministra školství, mládeže a tělo-
výchovy J. Dobeše medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR. Oceněna byla její dlouholetá práce s dětmi ze sociálně znevýhod-
něného prostředí. 18. dubna přijal J. Rojkovou náměstek primátora  
M. Štěpánek 

• ve zkušebně Divadla Antonína Dvořáka měla premiéru hra A. Saave-
dry Kuřačky. V režii J. Ryšánek Schmiedtové účinkovaly R. Klemensová,  
N. Birklenová, P. Lorencová, K. Vainarová a další

29. března
• v hlavní roli komedie A. P. Čechova Ivanov, uvedené v premiéře v NDM, 
vystoupil T. Jirman

31. března–1. dubna
• TJ Ostrava uspořádala mistrovství České republiky staršího žactva 
a dorostu družstev ve stolním tenise. V kategorii dorostenců získalo 
domácí družstvo titul mistra ČR a tým starších žáků vybojoval stříbrné 
medaile



1. dubna
• vzhledem k složité ekonomické situaci klubu a slabým výkonům týmu 
v 1. fotbalové lize přistoupilo vedení FC Baník Ostrava k organizační 
změně a rozhodlo se zrušit funkci generálního sportovního manažera 
klubu, kterou zastával V. Lička

2. dubna
• na 6. ročníku konference o kvalitě ovzduší v Ostravě, kterou zahá-
jil primátor P. Kajnar, vystoupil poprvé také ministr životního prostředí  
T. Chalupa. K problematice kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji se 
postupně vyjádřili náměstek primátora D. Madej, náměstek hejtmana  
M. Novák, ředitelka Krajské hygienická stanice Moravskoslezského kraje 
H. Šebáková a další

2.–29. dubna
• na programu 4. ročníku festivalu moderní architektury Architecture 
Week Ostrava 2012 byly výstavy, diskuzní fóra, přednášky, dny otevře-
ných dveří, exkurze, konference, prezentace, semináře, soutěže a filmo-
vé projekce. K nejzajímavějším patřily přednášky M. Strakoše o finské 
architektuře, P. Szalaye o sídlištní architektuře Bratislavy, výstavy OFIS 
Arhitekti: 2002–2012 Inspirující limity a Made in NL (NL Architects) pre-
zentující slovinskou a nizozemskou architekturu. Jeho součástí byla také 
procházka Svinovem, jehož významné stavby představil historik umění  
M. Strakoš
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Primátor P. Kajnar na konferenci o kvalitě ovzduší v Ostravě (2. dubna)
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Ředitel NDM J. Nekvasil losuje výherce, kteří získali zdarma předplatné NDM 
na novou sezonu (16. dubna)

4.–6. dubna
• na velikonočním jarmarku na Jiráskově náměstí si mohli lidé zakoupit 
výrobky lidových řemeslníků – řezbáře, kováře, kovotepce nebo košíká-
ře. V kulturním programu vystoupila řada folklorních uskupení a soubor 
Camerata

5. dubna
• na diskuzním fóru v rámci projektu Euro Regional na téma Ostrava – 
město slibných projektů uspořádaného vydavatelstvím Euronews ve Vít-
kovickém zámečku vystoupili mj. primátor P. Kajnar, předseda předsta-
venstva Vítkovice, a. s., J. Světlík a náměstek ministra pro místní rozvoj 
ČR D. Braun

6. dubna
• v budově Piano, která je součástí Vědecko-technologického parku 
Ostrava, a. s., bylo za účasti náměstka primátora M. Štěpánka otevřeno 
vývojové centrum firmy Hella Autotechnik, s. r. o.

• na Velikonočním galakoncertu operní pěvkyně E. Urbanové, kterou 
doprovázel orchestr opery NDM řízený R. Jindrou, zazněla v Divadle Anto-
nína Dvořáka díla B. Smetany, A. Dvořáka, A. Catalaniho, F. Ciley a R. Wag- 
nera
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• nově zvolený prezident Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o., Kim 
Jun-Ha jednal s primátorem P. Kajnarem o aktivitách této firmy v regionu

14. dubna
• u příležitosti 35. výročí založení Slezského souboru Heleny Salichové 
při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava se uskutečnil 
v DK Poklad v Porubě slavnostní koncert Slezský rok, na němž účinkovali 
současní i bývalí členové souboru

16. dubna
• předplatné na sezonu 2012/2013 v NDM, jehož prodej byl zahájen, si 
mohli zájemci v tento den zakoupit v pokladnách divadla přímo od herců, 
zpěváků a sólistů baletu, nebo vyhrát v losování 

• 10 družstev ze středních škol z Moravskoslezského kraje se účastni-
lo regionálního kola Juniorského maratonu 2012 – Běžíme pro Evropu, 
který odstartoval náměstek primátora M. Štěpánek

17.–20. dubna 
• na náměstí SNP v Zábřehu, Hlavní třídě v Porubě, Masarykově náměstí 
a v Komenského sadech v Moravské Ostravě proběhly akce ke Dni Země. 
Své aktivity zde prezentovaly Rada dětí a mládeže Moravskoslezského 
kraje, OZO Ostrava, s. r. o., ostravská střediska volného času, školy, spol-
ky, občanská sdružení a další organizace zabývající se ochranou životního 
prostředí. Vyhlášeny byly rovněž výsledky fotografické soutěže na téma 
Místo pro život

17.–22. dubna
• cenu časopisu Dějiny a současnost za nejlepší český dokument v ob-
lasti humanitních a společenských věd získal na 47. mezinárodním festi-
valu populárně-vědeckých filmů Academia film Olomouc 2012 film P. Vše-
lichové Jan Balabán, který vyrobilo ostravské studio ČT v koprodukci 
s První veřejnoprávní, s. r. o.

19. dubna 
• protivládní demonstrace organizované iniciativou ProAlt se na Jirásko-
vě náměstí účastnilo několik desítek lidí

21. dubna 
• prostory Staré Arény, původního sídla projektu Ostrava 2015, byly opět 
otevřeny veřejnosti. Budou se zde konat kulturní a vzdělávací pořady. 
Součástí objektu je rovněž kavárna 

• Nadační fond Evraz, jehož zřizovatelem je společnost Evraz Vítkovice 
Steel, a. s., uspořádal ve spolupráci s Lidovou konzervatoří a Múzickou 
školou Ostrava 2. ročník akce Jsme umělci. Pod vedením terapeutů ergo-
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P. Kvitová po vítězství nad Italkou F. Schiavoneovou v utkání Fed Cup 
(22. dubna)

Prezident V. Klaus 
s manželkou Livií na 
návštěvě Gymnázia 
Olgy Havlové v Porubě 
(25. dubna) 
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Nterapie, muzikoterapie a canisterapie si děti vyzkoušely zhotovit výrobek, 
relaxovaly při hudbě nebo při kontaktu se psy

21.–22. dubna
• ve vyprodané ČEZ Aréně proběhlo semifinálové utkání nejvyšší teni-
sové ženské týmové soutěže – Fed Cup. České reprezentantky porazily 
tým Itálie 4:1 na zápasy. V rozhodujícím utkání zvítězila P. Kvitová nad  
F. Schiavoneovou 2:0 na sety 

23. dubna–1. května 
• proslulá módní návrhářka B. Matragi a renomovaní výtvarníci J. Hen-
drych, J. Kaláb, V. Klumparová, M. Kunc, P. Opočenský, J. Špaňhel a dal-
ší vytvářeli díla ve smaltovně Vítkovice Power Engineering, a. s., v rámci 
7. ročníku sympozia Smalt Art Vítkovice 2012 

25. dubna
• prezident republiky V. Klaus s manželkou Livií navštívili Ostravu. Prezi-
dentský pár si prohlédl sídlo Integrovaného bezpečnostního centra Morav-
skoslezského kraje, Gymnázium Olgy Havlové v Porubě, navštívil katedrálu 
Božského Spasitele, kde proběhlo setkání s biskupem F. V. Lobkowiczem, 
a poté se V. Klaus účastnil autogramiády své knihy v Domě knihy Librex

• zastupitelé na 16. zasedání ZMO vzali na vědomí zprávy ředitele měst-
ského ředitelství policie Ostrava T. Landsfelda a ředitele Městské policie 
Ostrava Z. Harazima o situaci v oblasti bezpečnosti a veřejného pořád-
ku v roce 2011. V souvislosti s projednáváním těchto materiálů pověřili 
primátora P. Kajnara zasláním dopisu policejnímu prezidentovi P. Lessy-
mu, kterým ZMO žádalo posílení personálního stavu Policie ČR v Ostra-
vě. Zastupitelé poté schválili vyhlášku, jejímž cílem je omezit hluk, který 
vzniká při používání zahradní techniky v době pracovního volna a nočního 
klidu. ZMO následně zamítlo odkup budov bývalého obchodního domu 
Ostravica od společnosti Amádeus Real, a. s.

• zpěvák a spoluzakladatel skupiny Smokie Ch. Norman vystoupil na 
zimním stadionu Sareza v Porubě

26. dubna
• v kině Cinema City v nákupním centru Nová Karolina měl premiéru film 
Můj vysvlečenej deník, které předcházela autogramiáda herců, režisé-
ra M. Dolenského a vydavatele knižní předlohy filmu J. Hlaváče v Domě 
knihy Librex

28. dubna 
• u příležitosti oslav 67. výročí osvobození Krásného Pole proběhl křest 
knihy fotografií Krásné Pole očima Vojtěcha Pály. Snímky vybrali a textem 
doplnili Z. Klásková a D. Pála



28. dubna–6. května 
• vítězi 9. ročníku tenisového turnaje Prosperita Open 2012 na kurtech 
SC Ostrava, a. s., se stali Francouz J. Dasnières de Veigy, triumfující ve 
dvouhře, a moldavsko-ruská dvojice R. Albot a T. Gabašvili, která vyhrála 
čtyřhru

30. dubna
• 67. výročí osvobození města Ostravy si u památníku Rudé armády v Ko-
menského sadech připomněli veteráni druhé světové války, představite-
lé Armády ČR, Moravskoslezského kraje, města Ostravy, Velvyslanectví 
Ruské federace v ČR a další. Projevy pronesli primátor P. Kajnar, hejtman 
Moravskoslezského kraje J. Palas, brigádní generál A. Beer a velvyslanec 
Ruské federace v ČR S. Kiselev. Poté byly k památníku položeny věnce. 
Součástí oslav bylo předání medailí a ocenění organizací válečných vete-
ránů jednotlivcům, kteří mají zásluhy o uchování tradic spjatých s bojem 
za svobodu. Program vyvrcholil setkáním válečných veteránů s představi-
teli Armády ČR, státní správy a samosprávy

30. dubna–1. května
• vrcholem 15. ročníku festivalu Májová Plesná byl krojovaný průvod obcí 
a lidová veselice, na které vystoupily folklorní soubory Kotek, Hlubinka, 
Vranovčan, Slezský soubor Heleny Salichové a další
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Jednotka Armády ČR při pietním aktu u památníku Rudé armády v Komen-
ského sadech (30. dubna) 
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Vítězka ankety 
Sportovec roku 
2011 D. Rosolo-
vá přijímá oceně-
ní od náměstka 
primátora 
M. Štěpánka 
(3. května) 
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• proběhl první společný majáles VŠB-TU a OU. Hlavní program v areá-
lu Slezskoostravského hradu a výstaviště Černá louka nabídl vystoupení 
skupin Chinaski, N.O.H.A., Charlie Straight nebo Sunshine

• ve Výstavní síni Sokolská 26 se konala vernisáž výstavy obrazů  
J. Kuděly Anonymous

3. května
• vítězkou 5. ročníku ankety o nejlepšího sportovce Ostravy za rok 2011 
byla vyhlášena atletka D. Rosolová, halová mistryně Evropy v běhu na 
400 metrů. Nejlepším kolektivem se stali vicemistři ČR, hokejisté HC 
Vítkovice Steel. Titul talent roku získal basketbalista R. Kouřil. Jako nej-
lepší handicapovaný sportovec byl oceněn stolní tenista J. Kubík. Do síně 
slávy vstoupilo pět ostravských fotbalových legend: V. Lička, P. Němec,  
L. Radimec, Z. Rygel a Z. Šreiner

• v NDM byla uvedena premiéra poslední opery A. Dvořáka Armida. V re-
žii J. Nekvasila a hudebním nastudování R. Jindry se představili M. Gur-
baľ, D. Burešová, R. Haan, T. Černý a další. Čestným hostem představení 
byl vnuk A. Dvořáka A. Dvořák

4. května
• premiéra inscenace V. Klemense Láska s červeným nosem se uskuteč-
nila v Divadle loutek Ostrava. Scénu, kostýmy a loutky navrhl M. Zákoste-
lecký, hudbu složil P. Helebrand

5. května 
• Dopravní podnik Ostrava, a. s., uspořádal u příležitosti 60. výročí zave-
dení trolejbusové dopravy v Ostravě den otevřených dveří. Zpřístupněna 
byla trolejbusová vozovna na Sokolské třídě v Moravské Ostravě a na 
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Předseda před-
stavenstva 
Vítkovice, a. s., 
J. Světlík na kon-
certu J. Nohavici 
a JFO pojmeno-
vává plynojem na 
Multifunkční aulu 
Gong (8. května)

O. Beseda jako 
klaun Hop v insce-
naci DLO Láska 
s červeným nosem 
(4. května) 

T. Dastlík jako Kate-
řina v Shakespearo-
vě hře Zkrocení zlé 
ženy (11. května)
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vystoupila zpěvačka H. Janků

• na Velké ceně Ostravy v judu, pořádané TJ Ostrava, zápasilo v katego-
riích dětí a mládeže 222 závodníků z 25 oddílů z České republiky, Sloven-
ska a Polska

8. května
• koncertem zpěváka J. Nohavici v doprovodu Janáčkovy filharmonie 
Ostrava byl slavnostně otevřen plynojem v Dolní oblasti Vítkovice rekon-
struovaný podle projektu J. Pleskota na multifunkční aulu, která byla 
pojmenována Gong. Ve čtyřech podlažích jsou umístěny multifunkční hala 
s kapacitou 1509 míst, malý sál pro 450 návštěvníků, salonky, výstavní 
prostor a kavárna. Výjimečnou atmosféru navozuje prosklený plášť auly 
umožňující průhled na průmyslové památky Dolní oblasti Vítkovice

• vítězem Běhu osvobození se v hlavní kategorii mužů do 39 let stal  
T. Wróbel z polského klubu MKS Centrum Dzięgielów v čase 51:32:6 min

9. května
• hra A. Saavedry Kuřačky, která měla 28. března premiéru v NDM, zís-
kala Cenu Evalda Schorma určenou studentům divadelních škol za původ-
ní hru, dramatizaci či překlad

10. května
• na konferenci Strojírenství Ostrava 2012 v aule VŠB-TU vystoupili mj. 
ministr dopravy P. Dobeš, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 
M. Novák, předseda představenstva Vítkovice, a. s., J. Světlík a primátor 
P. Kajnar, který představil koncepci dopravy na území města Ostravy

• hudební komedii F. Loessera, J. Swerlinga a A. Burrowse Sázky z lásky 
nastudovali v NDM režisér Š. Caban a dirigent J. Žídek. V hlavních rolích 
se představili V. Polák, H. Fialová, R. Harok a M. Šnytová

11. května
• premiéra inscenace W. Shakespeara Zkrocení zlé ženy se uskutečnila 
v DPB v režii Z. Duška. Všechny role ztvárnili pouze muži – mj. roli Kateři-
ny T. Dastlík a Bianky M. Sedláček 

12. května
• novým druhem chovaným v Zoologické zahradě Ostrava se stalo pestře 
zbarvené prasátko štětkoun kamerunský, které bylo dovezeno z Městské 
zoologické zahrady v Lodži

13. května 
• na mistrovství ČR v maratonu v Praze vybojovala první příčku v katego-
rii žen P. Pastorová z Maraton klubu Seitl Ostrava časem 2:39:42 h
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• na výstavě Poruba od vesnice k modernímu městu instalované v Galerii 
na schodech v prostorách porubské radnice mohli návštěvníci zhlédnout 
fotografie a materiály dokumentující historii Poruby od počátku 20. sto-
letí po současnost. Autory výstavy byli členové letopisecké komise Rady 
městského obvodu Poruba

14.–18. května
• cílem pracovní cesty primátora P. Kajnara, jeho náměstka D. Madeje 
a zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, CzechInvestu, Vítkovi-
ce Machinery Group, VŠB-TU Ostrava a společností Tieto Czech, s. r. o., 
a Global Networks, s. r. o., do New Yorku a Pittsburghu bylo představit 
investiční možnosti v Ostravě a jejím okolí americkým podnikatelům

16. května
• na zámku v Kuníně proběhlo slavnostní předání výročních cen Odchov 
a stavby roku v českých a slovenských zoologických zahradách – Bílý slon 
2012. Zoologická zahrada Ostrava získala 1. místo za odchov sloní samič-
ky Rashmi, 2. místo za odchov jehlic sladkovodních, 1. místo za expozici 
Na statku s domácími zvířaty a 2. místo za expozici Čitván pro medvědy 
a hulmany. Vítězem soutěže Zvíře roku 2012, ve které hlasovala veřej-
nost pomocí textových zpráv, se stala sloní samička Rashmi, na druhé 
příčce se umístilo rovněž zvíře z ostravské zoo – pardálí mládě Wanita
 
17. května 
• za účasti náměstkyně primátora S. Piperkové byla ve Vítkovické nemoc-
nici, a. s., otevřena rekonstruovaná oddělení chirurgie, interny, gynekolo-
gicko-porodnického pavilonu a budova ředitelství a firemní mateřské škol-
ky. Objekty byly zatepleny, vyměněna byla okna, dveře, provedeny fasády 
a další vnější i vnitřní úpravy 

• Občanské sdružení Čisté nebe vyhlásilo v Ostravě Národní smogovou 
rezervaci. Vtipnou formou tak upozornilo na problém kvality ovzduší na 
Ostravsku. Na akci v Komenského sadech byla vyhlášena „pravidla“ 
rezervace, která jsou přesným opakem opatření k zlepšení stavu životní-
ho prostředí, např. zákaz vysazování stromů a keřů, nařízení pálit plasty 
pouze v kamnech a označit komíny, ze kterých uniká málo zplodin, nápi-
sem Nebezpečí

17. května–8. června
• konal se 37. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj. 
Zahajovací koncert, na kterém vystoupili hornista R. Baborák a Symfo-
nický orchestr hlavního města Prahy FOK řízený A. Buribajevem, probě-
hl v Multifukční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice. Z dalších koncertů 
zaujaly ostravské posluchače operní recitál F. Furlanetta, kterého dopro-
vázel operní orchestr NDM řízený R. Jindrou, klavíristy K. Košárka a Praž-
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NŘeditel Mezinárod-

ního hudebního 
festivalu Janáčkův 
máj J. Javůrek 
a náměstkyně pri-
mátora S. Piperková 
na zahajovacím 
koncertu Janáčkova 
máje (17. května)

Violoncellista 
J. Bárta 
a dirigent L. Pešek 
(24. května)

Německá houslist-
ka S. Jaffé na závě-
rečném koncertu 
MHF Janáčkův máj 
(8. června)
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J. Bárty s Janáčkovou filharmonií Ostrava řízenou L. Peškem, sopranistky 
A. M. Pammer, Zemlinského kvarteta, violisty P. Hořejšího a violoncellis-
ty P. Šporcla, klavíristy R. Buchbindera a České filharmonie s dirigentem  
Z. Mácalem a klavíristy K. Lifschitze a Stuttgartského komorního orches-
tru. Již tradiční součástí festivalu se stal jazzový koncert, na kterém se 
v Landek Parku prezentovali trumpetista J. Bartoš, saxofonista R. Fraš, 
kontrabasista J. Fečo, klavírista S. Wilkins a hráč na bicí G. Rissmiller. 
Závěr Janáčkova máje patřil Symfonickému orchestru Českého rozhlasu 
řízenému Z. Mácalem a houslistce S. Jaffé

18. května
• slavnostního setkání u příležitosti ukončení rekonstrukce objektů 
Střediska volného času Korunka na Korunní ulici v Mariánských Horách 
a na Čkalovově ulici v Porubě se zúčastnili náměstek primátora J. Srba, 
člen RMO T. Sucharda, ředitelka střediska volného času J. Secová a dal-
ší hosté. Nejvýznamnější investicí bylo zateplení budovy v Mariánských 
Horách spolufinancované dotacemi Evropské unie

19. května 
• do 4. ročníku Ostravské muzejní noci se zapojilo 31 organizací. Z de-
sítek akcí lze jmenovat pouze některé. V Domě umění GVUO připravila 
společnost Afrikana.cz besedu o Pobřeží slonoviny, bubenický workshop 
a prodejní výstavu afrických výrobků, v Ostravském muzeu proběhly 
komentované prohlídky stálých expozic a přednáška o přírodě Ostravska, 
ve Výstavní síni Sokolská 26 se konaly komentované prohlídky a výtvar-
ný workshop pro děti, antikvariát a galerie Fiducia organizovala procház-
ku centrem města s výkladem historika umění M. Strakoše, pracovníci 
Knihovny města Ostravy instalovali do pasáže v sídle KMO expozici pre-
zentující různé kultury světa, v NDM a DLO se mohli zájemci seznámit 
s technickým zázemím divadla, DPB uvedlo pohádku Maxipes Fík, v mul-
tižánrovém centru Cooltour byla uvedena inscenace Prodaná Rusalka 
a výstava mladých českých a slovenských výtvarníků The Way Around / 
Jaro, v Hasičském muzeu města Ostravy bylo možné zhlédnout ukázky 
hašení historickou technikou, v Hvězdárně a planetáriu Johanna Palisy 
se uskutečnil koncert Housle pod hvězdami, Výtvarné centrum Chagall 
zaměřilo svůj program na život a dílo H. Salichové, komentovaných prohlí-
dek se mohli zúčastnit návštěvníci Landek Parku, Dolní oblasti Vítkovice, 
na Dole Michal aj., město Ostrava se k Muzejní noci připojilo prohlídkami 
reprezentativních prostor Nové radnice, večerními koncerty v obřadní síni 
a zábavným programem na Prokešově náměstí

20. května
• vynikajícího úspěchu dosáhly házenkářky DHC Sokol Poruba, když 
v rozhodujícím čtvrtém finálovém zápase zvítězily 25:24 nad HK Britterm 
Veselí nad Moravou, a staly se mistryněmi ČR
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Ředitel Domova Slunečnice Ostrava, p. o., R. Baran a herečka K. Fialová při 
otevření fit parku (21. května)

21. května
• na zahradě Domova Slunečnice Ostrava, p. o., na Opavské ulici v Po-
rubě byla otevřena druhá část fit parku pro seniory. Slavnostního zaháje-
ní se zúčastnila herečka K. Fialová, patronka Evropského roku aktivního 
stárnutí a mezigenerační solidarity, náměstek primátora M. Štěpánek, 
místostarosta Poruby J. Dekický, ředitel společnosti Untraco, v. o. s.,  
I. Babinec, díky jejímuž finančnímu daru mohl být fit park dokončen, a dal-
ší hosté 
 
• na tradici předválečných ostravských kabaretů navázal Kabaret Hogo 
und Fogo, který vystoupil v klubu Parník. Jeho zakladatelem a jedním 
z moderátorů je R. Galia
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trovství Evropy v maďarském Debrecínu třetí místo v polohovém závodě 
na 400 metrů v čase 4:38:07 min

22. května
• v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro uvedlo Národ-
ní divadlo moravskoslezské na scéně Národního divadla v Praze inscena-
ci opery I. Stravinského Život prostopášníka

22.–24. května 
• město se poprvé prezentovalo na veletrhu IMEX 2012 ve Frankfurtu 
nad Mohanem, který je zaměřen na kongresovou turistiku. Největší zájem 
návštěvníků vzbudila Multifunkční aula Gong, která svou kapacitou a ar-
chitekturou splňuje požadavky náročných klientů 

23. května 
• na Pstruží ulici v Kunčičkách bylo za účasti primátora P. Kajnara, jeho 
náměstka M. Štěpánka, ředitele Městské policie Ostrava Z. Harazima 
a ředitele společnosti RPG RE T. Aksiche otevřeno nové kontaktní místo 
městské policie, které vzniklo v rekonstruované budově společnosti RPG, 
jež opravu rovněž financovala

• v  brněnském klubu Fléda pokřtila skupina Buty své nové CD s názvem 
Duperele

23. a 25. května
• na Městském stadionu ve Vítkovicích a také v dalších pěti městech se 
konal atletický závod Čokoládová tretra. Nejlepší z 1300 účastníků z prv-
ního dne se probojovali do finále, které se uskutečnilo 25. května. V rám-
ci doprovodného programu se s malými atlety setkaly hvězdy světového 
sportu U. Bolt, D. Faulk nebo V. Campbellová-Brownová 

24.–25. května
• na Městském stadionu ve Vítkovicích proběhl 51. ročník atletického 
mítinku Zlatá tretra. 24. května se uskutečnila soutěž v hodu kladivem. 
V mužské i ženské kategorii padlo 6 rekordů mítinku. Maďar K. Pars zví-
tězil hodem dlouhým 82,28 m a Němka B. Heidlerová získala první místo 
za hod do vzdálenosti 78,07 m. Výborné výkony druhý den předvedli 
čeští oštěpaři. B. Špotáková vylepšila světový výkon roku na 67,78 m 
a 85,67 m měřil vítězný pokus V. Veselého. Mužská štafeta All Stars 
4× 100 m zvítězila časem 38,59 s, francouzský skokan o tyči R. Laville-
nie překonal laťku ve výšce 590 cm. Běh na 200 m ovládla V. Campbel-
lová-Brownová z Jamajky kvalitním časem 22,38 s. Na dvojnásobné trati 
byla nejlepší S. Richardsová-Rossová (50,65 s). Za očekáváním zůstal 
sprinter U. Bolt, který vyhrál běh na 100 m v průměrném čase 10,04 s
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Oštěpařka 
B. Špotáková v ob-
ležení reportérů 
a fotografů 
na Zlaté tretře 
(25. května)

Vítězka běhu 
na 200 m V. Camp- 
bellová-Brownová 
z Jamajky 
(25. května) 

Jamajský sprinter U. Bolt na Čokoládové tretře (23. května)
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P. Kocmanová 
a M. Čapka ve hře 
Amigo (26. května) 

J. Ondrušková, 
R. Klemensová 
a P. Lorencová 
v inscenaci C. Gol-
doniho Poprask na 
laguně (31. května)

25. května
• Salesiánské středisko Don Bosco slavnostně otevřelo za účasti bisku-
pa F. V. Lobkowicze a náměstka primátora M. Štěpánka nové víceúčelové 
hřiště s cyklistickým oválem a moderní dětské hřiště. Výstavba byla spo-
lufinancována 6,6 mil. Kč z Regionálního operačního programu Moravsko-
slezsko. 500 000 Kč na oplocení areálu přispělo město Ostrava

26. května
• ve Lhotce se uskutečnilo tradiční Honění krále. Na programu byl kro-
jovaný průvod, vystoupení mažoretek z Krokodýlu Ostrava, skupiny histo-
rického šermu Keltik a Rock & Roll Bandu Marcela Woodmana. Lidovou 
veselici moderoval herec V. Polák

• v Komorní scéně Aréna byla uvedena premiéra hry N. Koljady Amigo. 
V režii I. Krejčího vystoupili P. Kocmanová, R. Šmotek, M. Čapka, A. Gas-
nárková a další 

• Den Slezské na Slezskoostravském hradě nabídl mj. vystoupení žáků 
slezskoostravských škol, 6. ročník soutěže ve vaření bigosu, autogrami-
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Legendy se vrací a D. Kollera 

• na Hlavní třídě v Porubě se v rámci uměleckého happeningu představili 
divadelní soubory, výtvarníci, šermíři a kaskadéři. Jeho součástí byl gra-
fický workshop, diváci mohli zhlédnout vystoupení uskupení Cirkus trochu 
jinak, Divadla bez střechy aj.

26. května–3. června 
• akce k Mezinárodnímu dni dětí se konaly v Ostravě déle než týden. 
Např. v areálu Miniuni na Černé louce byla připravena stezka odvahy, sou-
těže a malování, na hřišti TJ Sokol Mariánské Hory na Reisově ulici v Ma-
riánských Horách bylo možno zhlédnout ukázky Hasičského záchranného 
sboru Moravskoslezského kraje, Městské policie Ostrava, ve středisku 
turistiky SVČ Korunka v Porubě na ulici Bohuslava Martinů proběhla 
vystoupení a prezentace kroužků, Ostravský informační servis, s. r. o., 
lákal na Den dětí s průvodci a ostravská zoo na komentované krmení 
zaměřené speciálně na mláďata

27. května
• ve společnosti ArcelorMittal Ostrava, a. s., byla zapálena vysoká pec, 
jejíž rekonstrukce stála 1 miliardu Kč

28. května
• primátor P. Kajnar a jeho náměstek T. Petřík jednali se členy stálé komi-
se Senátu pro sdělovací prostředky, kterou vedl její předseda J. Oberfal-
zer, o rozvoji města, perspektivních výrobních odvětvích, vysokém školství, 
životním prostředí a také o vztahu médií k veřejné správě a politice obecně 

• 4. ročník soutěže pro žáky a studenty základních škol a víceletých gym-
názií ve znalostech o historii a současnosti Ostravy pořádala Základní 
škola L. Štúra v Porubě. V konkurenci 11 družstev z šesti škol zvítězil tým 
pořádající ZŠ

• atletický oddíl Atletika Poruba, o. s., uspořádal v Porubě na Hlavní třídě 
velkou sportovní exhibici 10. ročníku Porubské tyčky

29. května
• na Slezskoostravském hradě byla zahájena výstava fotografií J. Zerzo-
ně Proměny v Moravskoslezském kraji, mapující život v sociálně vylouče-
ných lokalitách

31. května
• činoherní soubor NDM uvedl premiéru inscenace C. Goldoniho Poprask 
na laguně. V režii J. Klimszy se představili A. Cónová, L. Bělašková,  
R. Klemensová, K. Vainarová, P. Lorencová a další
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• program Noci kostelů v ostravských svatostáncích nabídl kromě boho-
služeb hudební a divadelní vystoupení, komentované prohlídky, filmové 
projekce, výstavy a přednášky. Zájemci si mohli dokonce vyzkoušet slaňo-
vání z věže kostela sv. Josefa v Moravské Ostravě

• novým sídlem Vysoké školy Karla Engliše, a. s., která doposud působi-
la pouze v Brně, se stala budova v Přívoze na Palackého ulici, kde probí-
hala výuka studijních programů Ekonomika a management, Bezpečnost-
ně právní studia a Stavební inženýrství

4.–10. června 
• na 4. ročníku festivalu Dream Factory Ostrava se představily v Diva-
dle Petra Bezruče, centru Cooltour a v prostorách Dolu Hlubina Dejvické 
divadlo, Divadlo na zábradlí, Strašnické divadlo, Naivní divadlo Liberec, 
Divadlo komedie a další soubory. Doprovodný program nabídl hudební 
vystoupení, diskuze nebo fotografický workshop

5. června
• v alternativní scéně Divadla loutek Ostrava byly vyhlášeny výsledky 
18. ročníku soutěže o titul Dům roku 2011. První cenu právě za budo-
vu alternativní scény DLO převzali ředitelka DLO J. Hájková, architekt  
B. Stratil a P. Drásal ze společnosti Imos Brno, a. s., která byla dodava-
telem stavby

• mezinárodní odborné konference Programovací období 2014–2020: 
Výzvy pro města se účastnili primátor P. Kajnar, ředitel Úřadu Regionál-
ní rady Moravskoslezsko D. Sventek, zástupce Generálního ředitelství 
Evropské komise pro regionální politiku E. Unterwurzacher aj.

7. června
• slavnostním setkáním v budově s názvem Domov Přístav v Kunčičkách 
si Armáda spásy připomněla 20. výročí svého působení v Ostravě. Mezi 
hosty byli národní ředitel Armády spásy major R. van Wagtendonk a ná-
městek primátora M. Štěpánek

• u příležitosti Mezinárodního dne archivů se v Archivu města Ostravy 
konala výstava Od listiny k občanskému průkazu, na které mohli návštěv-
níci zhlédnout kopii listiny z roku 1362, kterou Karel IV. udělil Moravské 
Ostravě tržní právo, vandrovní a výuční listy cechů, historické cestovní 
pasy, občanské legitimace, řidičské průkazy aj. V podvečerních hodinách 
byla připravena přednáška Ostrava před 100 lety

9. června
• v Landek Parku byl uveden do provozu důlní vláček, který jezdí na ploše 
před budovami šachetního areálu na trase dlouhé 167 metrů
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Mladí účastníci 
Běhu pro život 
(9. června)
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• 1988 běžců se účastnilo charitativního Běhu pro život, při kterém se 
podařilo vybrat 253 374 Kč. Ty byly určeny na pomoc opuštěným dětem. 
Nad akcí převzala záštitu náměstkyně primátora S. Piperková

12. června 
• ve Výstavní síni Sokolská 26 proběhla vernisáž grafik Z. Sýkory Para-
lelní cestou 

• strážnice MPO M. Nosková, která poskytla první pomoc svému kolego-
vi z Městské policie Opava, převzala z rukou primátora P. Kajnara stužku 
Za záchranu života 

• v kanadském městě Victoria zemřel ve věku 92 let brigádní gene-
rál R. Matula v. v., veterán druhé světové války a čestný občan města 
Ostravy

13. června 
• ostravská rodačka K. Řezníčková převzala v pražském Divadle Archa 
cenu Pavla Kouteckého udělovanou za filmovou dokumentární tvorbu. 
Porotu zaujal její snímek Trojmezí, ukazující svérázný život ve vesničkách 
u česko-polsko-slovenské hranice

14. června
• činoherní soubor NDM uvedl premiéru muzikálu M. Uhdeho a M. Štěd- 
roně Balada pro banditu. V režii P. Gábora a hudebním nastudování  
V. Šmídy a J. Šimáčka vystoupili v hlavních rolích I. Orozovič a V. Lazor-
čáková

• výstava Napříč krajinou prezentující díla F. Duši, E. Filly, F. Kupky,  
A. Slavíčka, J. Zrzavého a dalších výtvarníků byla zahájena v Domě umění 
GVUO
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zice studentů Fakulty umění Ostravské univerzity nazvaná Diplomky 2012

15. června
• na konferenci Česká republika – Polsko, s podtitulem Vytváříme pro-
stor pro spolupráci v regionu střední Evropy, vystoupili na Nové radnici 
zástupci Česko-polské obchodní komory, státních orgánů, krajské a míst-
ní samosprávy a zastupitelských úřadů obou zemí

• DLO uvedlo hru P. Mouritzena Strašpytlík Muko. V režii P. Palika se 
představili a loutky vedli L. Čecháková, L. Sedláčková, O. Beseda, I. Fel-
ler a J. Krupica

15.–16. června 
• 2. Letní knižní veletrh na výstavišti Černá louka přilákal necelých 2000 
návštěvníků, kteří měli možnost zhlédnout produkci 98 vystavovatelů. Sou-
částí veletrhu byl celostátní seminář knihovníků věnovaný problematice 
akvizicí. V doprovodném programu proběhly autogramiády, křty knih a be-
sedy např. se slovenským spisovatelem J. Banášem, překladatelem M. Hil-
ským, básnířkou L. Romanskou nebo hercem a režisérem J. Kačerem 

• závod série World Inline Cup se konal počtvrté na Hlavní třídě v Poru-
bě. V mužské kategorii zvítězil L. A. Moreno z Venezuely a mezi ženami 
byla nejlepší Němka J. Gegner. Skvělého úspěchu dosáhla česká repre-
zentantka K. Novotná, která skončila na druhém místě. Také amatérští 
milovníci tohoto sportu všech věkových kategorií mohli po oba dny změřit 
své síly v několika závodech

16. června
• v Zoologické zahradě Ostrava se narodilo mládě varana papuánského, 
který patří k nejdelším zástupcům ještěrů z čeledi varanovitých na světě. 
V zajetí jsou chováni velmi vzácně. Uvádí se, že doposud se podařilo 
odchovat mláďata pouze v jediné evropské zoo, a to v Madridu

16.–17. června 
• na mistrovství ČR mužů a žen na dráze ve Vyškově vybojovali mistrov-
ský titul dva členové AK SSK Vítkovice. V běhu na 100 m L. Milo časem 
10,39 s a R. Dubnova ve skoku vysokém výkonem 182 cm

17. června
• na benefičním koncertu na záchranu kostela v Hrušově vystoupila zpě-
vačka M. Rottrová

19. června
• v alternativní scéně Divadla loutek Ostrava byla představena veřejnos-
ti územní studie na zástavbu Černé louky, kterou prezentovali primátor 
P. Kajnar a vedoucí odboru útvaru hlavního architekta MMO C. Vltavský



48

Č
E

R
V

E
N

Č
E

R
V

E
N19.–22. června

• návštěvníky 13. ročníku Mezinárodního veletrhu drážní techniky, výrob-
ků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy Czech 
Raildays zaujaly lokomotiva řady 744.0 firmy CZ Loko, a. s., elektrické 
jednotky typu 7 Ev RegioPanter z produkce Škoda Vagonka, a. s., nebo 
motorová jednotka řady 861 Rozália společnosti ŽOS Vrútky, a. s. Svým 
nevšedním designem upoutal také trolejbus Solaris Trolino 18 AC Tramlo-
ok ostravské firmy Ekova Electric, a. s.

20. června
• v Domě umění se uskutečnil křest bibliofilie Jan Balabán: Básně, kte-
rou vydal nově založený ostravský spolek Biblios. Publikace obsahuje tři 
dosud nevydané texty z pozůstalosti tohoto spisovatele, tři kolorované 
linoryty H. Puchové a závěrečným slovem knihu opatřil básník P. Hruška 

• vítězem Běhu olympijského dne v kategorii mužů do 39 let se stal  
R. Antczak v čase 23:42 min. Mezi ženami do 34 let byla nejlepší  
A. Esentiérová, která trať zdolala za 27:37 min

21. června
• 5. ročník akce Lidé lidem na Masarykově náměstí v Ostravě představil 
činnost organizací poskytujících sociální služby. Na programu byla taneč-
ní, hudební a divadelní představení souborů handicapovaných i profesi-

Návštěvníci veletrhu Czech Raildays (19. června)
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ukázky práce canisterapeutických psů, laserová střelnice aj.

22. června
• výstava Šangri-la na výstavišti Černá louka přiblížila kulturu, přírodu 
a historii čtyř zemí, na kterých se nachází pohoří Himálaj. Návštěvníci 
si mohli prohlédnout repliku buddhistické svatyně, umělecké fotografie 
nebo umělecké a náboženské předměty. Samostatné expozice byly věno-
vány slavné cestovatelské dvojici M. Zikmund a J. Hanzelka a horolezec-
kým výstupům na sedm nejvyšších vrcholů světa

22.–24. června 
• na mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek v Praze        
získali členové AK SSK Vítkovice 4 tituly. V kategorii juniorů R. Karnu-
fek v běhu na 1500 m časem 3:58,44 min, mezi dorostenci byl nejlepší  
J. Zemaník, který zvítězil v běhu na 1500 m časem 4:03,13 min a v běhu 
na 3000 m (9:01,70 min). V kategorii juniorek byla první ve vrhu koulí  
K. Jurigová výkonem 13,56 m

23. června 
• u příležitosti oslav 110 let radnice ve Vítkovicích bylo slavnostně ote-
vřeno kulturní centrum Dům u šraněk na Jeremenkově ulici. Jeho součás-
tí je stálá expozice historických předmětů denní potřeby, které se užívaly 
ve vítkovických domácnostech, galerie a společenská místnost

24.–26. června
• festival New Opera Days Ostrava / Dny nové opery Ostrava se uskuteč-
nil v Divadle Antonína Dvořáka a Divadle Jiřího Myrona a podílela se na 
něm společně Ostravské centrum nové hudby a Národní divadlo morav-
skoslezské. Na programu byla premiéra opery F. Chaloupky Eva a Li- 
lith, skladby S. Sciarrina Infinito nero a La porta della legge a provedení 
Europery 5 J. Cage. Součástí přehlídky byla rovněž beseda v antikvariátu 
a klubu Fiducia, které se zúčastnili A. Culver, M. Herr a P. Kotík

25. června 
• začala vysílat nová celoplošná televizní stanice Pohoda, jejíž sídlo je 
na Stavební ulici v Porubě. Programově má být zaměřená na mladé rodiny 
s dětmi 

• ředitelka Archivu města Ostravy B. Przybylová převzala u příležitosti 
svého životního jubilea v Národním archivu v Praze od ministra vnitra ČR 
J. Kubiceho medaili Za zásluhy o české archivnictví

25.–26. června
• účastníci Běhu kultur 2012 z Drážďan do Skopje v Makedonii dorazili 
do Ostravy. Na Nové radnici je přijala vedoucí oddělení odboru sociálních 
věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit MMO M. Szücsová
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• v úvodu 17. zasedání Zastupitelstva města Ostravy oznámil primátor 
P. Kajnar rezignaci náměstků J. Srby, A. Boháče a členů RMO P. Planky 
a M. Rojíčka (všichni z ČSSD) na své posty. Následně byli hlasy koalice 
ODS a ČSSD zvoleni náměstky primátora J. Hrabina a T. Sucharda a na 
místa neuvolněných radních L. Palyza, D. Gříšek a A. Koutný, kteří jsou 
rovněž členy ČSSD. Dále byla projednána a schválena zpráva o hospo-
daření města za rok 2011, po obšírné diskuzi byl naopak stažen návrh 
doplňku obecně závazné vyhlášky regulující provozování výherních hracích 
přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů a lokálních loterních sy- 
stémů na území města

• Rada města Ostravy odvolala z funkce jednatele společnosti DK Poklad, 
s. r. o., V. Procházku a jmenovala na jeho místo R. Zapletalovou 

• v antikvariátu a galerii Fiducia se uskutečnilo setkání s F. Stárkem, 
významnou osobností českého undergroundu. Akce byla pořádána ve 
spolupráci s Amnesty International Ostrava u příležitosti Dne památky 
obětí komunistického režimu

28. června
• ve Výtvarném centru Chagall proběhla vernisáž výstavy fotografií K. Ku- 
baly a zároveň křest publikace Mizející Ostrava, obsahující Kubalovy sním-
ky z let 1944–2000, které doplňuje text P. Pavliňáka

29. června
• Rada města Ostravy jmenovala na návrh výběrové komise J. Žemlu do 
funkce ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava s účinností od 1. září 

• v rámci vystoupení J. Nohavici na festivalu Noc plná hvězd v Třinci bylo 
pokřtěno jeho nové CD Tak mě tu máš

30. června 
• na Slezskoostravském hradě se konaly oslavy dvacátého výročí zalo-
žení Městské policie Ostrava. U této příležitosti předali ředitel MPO  
Z. Harazim, ředitel Krajského ředitelství policie Moravskoslezského 
kraje T. Tuhý a náměstek primátora D. Madej 46 strážníkům stužky za 
věrnost

30. června–7. července
• Ostrava se prezentovala na 47. mezinárodním filmovém festivalu 
v Karlových Varech. Kromě informačního stánku, ve kterém se mohli 
návštěvníci seznámit s projektem Film Ostrava!!!, prezentovali zástupci 
MMO v hotelu Thermal Ostravsko jako region s unikátními lokacemi pro 
filmová natáčení
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Mládě prasete 
visajánského 
v ostravské zoo 
(1. července)

Tým Švédska, mistryně světa v házené hráček do 20 let (15. července)
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1. července
• novým přírůstkem ostravské zoologické zahrady se stalo jedno z nej-
vzácnějších prasat světa – prase visajánské. Dvouletá samička Scarlet 
byla dovezena z anglické zoo v Newquay. Ve volné přírodě se vyskytuje již 
jen na filipínském ostrově Negros

1.–15. července 
• na zimním stadionu Sareza v Porubě a Sportcentru Dubina proběhla 
ostravská část mistrovství světa v házené hráček do 20 let. V základních 
skupinách A a B, následných osmifinálových, čtvrtfinálových, semifiná-
lových střetnutích a finálovém zápase se utkaly týmy ČR, Kazachstánu, 
Argentiny, Švédska, Korejské republiky, Konga, Dánska, Maďarska, Srb-
ska, Číny, Španělska, Uruguaye, Francie, Polska, Norska a Ruska. Zlaté 
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cii 29:22. 2. července přijal v Nové radnici náměstek primátora M. Štěpá-
nek delegaci zástupců Mezinárodní házenkářské federace IHF a Českého 
svazu házené

3. července–2. srpna 
• na Měsíci autorského čtení v klubu Atlantik představilo svoji tvorbu 
62 českých, slovenských a slovinských autorů, kteří byli rovněž čestnými 
hosty přehlídky. Festival doprovázel kabinet Protimluv prezentující aktivity 
stejnojmenné kulturně-literární revue 

4. července–29. srpna 
• Letní festival kultury 2012 v Domě kultury Akord nabídl představení Diva-
dla Smíšek, Loutkového divadla Babky Miládky, divadla V batohu, koncerty 
skupin D. U. B. music, Alibaba, Café Industrial, filmová představení aj. 

7.–8. července 
• na okruhu Františka Bartoše v Radvanicích se za účasti jezdců z 11 
evropských zemí konal závod motocyklů, sajdkár a historických motorek 
třídy Klasik vyrobených do roku 1972. Diváci mohli také v rámci dopro-
vodného programu zhlédnout jízdy veteránů ze sbírek Technického muzea 
Tatra

8. července 
• ve věku 81 let zemřela D. Šavrdová, signatářka Charty 77, manželka 
spisovatele, disidenta a politického vězně J. Šavrdy

11. července
• u příležitosti nedožitých 70. narozenin A. Jedličky proběhla v Ostrav-
ském muzeu vernisáž jeho fotografií

12.–15. července
• největšími hvězdami 11. ročníku festivalu Colours of Ostrava, situova-
ného poprvé do Dolní oblasti Vítkovice, kterého se účastnilo rekordních 
31 500 posluchačů, byli B. McFerrin, J. Monáe, A. Morissette, I. Geffroy, 
R. Wainwright, D. Bárta, I. Bittová, Kronos Quartet a The Flaming Lips. 
Součástí akce byla také divadelní a filmová představení nebo workshopy. 
V rámci Colours of Ostrava proběhl také Festival v ulicích, na kterém se 
prezentovali mj. zpěváci T. Klus a I. Mládek, skupiny Sauti Sol a Euzen

13. července
• v Ostravském muzeu byla zahájena výstava Cesta ke Zlaté bule sicil-
ské. Návštěvníci mohli zhlédnout, kromě faksimile zmíněné listiny, mince, 
pečeti, fragmenty reliéfu z kláštera sv. Jiří v Praze, rukopisy, zbraně a dal-
ší artefakty. Část výstavy byla věnována dějinám pomezní oblasti Moravy 
a Slezska v 11.–13. století 
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• Divadlo loutek Ostrava připravilo na dobu letních prázdnin interaktiv-
ní výstavu. Návštěvnicí si mohli prohlédnout a vyzkoušet vedení loutek 
z některých inscenací nebo si vyrobit svou vlastní loutku z papíru. O ví-
kendech byly v amfiteátru DLO uváděny inscenace amatérských divadel 
Rarášci, DUO nebo Jednadvě 

18. července–10. srpna
• program 5. ročníku Letních shakespearovských slavností na Slezsko-
ostravském hradě nabídl čtyři premiéry: Marná lásky snaha v podání ost-
ravských herců, Richard III. v hlavní roli s J. Langmajerem, slovenskou 
inscenaci Oko za oko – niečo za niečo a Hamlet v provedení souboru 
Divadla Stefana Żeromského z Kielců. Diváci mohli zhlédnout také oblíbe-
ná představení minulých ročníků Zkrocení zlé ženy, Romeo a Julie a Vese-
lé paničky windsorské

20. července
• u příležitosti 70. výročí úmrtí B. Lyčky, příslušníka protifašistického 
odboje, odhalili starosta obvodu J. Holáň a představitelé Čs. obce legio-
nářské pamětní desku na jeho rodném domě ve Staré Bělé na Lyčkově 
ulici 

• výstava American Classic Cars, zahájena na výstavišti Černá louka, 
prezentovala automobily americké výroby z let 1950–1980. Mezi exponá-
ty byly i unikáty, jako např. vůz vyrobený v roce 1976 pro senátora státu 
New York J. Gallibera nebo automobil, který v 80. letech 20. století vlast-
nil herec J. Werich

23. července 
• novým poslancem Evropského parlamentu za ČSSD se stal V. Mynář, 
který v této funkci vystřídal zemřelého J. Havla

26. července 
• do Dolní oblasti Vítkovice byla z Výzkumného a zkušebního leteckého 
ústavu, a. s., v Praze-Letňanech přivezena stíhačka MIG 21, která se 
stane jedním z exponátů stálé výstavy Svět techniky

28. a 30. července
• ostravská plavkyně B. Závadová se zúčastnila olympijských her v Lon-
dýně v polohových závodech na 400 a 200 m

30. července
• náměstek ministra dopravy I. Toman přijel do Ostravy, aby se informo-
val o situaci, která vznikla v důsledku výpadků nového systému centrální-
ho registru vozidel
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• město oznámilo, že agentura Standard & Poor's zvýšila ratingové hod-
nocení Ostravy ze stupně A/stable/A-1 na A+. Společnost ocenila dobrý 
stav hospodaření města a rozpočtovou stabilitu 

5. srpna
• v klubu Parník vystoupila zpěvačka M. Irglová, držitelka Ceny americké 
filmové akademie Oscar z roku 2008 za nejlepší hudbu 

• ve věku 90 let zemřel operní pěvec L. Procházka, emeritní sólista opery 
Státního divadla Ostrava

7.–11. srpna 
• hvězdou ostravské části festivalu Colores Flamencos v Multifunkční 
aule Gong byl španělský kytarista D. Navarro. V rámci festivalu proběhla 
také módní přehlídka, prezentace španělské kinematografie a týden špa-
nělské gastronomie 

9. srpna
• v Moravské Ostravě na Mariánskohorské ulici bylo otevřeno rekonstru-
ované doléčovací centrum pro drogově závislé Renarkon, o. p. s. Rekon-
strukcí nevyužívané půdy byly obytné prostory rozšířeny o pět míst

12. srpna
• na festivalu Rocková Ostrava 2012 vystoupily v Dolní oblasti Vítkovice 
skupiny Kabát, Škwor, Alkehol, Citron a další

13. srpna
• v rámci projektu Film Ostrava!!! byly spuštěny nové webové stránky 
určené především pro filmové profesionály a fanoušky filmu. Zájemci zde 
naleznou informace o filmařsky atraktivních lokacích, ostravských festiva-
lech zaměřených na filmovou a televizní tvorbu, významných osobnostech 
filmu spjatých s Ostravou a také o tom, kdy a proč se v minulosti stala 
Ostrava místem natáčení

13.–17. srpna
• na 15. ročníku mezinárodního festivalu Folklor bez hranic vystoupily 
soubory z ČR, Dánska, Chorvatska, Polska, Srbska a tichomořských Coo-
kových ostrovů v jednotlivých ostravských obvodech, Janáčkově konzer-
vatoři a Gymnáziu v Ostravě, v domovech pro seniory a na závěrečném 
koncertu na Slezskoostravském hradě

14. srpna
• v ostravské zoo přišlo na svět mládě seriemy rudozobé, ptáka jihoame-
rických savan, který je pro svůj pronikavý hlas chován původními obyvate-
li jako domácí hlídač
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18.–19. srpna
• vítězem turnaje v ledním hokeji Ostrava Cup pro žáky osmých tříd naro-
zených v roce 1999 a mladších se stal v multifunkční hale u ČEZ Arény 
tým 1. HC Kometa Brno

 20. srpna
• předpremiéra filmové komedie Svatá čtveřice, odehrávající se z velké 
části v exotickém prostředí karibského ostrova, proběhla za účasti scená-
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Nristy M. Viewegha, režiséra J. Hřebejka, producenta R. Biermanna a her-
ců H. Čermáka a V. Čermákové v Multifunkční aule Gong

20.–24. srpna
• workshop pro členy baletního souboru v NDM vedl světově proslulý 
pedagog a choreograf M. Messerer

20.–25. srpna
• deset softballových klubů z celé Evropy se utkalo na hřišti sportovního 
klubu Arrows Ostrava v Porubě v sérii zápasů Poháru mistryň evropských 
zemí v softbalu. Vítězem se stal švédský tým Skövde Saints, který ve 
finále porazil Les Comanches z Francie 3:0

22.–30. srpna
• Kinematograf bratří Čadíků promítal na Jiráskově náměstí a v autokině 
na Místecké ulici ve Vítkovicích snímky české a americké provenience

23. srpna
• ve Výstavní síni Sokolská 26 byla zahájena výstava obrazů J. Šiguta 
Portréty

23.–26. srpna
• na 30. ročníku mistrovství světa hasičů v cyklistice v Bělském lese 
a v Klimkovicích získala česká reprezentace tři zlaté, tři stříbrné a tři 
bronzové medaile a stala se nejúspěšnější z celkového počtu 15 týmů

25.–26. srpna
• padesát výtvarníků, filmařů, divadelníků a hudebníků z Čech, Nizozem-
ska a Japonska se účastnilo festivalu Deepcamp na Dole Hlubina. Na 
programu byly performance, koncerty a divadelní představení

• v Bělském lese se uskutečnily závody v jízdě na horských kolech 
Ostravský chachar. V nejprestižnějším závodě kategorie UCI C1 zvítězili  
J. Škarnitzl a T. Huříková. Připraveny byly tratě také pro širokou sportovní 
veřejnost

30. srpna–20. listopadu
• v rámci projektu Ostrava Art 2012 představilo osmdesát výtvarníků 
svá díla v osmi ostravských galeriích. Mezi autory byli např. J. Špaňhel,  
E. Ovčáček, K. Haruda, E. Halberštát, V. Varmuža a K. Kalinová 

31. srpna–1. září  
• děti a jejich rodiče se rozloučili s prázdninami Strašidelnou nocí na 
Slezskoostravském hradě, jejíž hlavní atrakcí byly prohlídky, které vedli 
průvodci v pohádkových kostýmech



58

Vystoupení souboru KSA na akci Jdeme za vámi (2. září)
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• v areálu Jezdeckého klubu TJ Baník Ostrava ve Staré Bělé se uskuteč-
nil 15. ročník mezinárodního setkání jízdních policií, kterého se účastnili 
policisté z ČR, Německa, Slovenska, Polska a Maďarska. Vítězem hlav-
ního závodu – poháru primátora Ostravy v zrcadlovém skákání – se stal  
L. Zedníček na koni Marcus z Městské policie Ostrava

• u příležitosti 40. výročí zahájení provozu autobusových garáží v Porubě 
zde proběhl den otevřených dveří, na jehož programu byly prohlídky are-
álu, projížďky historickými autobusy a tramvajemi, ukázky zásahů hasičů 
a policie nebo soutěže pro děti i dospělé

1.–2. září
• na atletickém mistrovství ČR mužů a žen do 22 let na dráze v Praze 
vybojovaly mistrovský titul dvě závodnice AK SSK Vítkovice, L. Silnico-
vá ve skoku vysokém výkonem 174 cm a V. Šádková ve skoku dalekém 
výkonem 6,04 m
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• Národní divadlo moravskoslezské, Komorní scéna Aréna, Divadlo Petra 
Bezruče a Divadlo loutek Ostrava prezentovaly na Masarykově náměstí 
ukázky svých inscenací na akci Jdeme za vámi pořádané u příležitosti 
zahájení divadelní sezony 2012/2013

4. září
• Archiv města Ostravy připravil ve foyer Nové radnice výstavu Kdysi na 
Karolině aneb když za humny vyrostou doly a hutě. Návštěvníci mohli 
zhlédnout reprodukce situačních a stavebních plánů průmyslových objek-
tů, fotografií a dalších dokumentů vážících se k historii této lokality

6. září
• na zahajovacím koncertu 59. sezony Janáčkovy filharmonie Ostrava 
zazněl houslový koncert A. Dvořáka se sólistou V. Hudečkem a 1. symfo-
nie J. Brahmse v nastudování dirigenta P. Vronského

6.–7. září
• Dechový orchestr Ostrava byl organizátorem 6. ročníku přehlídky 
dechových hudeb. Na Jiráskově náměstí vystoupila kromě hostujícího 
orchestru hudební tělesa z italské Luccy, Jistebníku, Frýdlantu nad Ostra-
vicí, Štramberku aj.

• sympozium Filozofické fakulty OU Krajina proběhlo v antikvariátu a ga-
lerii Fiducia. Příspěvky na téma literatura, umění a krajina přednesli např. 
K. Stibral, G. Zand, R. Změlík, M. Strakoš a J. Malura

6.–8. září 
• na programu setkání zástupců partnerských měst ze států tzv. Vise-
grádské čtyřky, polských Katovic, slovenských Košic, maďarského Mis-
kolce a pořádající Ostravy, byl sportovní turnaj v areálu hasičské stani-
ce v Porubě, setkání s primátorem P. Kajnarem a prohlídka Ostravského 
muzea a Dolní oblasti Vítkovice

9. září 
• akce NDM Přijďte k nám! nabídla zájemcům prohlídku zákulisí Diva-
dla Antonína Dvořáka, zhlédnutí zkoušek, soutěže pro děti a Galavečer, 
na kterém byly provedeny ukázky z operních, operetních, muzikálových, 
baletních a činoherních inscenací nastávající sezony

10. září 
• energetický kotel – výrobek společnosti Vítkovice Power Engineering,  
a. s. – získal na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně zlatou medaili

12. září 
• na 18. zasedání ZMO schválili zastupitelé text dopisu komisaři pro 
životní prostředí Evropské komise, jehož obsahem je výzva k jednání 
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návrhu rozpočtu města na rok 2013, zásady pro poskytování účelových 
dotací na rok 2013 včetně vyhlášení výběrových řízení a tzv. směnečný 
program, v jehož rámci bude město prostřednictvím banky nabízet inves-
torům směnky v hodnotě 3 mil. korun, získané finanční prostředky použi-
je především k výkupu pozemků pro průmyslové zóny. Z programu jednání 
byl stažen materiál týkající se pojmenování ulic na Nové Karolině

• na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vyhlá-
šeného v důsledku četných otrav metylalkoholem byl nařízen zákaz rozlé-
vání a prodeje lihovin s obsahem alkoholu nad 30 % ve stáncích a jiných 
mobilních a přechodných provozech. Živnostenský úřad MMO, Celní sprá-
va ČR, Policie ČR a Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 
poté zahájily kontroly těchto provozoven na území města. Zákaz prodeje 
byl 14. září rozšířen na veškeré obchody a restaurační zařízení, v nichž 
se od tohoto dne nesměly nabízet lihoviny s obsahem vyšším než 20 % 
alkoholu

• děti hospitalizované v Městské nemocnici Ostrava navštívila v rámci 
projektu Nemocnice, která nejen léčí, vítězka z olympijských her v Londý-
ně, veslařka M. Knapková 

14. září 
• v Městské nemocnici Ostrava přednášel o otravách způsobených poži-
tím metylalkoholu a jejich léčbě norský lékař a expert na tuto problema-
tiku E. Hovda 

14.–16. září
• 9. ročník slavnosti Třebovický koláč v Třebovickém parku nabídl vystou-
pení skupiny Fleret, folklorních souborů Krasničanek, Hlubina, zpěváků  
J. Marshalla a V. Martinové, skupiny historického šermu Svobodní sedlá-
ci, divadelní společnosti Jitřenka a dalších 

• na 8. mistrovství ČR záchranářských psů, psovodů složek integrované-
ho záchranného systému v Praze zvítězil v konkurenci 10 družstev z ČR  
a Slovenské republiky tým kynologů-záchranářů Městské policie Ostrava

16.–22. září
• v rámci kampaně Evropský týden mobility – Evropský den bez aut, pořá-
dané KMO, jejímž cílem je podpora dopravy šetrné k životnímu prostředí, 
se v Ostravě konaly cyklojízda Bibliotour aneb z knihovny do knihovny na 
kole, besedy, výstavy a soutěže. Zájemci si mohli rovněž nechat zkontro-
lovat vybavení svého jízdního kola

19. září 
• výstava soch A. Květoně a P. Stanického byla zahájena v Galerii Beseda
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20. září 
• premiéra opery A. Catalaniho La Wally se uskutečnila v Divadle Anto-
nína Dvořáka. V hudebním nastudování R. Jindry a režii V. Klemense 
vystoupili E. Urbanová, M. Gurbaľ, A. Nitrová a další 

• v Domě kultury Akord bylo vystaveno 50 nejzajímavějších fotografií 
regionu, které vybrala mezinárodní porota a veřejnost prostřednictvím 
internetových stránek www.fotofest.eu z více než 1000 snímků 200 foto-
grafů z České republiky a Polska 

• po rozsáhlé rekonstrukci podle projektu P. Hrůši, kterou financovala 
banka J&T, byla na Nádražní ulici otevřena kavárna Elektra. Interiér, jemuž 
byl navrácen vzhled velkoměstské kavárny, zdobí originály uměleckých 
děl zapůjčených z GVUO. V prvním patře je umístěna pobočka finančního 
ústavu

• v nákupním a zábavním centru Forum Nová Karolina se konal křest 
knihy Ostrava – čtvero ročních období a vernisáž velkoformátových sním-
ků fotografa B. Rennera 

20.–21. září 
• filmoví režiséři, producenti a scenáristé si prohlédli Porubu, Důl Michal, 
Divadlo Antonína Dvořáka či Dolní oblast Vítkovice. Tzv. famtrip byl sou-
částí marketingové strategie, jejímž cílem je přilákat filmaře k natáčení 
na Ostravsku
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 Scéna z inscenace Správkař uvedená v Divadle Petra Bezruče (21. září)

Z
Á

Ř
Í

21. září
• Divadlo Petra Bezruče uvedlo hru B. Malamuda a A. Goldflama Správkař, 
příběh o krutosti lidstva a síle člověka. V režii M. Františáka účinkovali mj. 
D. Urban, T. Dastlík a S. Krupanská

21.–27. září
• na 4. ročníku mezinárodního filmového festivalu Ostrava Kamera Oko, 
jediné přehlídky v České republice zaměřené na tvorbu kameramanů, 
proběhly projekce 100 snímků v několika kinosálech, Dolní oblasti Vít-
kovice, Multifunkční aule Gong a Staré Aréně. V mezinárodní soutěži zví-
tězil chilský film Noc naproti režiséra R. Ruize, jehož kameramanem byl 
I. Briones. Cenu za nejlepší kameru v Národní soutěži krátkometrážních 
filmů získala Y. Teysslerová za poetický snímek Poslední skupenství. Sou-
částí festivalového programu byla slavnostní premiéra dokumentárního 
filmu Ten filmový život pojednávajícího o významném režiséru, ostrav-
ském rodáku K. Reiszovi v Minikině, které se účastnili mj. bratr K. Reisze 
P. Reisz a W. Lassally, držitel ceny americké filmové akademie Oscar za 
nejlepší kameru ve filmu Řek Zorba. Snímek v režii P. Všelichové vznikl 
v koprodukci ostravského studia ČT, První veřejnoprávní, s. r. o., a Cinem- 
Art, a. s.
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• u příležitosti 70. výročí transportu ostravských Židů do Terezína se 
konal 2. ročník konference Izrael žije! Am Israel Chaj v modlitebně Církve 
bratrské na ulici 28. října, na které vystoupili mj. D. Floryk, S. Kokkonen 
a M. Kallus

• jízdy parních vlaků mezi Bohumínem a Ostravou po báňských vlečkách, 
prohlídky drážních pracovišť, vystoupení folklorních souborů, mažoretek 
a další akce nabídl program Dne železnice na Ostravsku, v rámci něhož 
byly uvedeny do provozu také dvě nové soupravy CityElefant 

• vítězem Ostravského maratonu v Bělském lese se v mužské katego-
rii stal D. Orálek z Moravské Slavie Brno v čase 2:31,25 h. Mezi žena-
mi byla nejrychlejší I. Pachtová z Maraton klubu Seitl Ostrava, která trať 
zaběhla za 3:27,57 h 

• Hudební trojtečka byl název koncertu zpěváka J. Wykrenta v kostele 
sv. Františka a Viktora v Hrušově

22.–23. září
• 208 000 návštěvníků, mezi nimi ministr obrany A. Vondra, hejtman  
J. Palas a náměstek primátora D. Madej, navštívilo 12. Dny NATO a Dny 
vzdušných sil Armády České republiky na Letišti Leoše Janáčka Ostrava 
v Mošnově. K divácky nejvděčnějším patřila vystoupení britské Letecké 
akrobatické skupiny Red Arrows, ukázky tankování za letu, které před-
vedli piloti stíhačky Jas-39 Gripen vzdušných sil Armády ČR a francouz-
ského létajícího tankeru KC-135. Zájemci si mohli také prohlédnout dva 
bombardéry B-52. Z pozemních ukázek nejvíce zaujal simulovaný zásah 
protiteroristických jednotek Policie ČR a zteč 7. mechanizované brigády 
Armády ČR

24. září 
• výstava Magie divadelního prostoru zahájená v Ostravském muzeu 
prezentovala scénografické práce V. Šrámka, dlouholetého šéfa výpravy 
Státního divadla Ostrava a později scénografa Národního divadla morav-
skoslezského

24.–27. září
• v 17 představeních Divadelní pouti bez bariér vystoupily jak profesio-
nální soubory Divadla loutek Ostrava, Naivního divadla Liberec, Bábko-
vého divadla Žilina, tak handicapovaní herci Bohnické Company, Naděje, 
o. s., Vsetín aj. Součástí programu byla také představení v ostravských 
nemocnicích a Čtyřlístku – centru pro osoby se zdravotním postižením 
a výstavy soch nevidomé výtvarnice M. Machalové-Jánošíkové a fotografií 
Samizdat na Kubě, instalované ve foyer Divadla loutek Ostrava
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• v Domě umění GVUO proběhla za účasti guvernéra České národní 
banky M. Singera vernisáž expozice Umělecké poklady ze sbírek České 
národní banky, prezentující např. díla A. Muchy, M. Švabinského, O. Kul-
hánka nebo V. Držkovice 

26. září 
• zaregistrována byla obecně prospěšná společnost Železniční muzeum 
moravskoslezské sídlící v budově nádraží Ostrava-Střed

28. září 
• rozměrný obraz A. Pettera Zavraždění svatého Václava z roku 1844 byl 
za přítomnosti olomouckého arcibiskupa J. Graubnera, ostravsko-opav-
ského biskupa F. V. Lobkowicze a předsedy představenstva Vítkovice,  
a. s., J. Světlíka odhalen v Multifunkční aule Gong. Současně byla zaháje-
na sbírka, jejíž výtěžek je určen na celkovou restauraci obrazu, který bude 
následně trvale umístěn v opavském kostele sv. Václava

• na Svatováclavském jarmarku na náměstí Sv. Čecha v Přívoze mohli 
lidé zhlédnout ukázky historických řemesel, šermířských soubojů, ochut-
nat jídla středověké kuchyně nebo si vyzkoušet střelbu z dobových zbraní. 
Vrcholem programu byl slavnostní příjezd družiny sv. Václava 

28. září–28. října 
• posluchače ostravských koncertů 9. ročníku Svatováclavského hudeb-
ního festivalu zaujala vystoupení sopranistky M. Jankové a Collegia 1704, 
varhaníka S. Knebela, Festivalového komorního orchestru, flétnistů  
J. Ostrého a P. Bernolda, souborů Ensemble Inégal, Currentes, Musi-
ca Florea, Pražské komorní filharmonie a houslisty J. Špačka. Na závě-
rečném večeru zazněla kantáta A. Dvořáka Svatební košile v provedení 
Janáčkovy filharmonie Ostrava řízené T. Braunerem, Pražského filharmo-
nického sboru a sólistů E. Dřízgové-Jirušové, T. Černého a M. Gurbaľa

29.–30. září 
• v rámci ostravské části Dnů architektury 2012 představil historik 
umění M. Strakoš na komentované procházce zajímavé stavby Radvanic 
a Bartovic, architekt R. Václavík prezentoval energeticky pasivní budovu 
firmy Intoza, s. r. o., na Varšavské ulici v Hulvákách a architekt J. Pleskot 
vedl prohlídku Dolní oblasti Vítkovice, Dolu Hlubina a Multifunkční auly 
Gong 

30. září 
• v blízkosti nákupního a zábavního centra Nová Karolina byla uvedena 
do provozu nová tramvajová zastávka Karolina. Náklady na její výstavbu 
dosáhly 82 mil. Kč
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• Evraz Vítkovice Steel, a. s., zastavila vzhledem k nízké poptávce po 
válcovaných výrobcích provoz ocelárny 

1.–5. října 
• součástí 20. ročníku Evropských dnů handicapu byla konference ve 
Fakultní nemocnici Ostrava 20 let Bobath konceptu v České republice, 
mezinárodní fotbalový turnaj, výstavy a jarmark produktů z dílen handica-
povaných výrobců. Na slavnostním večeru byla předána ocenění Křišťálo-
vý kamínek osobnostem za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve 
prospěch osob s handicapem a handicapovaným lidem za mimořádný čin 
nebo aktivitu 

1.–6. října
• 16. ročník Týdne knihoven, s mottem Čti, žij zdravě, nabídl v pobočkách 
Knihovny města Ostravy čtenářský maraton, besedy s fyzioterapeutkou 
J. Borovcovou, cestovatelem P. Sychrou, kvízy, soutěže a výstavky knih 
o zdravém životním stylu

2. října 
• vernisáží v Domě umění byla u příležitosti stého výročí narození a dva-
cátého výročí úmrtí významného amerického skladatele a výtvarníka  
J. Cage zahájena série výstav a hudebních vystoupení nazvaná Membra 
Disjecta pro Johna Cage – Chceme říct něco o Johnovi. Prezentována zde 
byla díla Cageových spolupracovníků, přátel i umělců mladší generace 
inspirovaných jeho skladbami i výtvarnými pracemi 

3. října
• inscenace Divadla loutek Ostrava Lebensraum (Životní prostor) získala 
hlavní cenu poroty na 18. ročníku mezinárodního festivalu současného 
loutkového divadla Bábkarská Bystrica 2012

4.–23. října 
• na programu 10. ročníku ostravské části Mezinárodního festivalu out-
doorových filmů v přednáškovém a kulturním sále VŠB-TU Vesmír, kinech 
Luna a Cinema City, Domě knihy Librex aj. byly kromě filmových projekcí, 
besedy s cestovateli a tvůrci filmů a výstava fotografií 

6.–7. října
• v ČEZ Aréně proběhl 13. ročník mezinárodní taneční soutěže Czech 
Dance Open Ostrava za účasti 267 párů ze šestnácti zemí, které se 
utkaly v juniorských kategoriích a v prestižní soutěži World Open Světové 
federace tanečního sportu organizace WDSF. V latinskoamerických tan-
cích zvítězil dánský pár A. De Angelis a F. Norgaardová a ve standardních 
tancích obsadili první příčku M. Cavallaro a L. Ingrossová z Itálie
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• již pojedenácté se město zúčastnilo mezinárodního odborného veletr-
hu nemovitostí a investičních příležitostí Expo real v Mnichově. Ostrava 
společně s firmami působícími v regionu prezentovala rozvojové projekty, 
průmyslové zóny, Vědecko-technologický park Ostrava, a. s., a národní 
centrum výzkumu v oblasti informačních technologií IT4Innovations 

10. října 
• Komunistická strana Čech a Moravy uspořádala předvolební setkání 
s občany v areálu Broadway v Hrabůvce, na kterém představila své kandi-
dáty do krajského zastupitelstva a Senátu 

• v rámci kampaně za záchranu železničního nádraží v Havířově uvedli 
herci NDM v jeho prostorách hru V. Jerofejeva Moskva → Petušky

11. října 
• závěrečného setkání kandidátů České strany sociálně demokratické 
do krajských a senátních voleb s občany na Prokešově náměstí se zú-
častnili mj. předseda strany B. Sobotka, kandidát ČSSD na prezidenta 
ČR J. Dienstbier a lídr krajské volební kandidátky M. Novák

• lídr kandidátky Občanské demokratické strany do krajských voleb  
D. Sventek a další představitelé ODS vystoupili na mítinku na Masaryko-
vě náměstí 

• v sále hudebního oddělení Knihovny města Ostravy byl představen 
sborník Ostrava 26, příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostrav-
ska. Obsah publikace přiblížila ředitelka AMO B. Przybylová, úryvky textů 
přečetl herec A. Petrič 

• ve Výstavní síni Sokolská 26 byla zahájena výstava R. Trabury Nové 
obrazy

12.–13. října
• konaly se volby do zastupitelstva krajů a první kolo voleb do Senátu. 
V Ostravě zvítězila v krajských volbách ČSSD, která získala 23 574 hlasů 
(26,92 %), před KSČM s 19 664 hlasy (22,46 %), ODS (9632, 11 %), 
hnutí Nezávislých (8558, 9,77 %) a KDU-ČSL (5014, 5,72 %). Do druhé-
ho kola voleb do Senátu ve volebním obvodu Ostrava-město postoupili  
L. Sulovský z hnutí Ostravak a K. Sibinský z ČSSD. Volební účast byla 
tradičně nízká. V krajských volbách činila 33,84 % a v 1. kole voleb do 
Senátu 31,20 %

12.–14. října 
• vítězem 14. ročníku mezinárodního turnaje tělesně postižených spor-
tovců v ragby Ostrava Cup 2012 v hale Sareza v Přívoze se stal v konku-
renci pěti týmů z České republiky a Polska polský klub The Reds
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Prohlídka jednoho z interiérů – kostela sv. Václava – v rámci prezentace pexe-
sa Ostravské interiéry vedená M. Strakošem (14. října)

13. října
• v rámci oslav 90 let FC Baníku Ostrava nazvaných Pohřeb se nekoná 
aneb Baník žije 90 let proběhla dvě exhibiční utkání tohoto týmu s GKS 
Katovice a mužstvem bývalých hráčů FC Baník Ostrava – vítězů první ligy 
v roce 2004 

• 9. PechaKucha Night Ostrava v netradičním prostředí evangelického 
kostela v Moravské Ostravě nabídla komentované ukázky z tvorby archi-
tektů, designérů, fotografů a umělců, mj. S. Štefkové, R. Šediny, L. Vever-
ky, M. Ehrenbergera a R. Koryčánka 

14. října
• pexeso Ostravské interiéry, jehož autory jsou historik umění M. Stra-
koš a fotograf R. Polášek, bylo představeno v kostele sv. Václava v Mo-
ravské Ostravě. S historií a architekturou kostela účastníky humorně 
laděnou formou seznámili farář J. Plaček a M. Strakoš a herci J. Kaluža 
a M. Cisovský 

15.–21. října 
• v rámci Dnů proti chudobě se konal seminář Zneužívaná chudoba, setká-
ní s klienty institucí poskytujících sociální služby nebo ekumenický modli-
tební večer. Vyvrcholením akce byl happening na Masarykově náměstí, na 
kterém se lidé mohli seznámit s aktivitami neziskových organizací posky-
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tujících sociální služby. Koncertovali zde zpěvák N. S. Elenwood a skupina 
Adobre a rozlévala se polévka nejen pro bezdomovce

16. října
• občanské sdružení fanoušků Baník Baníku uspořádalo před Novou rad-
nicí shromáždění za zachování fotbalového stadionu na Bazalech, jehož 
se účastnil také zpěvák a příznivec FC Baník Ostrava J. Nohavica

17. října
• na slavnostním koncertu k 55. výročí Lidové konzervatoře a Múzické 
školy Ostrava, p. o., vystoupili v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě 
sopranistka Z. Fischerová, trumpetista P. Dostál-Berg, varhaníci T. Thon 
a P. Rybka. Součástí večera byla prezentace knihy J. Čecha Průniky hudby 
a výtvarného umění

• inscenace B. Friela Léčitel, která vznikla jako koprodukční projekt 
Činoherního studia Ústí nad Labem, Divadla Petra Bezruče a Divadelního 
spolku Kašpar, měla premiéru v DPB. V režii F. Nuckollse se představili  
J. Špalek, M. Haroková a M. Bukovčan 

17.–19. října 
• odborná porota 11. ročníku mezinárodního festivalu filmů a televizních 
pořadů o technických a průmyslových památkách Techné Ostrava 2012 
udělila hlavní cenu režisérce O. Struskové za snímek Dvacet let pod Žiž-
kovskou věží. Cenu Stanislava Vopaska za mimořádné zásluhy v oblasti 
památek uhelného a rudného hornictví obdržel od Nadace Landek Ostra-
va vysokoškolský pedagog J. Grygárek. Součástí filmové přehlídky bylo 
vědecké kolokvium a exkurze po průmyslových památkách 

• autorská čtení básníků a prozaiků z Maďarska, České republiky, Slo-
venska a Polska, koncerty, výstavy a prezentace nových knižních titulů 
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tižánrovém centru Cooltour, antikvariátu a galerii Fiducia, galerii Rubrum 
a klubu Hudební bazar 

• 700 zdravotníků a sociálních pracovníků pečujících o seniory se v Do-
mě kultury města Ostravy účastnilo 16. ročníku kongresu Gerontologické 
dny Ostrava. Hlavními tématy jednání byly Evropský rok stárnutí a mezige-
nerační solidarity, stárnoucí populace z pohledu současného zdravotnic-
tví a transformace sociálních služeb 

18. října
• v katedrále Božského Spasitele se konal pohřeb olašského krále  
J. Lipy, na kterém byli přítomni olašští Romové z celé Evropy

18. října–15. listopadu 
• na 12. ročníku festivalu Tanec Ostrava 2012 v multižánrovém centru 
Cooltour a v Domě kultury města Ostravy vystoupily soubory Spitfire Com-
pany, DOT504, VerTeDance, polská tanečnice a choreografka M. Haduch 
a další. Vrcholem přehlídky bylo představení Nederlands Dans Theater, 
prezentující choreografie J. Kyliána, M. Walerského a J. Ingera 

19.–20. října
• vítězem druhého kola voleb do Senátu, jehož se účastnilo pouze 
16,83 % voličů, se stal v obvodu Ostrava-město L. Sulovský z hnutí Ostra-
vak, který získal 58,52 % hlasů 

• mezinárodní filmový štáb v čele s režisérem a producentem J. D. Sala-
zarem natáčel v Národní kulturní památce Důl Michal videoklip pro řecké-
ho DJ Etostonea k písni Mazi. Tento krátkometrážní snímek vznikl s pod-
porou projektu Film Ostrava!!!, jehož cílem je přilákat filmaře k natáčení 
v Ostravě a v okolí



70

Ř
ÍJ

E
N 20. října–7. listopadu 

• Janáčkova filharmonie Ostrava, S. E. M. Ensemble, Ostravská banda 
a houslistka H. Kotková vystoupily na festivalu Beyond Cage v New Yorku, 
který proběhl u příležitosti 100. výročí narození a 20. výročí úmrtí sklada-
tele J. Cage. Na programu byly kromě skladeb J. Cage také díla M. Feld-
mana, Ch. Wolffa, L. Vítkové aj.

22. října–1. listopadu
• 3. ročník přehlídky Ostrava v Praze nabídl inscenace Národního divadla 
moravskoslezského, Divadla Petra Bezruče, Komorní scény Aréna a Di-
vadla loutek Ostrava. Na Piazzettě Národního divadla v Praze byla insta-
lována výstava Noblesa a syrovost, na které mohli návštěvníci zhlédnout 
snímky exteriérů a interiérů ostravských divadel 

24. října
• na 19. zasedání Zastupitelstva města Ostravy byly uděleny Ceny města 
Ostravy vysokoškolskému pedagogovi a sbormistrovi pěveckého sboru 
Chorus Ostrava při Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické 
univerzity L. Pivovarskému, zpěvačce M. Rottrové a in memoriam signa-
tářce Charty 77 D. Šavrdové, za niž ocenění převzal její syn L. Vasilov. 
Poté zastupitelé schválili dopis Vládě ČR, ve kterém požadovali navýšení 
počtu policistů v Ostravě, dohodu o partnerství mezi Ostravou a turec-
kým městem Gaziantep a vzali na vědomí materiál HZS MSK – zajištění 
činnosti jednotek požární ochrany na území města Ostravy. Po obsáhlé 
diskuzi byly odsouhlaseny názvy ulic a náměstí v prostoru Nové Karoliny: 
náměstí Biskupa Bruna, Na Prádle a Důlní. Z jednání byl stažen materiál 
týkající se majetkového vstupu města do společnosti Bazaly, a. s. 

• agentura CzechTourism zveřejnila žebříček nejnavštěvovanějších turis-
tických lokalit v České republice v roce 2011. Na sedmé příčce se umís-
tila Zoologická zahrada Ostrava, kterou si přišlo prohlédnout 499 400 
návštěvníků

• v antikvariátu a galerii Fiducia se konala beseda s delegáty konference 
Forum 2000, zahraničním redaktorem ČT T. Etzlerem a politologem a ve-
doucím zahraniční rubriky Hospodářských novin M. Ehlem

• k oslavě 115 let pivovaru Ostravar bylo v 18.00 ve vybraných restaura-
cích naraženo 200 sudů pivního speciálu Ostravar STO15°. Každý dospě-
lý host dostal jedno pivo zdarma 

• mládě gibbona bělolícího se narodilo v Zoologické zahradě Ostrava. 
Matkou mláděte tohoto kriticky ohroženého primáta je dvanáctiletá sami-
ce Sulu, která v roce 2011 odchovala v ostravské zoo svého prvního 
potomka
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Ostravy (24. října)

Zpěvačka M. Rottrová 
a syn D. Šavrdové 
L. Vasilov při předávání 
Cen města Ostravy 
(24. října) 
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24. října–9. listopadu 
• výstava prací grafika a ilustrátora J. Morela, přehlídka francouzských 
filmů, koncert zpěvačky Lise, inscenace hry V. Havla Audience ve fran-
couzštině v provedení souboru Cage de scène, vystoupení francouzských 
pouličních divadel, přednáška A. Saint Dreux o reklamě, koncert skupiny 
Playboy's Bend a další akce byly součástí festivalu Francouzský podzim, 
jehož pořadatelem byla Alliance Française Ostrava 

25.–28. října
• program 3. ročníku ostravského veletrhu hraček, na němž prezento-
valo své výrobky přes 50 vystavovatelů, nabídl rovněž taneční soutěž, 
vystoupení finalisty soutěže Hlas Česko Slovenska D. Mrózka, D. Patra-
sové, divadelní a výtvarné workshopy

25. října–19. listopadu
• z ostravských akcí konaných v rámci Týdne vědy a techniky lze jmenovat 
prezentace chemika M. Londesborougha, přednášky o sonetech W. Shake-
speara, nových metodách léčby zhoubných nádorů, povodních na Ostrav-
sku, ropných lagunách v Ostravě nebo výstavu mikrofotografií

27. října 
• na mistrovství ČR v běhu na 100 km v Plzni zvítězila v kategorii žen  
40–49 let I. Pachtová z Maraton klubu Seitl Ostrava v čase 10,01:08 h

28. října
• prezident republiky V. Klaus udělil O. Filipovi, spisovateli a ostravské-
mu rodáku, Medaili za zásluhy o stát v oblasti umění

Prezident V. Klaus předává spisovateli O. Filipovi Medaili za zásluhy o stát  
v oblasti umění (28. října) 



• pietního aktu k 94. výročí vzniku Československa u památníku bitvy 
u Zborova v Husově sadu se účastnili místopředseda Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR L. Zaorálek, primátor P. Kajnar, představitelé diplo-
matických zastoupení v ČR, zástupci Moravskoslezského kraje, Armády 
ČR, městských obvodů, politických stran, spolků válečných veteránů aj. 
Po projevech a položení věnců a kytic u památníku byla předána ocenění 
Čs. obce legionářské

• v rámci oslav státního svátku byly veřejnosti zpřístupněny reprezenta-
tivní prostory Nové radnice. Lidé si mohli také prohlédnout zdarma Ostra-
vu z vyhlídkové věže. Na Prokešově náměstí prezentovaly svou techniku 
složky Integrovaného bezpečnostního systému Moravskoslezského kraje 
a pro děti byly připraveny soutěže a hry

30. října 
• z důvodu špatných výkonů fotbalového týmu FC Baník Ostrava, který 
se nacházel na posledním místě prvoligové tabulky, byl novým trenérem 
jmenován M. Pulpit, který v této funkci vystřídal R. Látala 

30. října–1. listopadu 
• na programu 2. ročníku festivalu Dokud nás smrt nespojí, pořádané-
ho občanským sdružením THeatr ludem a antikvariátem a galerií Fiducia, 
byl mj. fotografický workshop, výtvarný happening skupiny Bulldozero, 
která vytvořila graffiti na oplocení u bývalého hotelového domu Jindřich,  
a prezentace I. Webera, jejímž tématem byla výstavba průmyslových hal, 
zejména komerčních prostorů nadnárodních řetězců z pohledu fotografa. 
Nejúspěšnější akcí byla divadelně-architektonická vyjížďka od antikvariátu 
Fiducia kolem bývalého obchodního domu Ostravica-Textilia, dolu Alexandr 
až k místu, kde stával zámek v Kunčicích. Odborný výklad M. Strakoše 
doplnila na jednotlivých zastávkách krátká divadelní vystoupení
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Zástupci Armády 
ČR na pietním 
aktu u památníku 
bitvy u Zborova 
v Husově sadu 
(28. října) 
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• balet R. Sakamota Poslední samuraj měl světovou premiéru v NDM. 
Režisérem představení byl E. Trottier, který se podílel s I. Vejsadou na 
choreografii. V hlavních rolích se představili O. Borisová-Pračiková, B. Kauf-
mannová, Po-Ju Lin a F. Staněk

2. listopadu 
• Divadlo loutek Ostrava uvedlo inscenaci J. Koláře, P. Prchala a M. Ebena 
Kocourek Modroočko. V režii V. Klemense vystoupili J. Krupica, L. Macha-
ráčková, A. Petrič a další 

3. listopadu 
• podvečerním lampionovým průvodem oslavili v Zoologické zahradě 
Ostrava svátek Halloween. Zoo zůstalo otevřeno až do 18 hodin, aby si 
mohli návštěvníci prohlédnout pavilony i po běžné zavírací době 

6. listopadu 
• v Domě umění v Ostravě byla zahájena interaktivní výstava České 
národní banky k 20. výročí české měny 20 let chráníme českou korunu, 
jejímž cílem bylo podpořit zájem o ekonomické vzdělávání, rozšířit všeo-
becné povědomí o českých platidlech a jejich ochranných prvcích a přiblí-
žit roli centrální banky v ekonomice

• zástupci Ostravských výstav, a. s., stavebních firem, představitelé 
města a další hosté, kteří se podíleli na rekonstrukci pavilonu A na Černé 
louce, se účastnili setkání konaného u příležitosti 10. výročí znovuotevře-
ní tohoto výstavního prostoru 

• novým trenérem HC Vítkovice Steel byl jmenován P. Oremus, jenž v té-
to funkci nahradil M. Trličíka

• výstava výrobků světoznámé firmy Moser, a. s., vytvořených podle návr-
hu výtvarnice L. Kocierzové, byla zahájena v Domě knihy Librex 

6.–7. listopadu
• na 16. mezinárodní konferenci Transport 2012 v Clarion Congress Hote-
lu zaměřené na tematiku transevropské dopravní sítě vystoupili představi-
telé ministerstev dopravy České republiky, Slovenska, Polska, Rakouska, 
poslanci Evropského parlamentu a zástupci regionálních samospráv a do-
pravních firem 

7. listopadu 
• devět lidí, z toho čtyři Indové, bylo zraněno při výbuchu plynu na koksá-
renské baterii v ArcelorMittal Ostrava, a. s. Jeden z nich 23. prosince ve 
Fakultní nemocnici v Ostravě zemřel

7.–9. listopadu
• hotel Imperial byl místem konání 8. ročníku konference „e-biz“, největ-
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Divadelní vystoupení u bývalého obchodního domu Ostravica-Textilia v rámci 
festivalu Dokud nás smrt nespojí (1. listopadu)

A. Petrič a J. Krupica v inscenaci DLO Kocour Modroočko (2. listopadu)
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výběrových řízeních

8. listopadu
• v areálu VŠB-TU byl za účasti rektora školy I. Vondráka, zástupců Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a dalších hostů slavnostně 
otevřen technologický pavilon Výzkumného energetického centra vybudo-
vaný v rámci projektu Inovace pro efektivitu a životní prostředí 

• americká zpěvačka S. Vega, kterou doprovázela skupina Čechomor 
a Smíchovská komorní filharmonie, nadchla 1700 posluchačů ČEZ Arény 

8.–9. listopadu 
• na koncertu k Mezinárodnímu dni studenstva a Dni boje za svobodu 
a demokracii se na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu Ostrava před-
stavili studenti a absolventi Doněcké státní hudební akademie Sergeje 
Prokofjeva. O den později přijal hosty z Doněcka náměstek primátora  
T. Petřík

9. listopadu 
• novým hejtmanem Moravskoslezského kraje byl koalicí ČSSD a KSČM 
zvolen sociální demokrat M. Novák 

• dohodu o partnerství mezi Ostravou a tureckým městem Gaziantep, na 
jejímž základě má být rozvíjena ekonomická spolupráce a kontakty v ob-
lastech kultury, vzdělávání, sportu a cestovního ruchu, podepsali primá-
toři obou měst – P. Kajnar a A. Güzelbey 

• na budově Krajského vojenského velitelství na Nádražní ulici v Přívoze 
byla odhalena pamětní deska účastníkům odbojové skupiny, kteří proved-
li v roce 1943 diverzní akci proti německému pracovnímu úřadu sídlícímu 
zde v době nacistické okupace 

• pietního aktu u příležitosti oslavy Dne válečných veteránů u památníku 
Rudé armády v Komenského sadech se účastnili místopředseda Sená-
tu P. Sobotka, místopředseda Národní rady Slovenské republiky J. Figeľ, 
zástupci města, starostové městských obvodů, Armády ČR, Čs. obce legi-
onářské, Českého svazu bojovníků za svobodu a další občané 

• v Multifunkční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice se uskutečnilo první 
setkání absolventů Ostravské univerzity. Kromě prezentace jednotlivých 
fakult byl připraven bohatý kulturní program: koncert Vysokoškolského 
pěveckého sboru OU, sboru Duha, žesťového kvinteta Fakulty umění OU, 
performance výtvarníka a vysokoškolského pedagoga J. Surůvky aj. Před-
stavena byla rovněž publikace Universitas Ostraviensis Facultas Philoso-
phica 1991–2012
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dově školní inspekce na Matiční ulici proti diskriminaci romských dětí 
v rovném přístupu ke vzdělání

10. listopadu 
• Komorní scéna Aréna zvítězila na 12. ročníku Festivalu divadel Moravy 
a Slezska pořádaném Těšínským divadlem v Českém Těšíně s inscenací 
S nadějí, i bez ní 

• 5000 diváků nadšeně aplaudovalo skupině Olympic, která společně 
s Českým národním symfonickým orchestrem vystoupila v ČEZ Aréně na 
turné u příležitosti 50 let svého trvání 

13. listopadu 
• 100. výročí Fakultní nemocnice Ostrava si její zaměstnanci připomněli 
koncertem J. Nohavici a Janáčkovy filharmonie Ostrava řízené M. Ivano-
vićem v Multifunkční aule Gong

13.–27. listopadu
• na čtyřech koncertech 38. přehlídky nové vokální a instrumentální tvor-
by Hudební současnost 2012 byla provedena díla studentů Janáčkovy 
konzervatoře a Gymnázia Ostrava, dále skladby K. Pexidra, J. Bezděka, 
D. Skály, J. Podešvy a L. Juřici. Poslední večer byl věnován společnému 
hudebně-tanečnímu projektu Asociace hudebních umělců a vědců – Tvůr-
čího centra Ostrava a JKGO nazvanému Ostravské střepy aneb Chacharo-
vo putování Ostravou, v němž 10 skladatelů ztvárnilo 10 míst v Ostravě, 
D. Žurková průmyslové objekty, E. Schiffauer haldu Ema, M. Báchorek 
konzervatoř nebo M. Jánošík Svinovské mosty

14. listopadu
• hejtman Moravskoslezského kraje M. Novák, náměstkyně primátora  
S. Piperková a primář plicního oddělení R. Kozel slavnostně otevřeli 
rekonstruovaný pavilon, v němž bylo nově umístěno plicní oddělení Měst-
ské nemocnice Ostrava

15. listopadu 
• Konfederace politických vězňů ČR ve spolupráci s občanským sdruže-
ním Pant uspořádala vzpomínkovou akci u příležitosti Dne boje za svo-
bodu a demokracii u pamětní desky obětem zla ve foyer Nové radnice. 
Projevy náměstka primátora M. Štěpánka, poslankyně Parlamentu ČR 
J. Wenigerové, biskupa F. V. Lobkowicze a předsedy ostravské pobočky 
Konfederace politických vězňů L. Žídka doplnilo vystoupení Ostravského 
dětského sboru

• v NDM se konala premiéra opery L. Janáčka Káťa Kabanová. V režii 
J. Nekvasila a hudebním nastudování R. Jindry se představili v hlavních 
rolích M. Fadayomi, M. Gurbaľ a G. Zampieri 
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M. Fadayomi jako Káťa Kabanová ve stejnojmenné opeře L. Janáčka (15. 
listopadu)
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16. listopadu
• u příležitosti zakončení první etapy rekonstrukce Dolní oblasti Vítkovice 
a otevření expozice Malý svět techniky byl připraven celodenní program: 
konference, které se účastnili mj. komisař Evropské komise Š. Füle, 
ministryně kultury A. Hanáková, ministr zahraničí K. Schwarzenberg, 
ministr životního prostředí T. Chalupa, poslanec Evropského parlamen-
tu E. Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje M. Novák, primátor 
P. Kajnar, předseda představenstva Vítkovice, a. s., J. Světlík a generální 
ředitelka Národního památkového ústavu N. Goryczková, prohlídky Národ-
ní kulturní památky Dolní Vítkovice a Landek Parku, workshop a seminář 
s autorem projektu obnovy Dolní oblasti Vítkovice J. Pleskotem, premiéra 
filmu o Dolních Vítkovicích Po Jantarové stezce nebo křest knihy Dolní 
Vítkovice dnes

• ministr zahraničních věcí K. Schwarzenberg vystoupil s krátkým projevem 
na zasedání vědecké rady VŠB-TU a navštívil Centrum podpory inovací

16.–17. listopadu 
• workshop kaligrafie, beseda o současné Koreji, exhibice v tradičním 
korejském sportu taekwondo, ochutnávka korejské kuchyně a výstava 
prezentující korejskou kulturu byly součástí česko-korejských dnů

17. listopadu
• Ostravský informační servis, s. r. o., připravil akci Kdyby nebyl listo-
pad… Návštěvníci vyhlídkové věže Nové radnice si mohli prohlédnout 
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Expozice Malý svět techniky v bývalé VI. energetické ústředně v Dolní oblasti 
Vítkovice (16. listopadu)
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běhly politické změny v roce 1989

• tisíc protestujících vyjádřilo svoji nespokojenost s vládními reformami 
na demonstraci na Masarykově náměstí 

• v inscenaci E. Ionesca Plešatá zpěvačka uvedené v KSA se představili 
v režii G. Kempinského J. Kaluža, V. Georgiev, T. Cisovská a další 

• vyprodaná ČEZ Aréna tleskala zpěvákům M. Žbirkovi, P. Janů, skupi-
nám Team, Mandrage, No Name a dalším na Koncertu pro všechny bezva 
lidi 

19. listopadu 
• po 15 letech vystoupil v ČEZ Aréně anglický zpěvák Sting v rámci svého 
turné Back to Bass 

20.–24. listopadu 
• v klubu Atlantik, Minikině a Staré Aréně se uskutečnily ozvěny queer 
filmového festivalu Mezipatra, zaměřeného na prezentaci snímků o se-
xuálních menšinách. Současně byla v klubu Atlantik instalována výstava 
fotografií M. Cichrové 

21. listopadu 
• na tiskové konferenci primátora P. Kajnara byla prezentována kandida-
tura Ostravy na titul Evropské město sportu 2014
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indickým dirigentem D. Chaudhurim u příležitosti výročí 150 let naroze-
ní básníka R. Thákura nabídl českou premiéru skladby Dravidian dithy-
ramb indického autora V. Paranjotiho a díla L. Janáčka, P. I. Čajkovského  
a A. Dvořáka. Jako sólistka vystoupila klavíristka J. Chaudhuri 

22. listopadu 
• tématem konference Dejme dětem rodinu, konané na Obchodní aka-
demii a Vyšší odborné škole sociální v Ostravě, byla podpora náhradní 
rodinné péče 

• hru M. Pally Sajns fikšn uvedl činoherní soubor NDM. V režii V. Herajto-
vé vystoupili mj. T. Jirman, R. Klemensová, J. Fišar a L. Bělašková 

• na charitativní akci Noc venku, jejímž cílem byla pomoc lidem bez 
domova, si mohli lidé vyzkoušet, jaké to je spát na ulici. Vstupným byly 
potraviny v minimální hodnotě 50 Kč určené klientům zařízení sociálních 
služeb. Součástí programu byly rovněž diskuze se sociologem J. Kelle-
rem, pracovníkem Agentury pro sociální začleňování J. Snopkem, hudeb-
ní vystoupení a autorská čtení 

• M. Baďura z Klubu plaveckých sportů Ostrava získal jako člen šta-
fety na 4× 50 m na mistrovství Evropy v krátkém bazénu ve francouz-
ském Chartres bronzovou medaili 

23. listopadu
• byly vyhlášeny výsledky ankety, v níž veřejnost vybrala nejlepší projekty 
financované Nadací OKD. Z ostravských institucí zvítězily v kategorii Pro 
zdraví ostravské středisko Společnosti pro ranou péči, o. s., podporující 
rodiny vychovávající sluchově postižené děti, a v kategorii Pro radost Kul-
turní zařízení Ostrava-Jih, p. o., s projektem Řemeslo má zlaté dno, který 
netradičním způsobem přiblížil dětem učňovské obory 

23.–25. listopadu 
• ve Věznici Heřmanice byli při policejní akci Cuprum zatčeni někteří 
dozorci a civilní zaměstnanci věznice zapojení do nelegálního obchodu 
s mědí

24. listopadu 
• na stanici Českého rozhlasu Vltava byla odvysílána nahrávka opery  
A. Dvořáka Armida v provedení souboru NDM. Bylo to poprvé, kdy se záznam 
Českého rozhlasu Ostrava a operního představení NDM dostal do prestižní 
mezinárodní výměnné nabídky Operní sezona Evropské vysílací unie

26. listopadu 
• v rámci projektu NAKI Místní a pomístní jména jako kulturní dědictví 
a zdroj poznání, jehož řešiteli byli J. David a P. Mácha, byla v pasáži KMO 
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Vítěz ankety Senior roku 2012 J. Hališka s náměstkyní primátora S. Piperko-
vou a předsedou sociální komise RMO L. Pospíšilem (29. listopadu)
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zahájena výstava „Paměť města – názvy míst, Ostrava“ a proběhl křest 
stejnojmenné publikace 

• prezentací fotografií ve foyer Nové radnice byla zakončena soutěž 
Pohlednice pro Ostravu, kterou pořádal Ostravský informační servis,  
s. r. o., ve spolupráci se Střední průmyslovou školou stavební v Ostravě 
a Asociací středoškolských klubů ČR. Vítězné snímky J. Štilárka, T. Janů 
a K. Powerové se posléze objevily na pohlednicích města 

28. listopadu 
• v Domě knihy Librex proběhly křest a beseda ke knize mořeplavce  
R. Konkolského Bouře nad Bermudami 
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Vánoční výzdoba Nové radnice (29. listopadu)



28. listopadu–2. prosince 
• 16. ročník přehlídky inscenací čtyř profesionálních ostravských čino-
herních souborů Ost-ra-var nabídl divadelním pedagogům, kritikům, teo-
retikům, kulturním redaktorům, divadelníkům a studentům vysokých škol 
15 představení, z nichž k nejúspěšnějším patřily Jak důležité je mít Fili-
pa, Donaha! a Kuřačky z produkce NDM, S nadějí, i bez ní, Chlív / Pater-
noster, Amigo v provedení souboru KSA, a z her uvedených DPB nejvíce 
zaujaly Pestré vrstvy. Součástí festivalu byly semináře v multižánrovém 
centru Cooltour a výstava obrazů a kreseb autora inscenace Sajns fikšn 
M. Pally. Poprvé byl vydán tištěný sborník příspěvků z doprovodných semi-
nářů

29. listopadu 
• konference Možnosti a omezení česko-polské přeshraniční spoluprá-
ce, která byla první akcí projektu Euregio PL-CZ, se konala v Clarion Con-
gress Hotelu Ostrava

• herci, moderátoru a publicistovi L. Eliášovi byla v knihovně Libri pro-
hibiti v Praze předána Cena Jaromíra Šavrdy, kterou občanské sdružení 
Pant uděluje u příležitosti Dne lidských práv 

• vítězem 6. ročníku ankety Senior roku 2012 se stal J. Hališka, vio-
loncellista, vysokoškolský pedagog a bývalý ředitel Janáčkovy filharmonie 
Ostrava. Současně byli vyhlášeni výherci literární soutěže Jak vnímám 
svou babičku, svého dědečka? určené žákům 5.–9. ročníků ZŠ

• Městská nemocnice Ostrava obsadila v celostátním průzkumu oblíbe-
nosti nemocnic organizovaném neziskovou organizací HealthCare Institu-
te třetí místo

• na Prokešově náměstí před Novou radnicí byl rozsvícen vánoční strom. 
Výzdobu, jejíž podobu vybrali občané v anketě, tvoří rovněž girlandy ze 
světelných diod a siluety koníčků

• na koncertu Italové v Ostravě zazněla v podání JFO řízené italským diri-
gentem A. Sisillou díla F. Schuberta, F. Liszta a A. Dvořáka. Jako sólista 
se představil italský klavírista V. Bresciani
 
• v antikvariátu a galerii Fiducia proběhl křest básnické knihy M. Krupy 
To pivo je mým topivem. Součástí večera, kterým prováděl I. Motýl, bylo 
rovněž autorské čtení a diskotéka 

30. listopadu 
• po rekonstrukci byl otevřen domov se zvláštním režimem na Zukalově 
ulici v Moravské Ostravě patřící Armádě spásy určený pro 28 osob s psy-
chickým onemocněním nebo bez přístřeší 
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• výstava projektů a modelů staveb významného architekta J. Pleskota 
byla zahájena v Multifunkční aule Gong, která je zároveň jednou z jeho 
nejznámějších realizací

• na charitativní akci v katedrále Božského Spasitele vystoupily hudeb-
ní soubory Keep Smiling Gospel, Sluníčko, BG Styl, Lidové konzervatoře 
a Múzické školy Ostrava a také herci Divadla loutek Ostrava. Výtěžek z dob-
rovolného vstupného byl určen na konto občanského sdružení Kolpingova 
rodina Smečno, pečující o rodiny, ve kterých se narodily děti se spinální 
muskulární atrofií 

• V. Chotaš z TJ Sokol Vítkovice se stal mistrem republiky ve volném 
stylu v kategorii do 96 kg na šampionátu konaném ve sportovní hale 
VŠB-TU

• ve věku 86 let zemřel L. Zenkl, muzikolog a vysokoškolský pedagog 

1.–23. prosince 
• rozsvícením vánočního stromu na Masarykově náměstí byly zahájeny 
České Vánoce, jejichž součástí byly vánoční trhy, vystoupení mnoha folk-
lorních, hudebních a divadelních souborů, zpěváků a skupiny historického 
šermu. 12. prosince několik stovek lidí zpívalo společně s J. Nohavicou, 
primátorem P. Kajnarem aj. vánoční písně v rámci akce Česko zpívá kole-
dy. V kostele sv. Václava se konala oblíbená představení Jesličky svatého 
Františka a po celý prosinec až do 2. ledna 2013 bylo v provozu Vánoční 
kluziště

4. prosince
• za účasti primátora P. Kajnara, jeho náměstka D. Madeje, zástupců 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Zdravotního ústavu Ostrava 
a Českého hydrometeorologického ústavu se v DLO uskutečnila veřejná 
debata s názvem Ovzduší… a jak dál?

• u příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační soli-
darity a Mezinárodního dne dobrovolníků předal náměstek primátora  
M. Štěpánek pamětní listy Dobrovolník roku jednotlivcům a organizacím 
zabývajícím se sociálními službami a volnočasovými aktivitami 

5. prosince
• hlavním bodem 20. zasedání Zastupitelstva města Ostravy bylo projed-
nání a schválení rozpočtu města na rok 2013. Ostrava bude hospodařit 
s 7,031 mld. Kč. Proti hlasovali nebo se hlasování zdrželi zastupitelé 
z hnutí Ostravak a KSČM. Materiály týkající se zachování prvoligové pří-
slušnosti FC Baník Ostrava, záměru zřízení Městské galerie Ostrava a od-
pověď na dopis společnosti Amádeus Real, a. s., která vlastní objekt býva-
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Vánoční trhy na Masarykově náměstí (1. prosince)
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C lého obchodního domu Ostravica-Textilia, byly po bouřlivé diskuzi schvále-
ny. ZMO souhlasilo také s podáním přihlášky na kandidaturu Ostravy na 
titul  Evropské město sportu 2014

• 50 let DK Poklad připomenul koncert kvintetu Z. Lapčíkové a křest 
knihy V. Šmajstrlové a J. Lexy Ze života porubského domu kultury. Tato 
akce byla poslední kulturní a společenskou akcí před jeho rekonstrukcí 

• první vítězkou soutěže Miss University se v Multifukční aule Gong stala 
M. Křížková z VŠB-TU

6.–9. prosince
• po šestnáctileté pauze proběhl opět v Ostravě a také v Karviné a Orlo-
vé 38. ročník Mezinárodního filmového festivalu Ekofilm. Ve čtyřech kate-
goriích se představilo 103 filmů ze dvou desítek zemí. Grand Prix – Cenu 
ministra životního prostředí ČR – získal slovenský režisér a scenárista 
P. Barabáš za snímek Pygmejové – Děti džungle. Součástí doprovodného 
programu v Multifunkční aule Gong byla Ekopouť, nabízející výstavy, work-
shopy, soutěže, ochutnávky a také hudební vystoupení 

7. prosince
• jedním z největších lákadel 12. ročníku výstavy betlémů na Slezsko-
ostravském hradě byl pětimetrový tzv. Třešťský betlém, jehož autorem je  
T. Pavlík z Ivančic u Brna 

Scéna z inscenace Perníková chaloupka (14. prosince)
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8. prosince
• na vůbec prvním koncertu v kostele Všech svatých v Hošťálkovicích 
zazněla v provedení Moravského komorního sboru, komorního orchestru 
Musica Opavia a sopranistky V. Stískalové-Černé za řízení J. Šimáčka díla 
W. A. Mozarta, D. Zipoliho a A. Vivaldiho. Koncert organizovalo občanské 
sdružení Svatováclavský hudební festival 

• v rámci projektu Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační soli-
darity 2012 se v Domově Slunečnice Ostrava konala soutěž Miss staré 
koleno, jejíž vítězkou se stala 92letá M. Miková 

• do posledního místa vyprodaná ČEZ Aréna zhlédla hokejový zápas HC 
Vítkovice Steel a týmu Rytíři Kladno, za který hrál rovněž J. Jágr. Domácí 
zvítězili 4:3

9. prosince
• na železniční trati Bohumín–Praha zahájil oficiálně provoz nový soukro-
mý dopravce Leo Express, a. s.

11. prosince
• první akcí k 200. výročí narození německého skladatele R. Wagnera 
byla v antikvariátu a galerii Fiducia beseda M. Jemelky a J. Nekvasila 
Wagner jako pozorovatel a komentátor dynamických proměn 19. století

12. prosince 
• vernisáž výstavy Jan Zrzavý Božská hra proběhla v Domě umění GVUO. 
Více než 250 obrazů tohoto významného malíře bylo rozděleno do sedmi 
tematických oddílů, z nichž jeden byl věnován vztahu J. Zrzavého k Os-
travě

• vítězem ankety O nejbezpečnější supermarket se v kategorii nákupních 
center stal Avion Shopping Park a mezi supermarkety byl nejúspěšnější 
Albert na Rudné ulici v Zábřehu 

• olympijský vítěz v krasobruslení J. Pljuščenko vystoupil společně se  
S. Lambielem, T. Vernerem aj. na lední show Pán ledu 2012 na zimním 
stadionu Sareza v Porubě 

13. prosince
• třetí, závěrečný svazek souborného díla spisovatele J. Balabána v anti-
kvariátu a galerii Fiducia představili editor Balabánova díla P. Hruška a je-
ho redakční spolupracovníci

14. prosince
• premiéra inscenace V. Renče Perníková chaloupka v režii V. Klemense 
se konala v DLO. Autorem výpravy byl M. Hejmovský
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C • soubor Divadla Petra Bezruče uvedl hru B. Viana Pěna dní. V režii  
A. Petrželkové vystoupili O. Brett, T. Vilišová, J. Jelínek a další 

15. prosince 
• přes 1500 diváků 10. PechaKucha Night v Multifunkční aule Gong zhléd-
lo prezentace architektů, designérů, výtvarníků aj. K nejzajímavějším patři-
la vystoupení designérů M. Velčovského, J. Pelcla nebo výtvarníka J. Róny 

• zpívání koled u živého betléma přilákalo tradičně v předvánočním čase 
do ostravské zoo řadu návštěvníků. Především děti využily možnost krmit 
zvířata ve výbězích

• charitativního Vánočního koncertu v hotelu Imperial, jehož výtěžek byl 
určen dětem z dětských domovů, se zúčastnil rovněž kandidát na prezi-
denta republiky J. Fischer 

16. prosince 
• na programu ostravské části mezinárodního festivalu adventních a vá-
nočních zvyků, koled a řemesel Souznění byla mše v kostele Panny Marie 
Královny v Mariánských Horách, galakoncert v Domě kultury města Ostra-
vy, na kterém vystoupila zpěvačka E. Pilarová, arménský soubor Tonacujc, 
Folklorní studio Buchlovice nebo cimbálová muzika Valášek z Kozlovic 
a ve vestibulu DK proběhlo setkání s tvůrci lidových řemesel, ochutnávka 
regionální kuchyně nebo košt moravských vín 

17. prosince 
• kandidát na prezidenta republiky M. Zeman si prohlédl provozy Vítkovi-
ce Machinery Group a setkal se s občany na Masarykově náměstí 

18. prosince
• za přítomnosti velvyslance Ázerbájdžánské republiky v ČR T. Tagizade, 
náměstkyně ministra kultury a turismu Ázerbájdžánské republiky S. Mam-
madaliyevy, náměstkyně primátora S. Piperkové, ředitelky Ostravského 
muzea J. Kábrtové a kurátora D. Majera byla v Ostravském muzeu slav-
nostně zahájena unikátní výstava Země věčného ohně. Jednalo se o nej-
větší výstavní projekt věnovaný historii a kultuře této jihokavkazské země 
v celoevropském měřítku. Návštěvníci mohli zhlédnout ručně tkané kober-
ce, zbraně, šperky, staré mince, měděné nádobí a další exponáty 

• části Vánočního oratoria J. S. Bacha přednesli na JKGO v nastudování 
P. Šumníka sólisté N. Horská, Š. Maršálová, P. Němec, J. Kučera, Aka-
demický pěvecký sbor VŠB-TU, Chorus Ostrava, Smíšený pěvecký sbor 
JKGO a Komorní orchestr JKGO 

20. prosince
• představitelé Moravskoslezského kraje, města Ostravy a Českého sva- 
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79. mistrovství světa v ledním hokeji 2015 v Praze a Ostravě 

• do provozu byla uvedena rychlostní komunikace Prodloužená Místecká 
a sjezd z mostu na Českobratrské ulici s propojením na okolní ulice Hor-
nopolní a Cihelní. Investice na tuto stavbu dosáhla bezmála 1 miliardu Kč

• operní soubor NDM uvedl operetu J. Strausse ml. Noc v Benátkách. 
V hudebním nastudování J. Šrubaře a režii P. Mikuláštíka vystoupili  
V. Morys, J. Sibera, J. Moravec a další 

• v Multifunkční aule Gong bylo vystaveno nejprestižnější ocenění muž-
ského týmového tenisu Davisův pohár 

21. prosince
• na 21. zasedání ZMO byly projednány a schváleny prodej plynáren-
ských zařízení společnosti SMP Net, s. r. o., změna společenské smlouvy 
společnosti Koordinátor ODIS, s. r. o., a poskytnutí účelové dotace pro 

Náměstek primátora D. Madej přebírá od skautů betlémské světlo (21. pro-
since)
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Sportovní basketbalovou školu Ostrava, o. s., na zabezpečení činnosti 
sportovního klubu 

• členové skautských oddílů předali na Nové radnici náměstkovi primátora 
D. Madejovi betlémské světlo. Zájemci si jej mohli vyzvednout jak z ostrav-
ských kostelů, tak přímo z vrátnice Nové radnice, kde bylo k dispozici do  
6. ledna 2013 

• za účasti hejtmana M. Nováka, primátora P. Kajnara, ředitele Úřadu 
Regionální rady Moravskoslezsko D. Sventka, zástupců dodavatele a dal-
ších osobností byl slavnostně otevřen dopravní terminál Svinovské mosty, 
jehož součástí jsou rekonstruované tramvajové a autobusové zastávky 
včetně nových eskalátorů, výtahů a schodišť umístěných v jižní a severní 
věži. Zřízena byla rovněž nová zastávka pod mosty na Peterkově ulici 

24. prosince 
• děti do 15 let dostaly na Štědrý den dárek v ostravské zoologické 
zahradě – vstup zdarma. Připraveno bylo rovněž komentované krmení 
hrochů v pavilonu Tanganika

• na věži Nové radnice si zájemci mohli zavzpomínat na některé vánoč-
ní tradice. V pobočce Ostravského informačního servisu mohli pouštět 
lodičky z ořechových skořápek po vodě nebo hádat osud z rozkrojených 
jablek či do vody vlitého olova

• v katedrále Božského Spasitele proběhly na Štědrý den dvě bohosluž-
by. Odpolední byla určena především rodičům s dětmi a tradiční půlnoční 
celebroval biskup F. V. Lobkowicz 

Nový dopravní terminál Svinovské mosty (21. prosince)
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26. prosince 
• vítězi Štěpánského běhu Porubou se stali v kategorii mužů do 39 let  
J. Zemaník v čase 47:31 min a mezi ženami do 34 let byla nejlepší  
A. Esentierová, která trať zaběhla v čase 53:48 min

31. prosince 
• NDM připravilo na Silvestra dvě galapředstavení, operetu Noc v Benát-
kách a činoherní inscenaci Donaha! (Hole dupy)

• rozloučit se se starým rokem mohli lidé u radnice v Radvanicích, kde 
se ohňostroj konal již v 21.00. Tradičním místem oslav byly zaplněné bary 
na Stodolní ulici a v jejím okolí. Spontánně se slavilo mj. na Masarykově 
a Prokešově náměstí v centru města
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AMO Archiv města Ostravy  

ČR Česká republika 

Čs. československý

ČSSD Česká strana sociálně demokratická 

ČT Česká televize 

DK  dům kultury 

DLO Divadlo loutek Ostrava 

DPB Divadlo Petra Bezruče

GVUO Galerie výtvarného umění v Ostravě 

HZS MSK Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

JFO Janáčkova filharmonie Ostrava 

JKGO  Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě 

KDU-ČSL Křesťanská a demokratická strana – Česká strana lidová

KMO Knihovna města Ostravy

KSA  Komorní scéna Aréna

KSČM Komunistická strana Čech a Moravy 

MHF  Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o. p. s. 

MMO Magistrát města Ostravy

MPO Městská policie Ostrava 

NDM  Národní divadlo moravskoslezské 

ODS Občanská demokratická strana 

OU Ostravská univerzita

RMO Rada města Ostravy

SVČ středisko volného času 

VŠB-TU Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

WDSF World DanceSport Federation, Světová federace tanečního sportu 

ZMO Zastupitelstvo města Ostravy 

ZŠ základní škola 

Seznam zkratek
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Ahanhanzo-Glèlè Blaise, ministr životní-
ho prostředí Beninské republiky  
20

Aksich Tony, ředitel společnosti RPG RE 
40

Albot Radu, moldavský tenista 32

Alda Jan, básník a překladatel 10 

Amar Armand, francouzský skladatel 
21, 25

Antczak Robert, běžec 48

Ashok Venkatesan, velvyslanec Indické 
republiky v ČR 10

Bába Jaroslav, skokan do výšky 10

Babinec Ivan, ředitel společnosti Untra-
co, v. o. s. 39

Bach Johann Sebastian, německý 
hudební skladatel  88

Baborák Radek, hráč na lesní roh 36

Baďura Martin, plavec 80

Báchorek Milan, skladatel 77

Balabán Jan, spisovatel 11, 48, 87 

Baláž Roman, běžec 13

Balová Ada, harfistka 16

Banáš Jozef, slovenský spisovatel 47

Barabáš Pavol, slovenský režisér a sce-
nárista 86

Baran Radek, ředitel Domova Slunečni-
ce 39

Bárta Dan, zpěvák 52

Bárta Jiří, violoncellista 37, 38

Bartoš Juraj, slovenský trumpetista 38

Bednář Jiří, výtvarník 15

Beer Alexandr, brigádní generál v. v.  
32

Bělašková Lada, herečka 12, 43, 80

Benek Zdeněk, atlet 21

Berdych Tomáš, tenista 13

Bernold Philipe, flétnista 64

Beseda Ondřej, herec 34, 47

Bezděk Jiří, skladatel 77

Biermann Rudolf, producent 57

Birklenová Nikola, herečka 26

Bittová Iva, zpěvačka a houslistka 52

Boháč Aleš, náměstek primátora statu-
tárního města Ostravy 9, 50

Bolt Usain, jamajský běžec 40, 41

Borisová-Pračiková Olga, sólistka baletu 
74

Borovcová Jana, fyzioterapeutka 65

Bracciali Daniele, italský tenista 13

Brahms Johannes, německý skladatel 
59

Braun Daniel, náměstek ministra pro 
místní rozvoj ČR 28

Brauner Tomáš, dirigent 64

Bresciani Vittorio, italský klavírista 83

Brett Ondřej, herec 12, 18, 25, 88

Briones Inti, chilský kameraman 62

Brontëová Emily, anglická spisovatelka 
12

Buchbinder Rudolf, rakouský klavírista 
38

Bukovčan Matúš, slovenský herec 68

Burešová Dana, operní pěvkyně 33

Buribajev Alan, kazašský dirigent 36

Burrows Abe, americký scenárista 35 
a textař 

Caban Šimon, režisér a scénograf 35

Cage John, americký skladatel a výtvar-
ník 49, 65, 70

Campbellová-Brownová Veronica, jamaj- 
ská běžkyně 40, 41

Caron de Beaumarchais Pierre-Augustin, 
francouzský dramatik 25 

Catalani Alfredo, italský skladatel 28, 
61

Cavallaro Marco, italský tanečník 65

Cichrová Michaela, fotografka 79

Cilea Francesco, italský skladatel 28

Cisovská Tereza, herečka 79

Cisovský Marek, herec 10, 11, 21, 67

Jmenný rejstřík
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Cónová Anna, herečka 43

Coufal Petr, krasobruslař 13

Culver Andrew, americký skladatel 49

Curylo Václav, vychovatel a sbormistr 
mužského sboru ve Věznici Heřmanice 
25 

Čajkovskij Petr Iljič, ruský skladatel 80

Čapka Michal, herec 42

Čech Jiří, muzikolog, pedagog 68

Čecháková Libuše, herečka 47

Čechov Anton Pavlovič, ruský dramatik  
a prozaik 26

Čechura Rudolf, spisovatel a scenárista  
18

Čermák Hynek, herec 57

Čermáková Viktorie, herečka 57

Černý Tomáš, operní pěvec 33, 64

Čuba Albert, herec 10, 11

Dasnières de Veigy Jonathan, francouz-
ský tenista 32

Dastlík Tomáš, herec 34, 35, 62

David Jaroslav, jazykovědec, vysokoškol-
ský pedagog 80

De Angelis Andrea, italský tanečník 65

Dekický Jan, místostarosta obvodu Poru-
ba 39

Dienstbier Jiří, senátor 66

Dobeš Josef, ministr školství, mládeže  
a tělovýchovy ČR 26, 35

Dobeš Pavel, ministr dopravy ČR 9

Dočkalová Tereza, herečka 25

Dolenský Martin, režisér 31

Dostál-Berg Petr, trumpetista 68

Drásal Petr, zástupce obchodního  
ředitele společnosti Imos Brno, a. s. 
44

Drmota Jakub, tanečník 10

Držkovic Valentin, výtvarník 64

Dřízgová-Jirušová Eva, operní pěvkyně 
25, 64

Dubnova Romana, skokanka do výšky 
47

Duša Ferdiš, výtvarník 46

Dušek Zdeněk, režisér 35

Dvořák Antonín, skladatel 8, 9, 28, 33, 
59, 64, 80, 83

Dvořák Antonín, vnuk skladatele Antoní-
na Dvořáka 33

Eben Marek, skladatel, textař, herec, 
moderátor 74

Ehl Martin, politolog, novinář 70

Ehrenberger Marek, designér 67

Eliáš Luděk, herec, moderátor, publicis-
ta 83

Ellenwood Noah Scott, americký zpěvák 
68

Esentierová Adéla, běžkyně 48, 91

Etostone, řecký hudebník 69

Etzler Miroslav ml., herec 9

Etzler Miroslav st., divadelní kritik 9

Etzler Tomáš, zahraniční redaktor ČT 70

Fadayomi Morenike, anglická operní 
pěvkyně 77, 78

Faulk Dexter, americký běžec 40

Fečo Josef, kontrabasista 38

Fedoruk Andrej, předseda Doněcké 
oblastní rady 21

Feldman Morton, americký skladatel 70

Feller Ivan, herec 47

Fialová Hana, operetní zpěvačka 35

Fialová Květa, herečka 39

Figeľ Ján, místopředseda Národní rady 
Slovenské republiky 76

Filip Ota, spisovatel 72

Filla Emil, výtvarník 46

Fischerová Zuzana, operní pěvkyně 68

Fišar Jan, herec 10, 80

Fischer Jan, kandidát na prezidenta ČR 
88

Florova Tereza, tanečnice 10

Floryk David, starší sboru Křesťanského 
společenství v Ostravě 63

Františák Martin, režisér 18, 25, 62

Fraš Rostislav, saxofonista 38

Friel Brian, irský dramatik 68

Füle Štefan, komisař Evropské komise 78

Furlaneto Ferruccio, italský operní pěvec  
36
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Gaarder Jostein, norský spisovatel 16

Gabašvili Tejmuraz, ruský tenista 32

Gábor Peter, slovenský režisér, šéf čino-
hry NDM 46

Gajdošíková Pavla, herečka 18

Galia Robert, moderátor 39

Galliber Joe, senátor státu New York 54

Garza Jorge, mexický operní pěvec 19

Gasnárková Alexandra, herečka 42

Geffroy Isabelle, francouzská zpěvačka 
52

Gegner Jana, německá in-line bruslařka  
47

Genet Jean, francouzský básník, drama-
tik a spisovatel 25

Georgiev Vladislav, herec 21, 79

Glogerová Marie Ludmila, novorozenec 7

Goldflam Arnošt, režisér a dramatik 62

Goldoni Carlo, italský dramatik 42, 43

Goryczková Naděžda, generální ředitelka 
Národního památkového ústavu 78

Graubner Jan, arcibiskup olomoucký 64

Grygárek Jiří, vysokoškolský pedagog 68

Gříšek Dalibor, člen Rady města Ostravy 
50

Gurbaľ Martin, operní pěvec 33, 61, 64 
77

Güzelbey Asim, primátor tureckého 
města Gaziantep 76

Haan Richard, operní pěvec 33

Haduch Małgorzata, polská tanečnice  
a choreografka 69

Hájková Jarmila, ředitelka DLO 44

Halberštát Eduard, výtvarník 57

Hališka Jan, violoncellista, vysokoškol-
ský pedagog, pověřený ředitel Janáč-
kovy filharmonie Ostrava 7, 81, 83

Hanáková Alena, ministryně kultury ČR 
78

Hanzelka Jiří, cestovatel 49

Harazim Zdeněk, ředitel Městské policie 
Ostrava 31, 40, 50

Harok Roman, operetní zpěvák 15, 35

Haroková Markéta, herečka 25, 68

Haruda Karel, výtvarník 57

Havel Jiří, poslanec Evropského parla-
mentu 54

Havel Václav, prezident ČR, dramatik 72

Heidlerová Betty, německá kladivářka 
40

Hejmovský Michal, výtvarník 87

Helebrand Pavel, skladatel 33

Hendrych Jan, výtvarník 31

Herajtová Věra, režisérka 80

Herr Martha, brazilská operní pěvkyně 
49

Heřkovič Jindřich, plukovník v. v., čestný 
občan Ostravy 21

Hilský Martin, překladatel 47

Hindemith Paul, německý skladatel 25

Hlaváč Jan, spisovatel a scenárista 31

Holáň Josef, starosta městského obvo-
du Stará Bělá 54

Horská Nikola, pěvkyně 88

Hořejší Pavel, violista 38

Houska Petr, herec 12

Hovda Erik, norský lékař 60

Hrabina Jiří, náměstek primátora statu-
tárního města Ostravy 50

Hrotík Michal, vedoucí odboru kultury  
a zdravotnictví 17

Hrůša Jakub, dirigent 38

Hrůša Petr, architekt 61

Hruška Petr, básník 16, 48, 87

Hřebejk Jan, režisér 57

Hudeček Václav, houslista 59

Huříková Tereza, závodnice na horských 
kolech 57

Chaloupka František, skladatel 49

Chalupa Tomáš, ministr životního pro-
středí ČR 27, 78

Chaudhuri Debashish, indický dirigent 
80

Chaudhuri Jana, klavíristka 80

Chotaš Vratislav, zápasník ve volném 
stylu 84

Ibsen Henrik, norský dramatik a básník 
16, 17

Inger Johan, švédský choreograf 69
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Ingrossová Letizia, italská tanečnice 65

Ionesco Eugène, francouzský dramatik 
79

Irglová Markéta, zpěvačka 55

Ivanović Marko, dirigent a skladatel 77

Jaffé Sophia, německá houslistka 37, 
38

Jágr Jaromír, hokejista 87 

Janáček Leoš, skladatel 8, 77, 78, 80

Janková Martina, operní pěvkyně 64

Jánošík Michal, skladatel 77

Janů Petra, zpěvačka 79

Janů Tomáš, fotograf 81

Janků Heidi, zpěvačka 35

Javůrek Jaromír, ředitel Mezinárodního 
hudebního festivalu Janáčkův máj,  
o. p. s. 37

Jedlička Alois, fotograf 52

Jelínek Josef, herec 88

Jemelka Martin, historik 87

Jerofejev Venedikt, ruský spisovatel 21, 
66

Jindra Robert, dirigent 28, 33, 36, 61, 
77

Jirman Tomáš, herec 26, 80

Jurigová Kristýna, koulařka 49

Juřica Leon, skladatel 77

Kábrtová Jiřina, ředitelka Ostravského 
muzea 88

Kačer Jan, herec a režisér 47

Kafková Pavlína, herečka 25

Kajnar Petr, primátor statutárního města 
Ostravy 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 22, 
27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 40, 43, 
44, 46, 47, 50, 59, 73, 76, 78, 79, 
84, 90

Kajzar Helmut, polský dramaturg a reži-
sér 21

Kaláb Jan, výtvarník 31

Kalinová Kateřina, výtvarnice 57

Kallus Mojmír, předseda české pobočky 
Mezinárodního křesťanského velvysla-
nectví v Jeruzalémě 63

Kaluža Josef, herec 67, 79

Karel IV., císař a český král 44

Karnufek Radek, běžec 15, 25, 49

Kaufmannová Barbora, sólistka baletu 
74

Keller Jan, sociolog a vysokoškolský 
pedagog 80

Kempinski Grzegorz, polský režisér 79

Kim Jun-Ha, prezident Hyundai Motor 
Manufacturing Czech, s. r. o. 29

Kiselev Sergej, velvyslanec Ruské fede-
race v ČR 32

Kláskova Zdeňka, spoluautorka knihy 31

Klaus Václav, prezident ČR 30, 31, 72

Klausová Livia, manželka prezidenta ČR 
30, 31

Klecker Jakub, dirigent 19

Klemens Václav, režisér 33, 61, 74, 87

Klemensová Renáta, herečka 26, 42, 
43, 80

Klement Tomáš, klavírista 9

Klimsza Janusz, režisér 21, 43

Klumparová Vladimíra, výtvarnice 31

Klus Tomáš, zpěvák 52

Knapková Miroslava, veslařka 60, 61

Knebel  Sebastian, německý varhaník 
64

Kocierzová Lenka, výtvarnice a kronikář-
ka Vítkovic 74

Kocmanová Petra, herečka 21, 42

Kočí Luboš, ředitel Multi Development 
Czech Republic, a. s. 23

Kokkonen Sussana, finská historička  
63

Kolář Josef, spisovatel 74

Koljada Nikolaj, ruský dramatik 42

Koller David, zpěvák a hráč na bicí 43

Konkolski Richard, mořeplavec 81

Koryčánek Rostislav, historik architek-
tury 67

Košárek Karel, klavírista 36

Kotík Petr, skladatel a dirigent 49

Kotková Hana, houslistka 70

Kotyza Tomáš, vedoucí odboru životního 
prostředí Krajského úřadu Moravsko-
slezského kraje 14

Kouřil Radovan, basketbalista 33
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Koutný Aleš, člen Rady města Ostravy 
50

Kozel Radovan, primář plicního oddělení 
Městské nemocnice Ostrava 77

Krainová Simona, modelka 22, 23

Krasl František, fotograf 11

Krčmářová Vendula, vedoucí ostravské 
pobočky organizace Arnika 14

Krejčí Ivan, režisér 10, 42

Krob Andrej, režisér 18

Krupa Milan, básník 83

Krupanská Sylvie, herečka 12, 62

Krupica Jiří, herec 47, 74, 75

Křížková Michaela, Miss University 2012 
86

Kubala Květoslav, fotograf 50

Kubice Jan, ministr vnitra ČR 15, 49

Kubík Jan, handicapovaný sportovec  
33

Kučera Jan, pěvec 88

Kuděla Jiří, výtvarník 33

Kuchar Theodore, americký dirigent 7

Kulhánek Oldřich, výtvarník 64

Kunc Milan, výtvarník 31

Kupka František, výtvarník 21, 46

Květoň Aleš, výtvarník 60

Kvitová Petra, tenistka 30, 31

Kylián Jiří, choreograf 69

Lambiel Stéphane, švýcarský krasobrus-
lař 87

Landsfeld Tomáš, ředitel Městského 
ředitelství Policie ČR Ostrava 31

Langmajer Jiří, herec 54

Lapčíková Zuzana, hráčka na cimbál  
a zpěvačka 86

Lassally Walter, německý kameraman 
62

Látal Radek, trenér FC Baník Ostrava  
73

Lavillenie Renaud, francouzský skokan 
o tyči 40

Lazorčáková Veronika, herečka 10, 46

Lessy Petr, policejní prezident 31

Lexa Jiří, předseda letopisecké komise 
obvodu Poruba 86

Lička Verner, generální sportovní mana-
žer FC Baník Ostrava 27, 33

Lifschitz Konstantin, ruský klavírista 38

Lichý Norbert, herec 25

Lipa Jan, král olašských Romů 69

Lipus Radovan, režisér 8

Lise, francouzská zpěvačka 72

Liszt Ferenc, maďarský skladatel 83

Lobkowicz František Václav, biskup ost-
ravsko-opavský 31, 42, 64, 77, 90

Loesser Frank, americký skladatel  
a textař 35

Londesborough Michael, anglický che-
mik a propagátor vědy 72

Lorencová Petra, herečka 10, 26, 42, 
43

Lyčka Břetislav, příslušník protifašistic-
kého odboje 54

Mácal Zdeněk, dirigent 38

Madej Dalibor, náměstek primátora sta-
tutárního města Ostravy 14, 22, 23, 
24, 27, 36, 50, 63, 84, 89, 90

Mácha Přemysl, geograf, vysokoškolský 
pedagog 80

Macháček Jiří, šéfredaktor časopisu 
Protimluv 16

Machalová-Jánošíková Marianna, výtvar-
nice 63

Macharáčková Lenka, herečka 16, 74

Majer David, kurátor výstavy, historik 
umění 88

Malamud Bernard, americký spisovatel 
62

Málková Lucie, režisérka 16

Malura Jan, vysokoškolský pedagog 59

Mammadaliyeva Sevda,  náměstkyně 
ministra kultury a turismu Ázerbáj-
džánské republiky 88

Marešová Oldřiška, skokanka do výšky 
10

Marshall Jamie, anglický zpěvák 60

Maršálová Šárka, pěvkyně 88

Marták Ivo, herec 16

Martinová Věra, zpěvačka 60

Matějů Jiří, výtvarník 9

Matragi Blanka, módní návrhářka 31
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Matula Robert, brigádní generál v. v., 
čestný občan města Ostravy 46

McFerrin Bobby, americký zpěvák 52

Medek Tomáš, výtvarník 16

Mejstřík Michal, ekonom 11

Melník Lukáš, herec 12

Messerer Asaf, ruský choreograf 57

Mikotová Zoja, režisérka 10

Miková Marie, obyvatelka Domova Slu-
nečnice Ostrava 87

Mikulášek Jan, režisér 12

Mikuláštík Pavel, režisér 89

Milo Lukáš, běžec 47

Mládek Ivan, zpěvák a hudebník 52

Mohylová Andrea, herečka 10

Monáe Janelle, americká zpěvačka 52, 
53

Moravec Josef, operní pěvec 89

Morel Julien, francouzský výtvarník 72

Moreno Leon Alfredo, venezuelský 
závodník na in-line bruslích 47

Morissette Alanis, kanadská zpěvačka 
52

Morys Václav, operní pěvec 89

Motýl Ivan, publicista a básník 16, 83

Mouritzen Peter, dánský spisovatel 47

Mozart Wolfgang Amadeus, rakouský 
skladatel 87

Mrázek Petr, hokejový brankář 43

Mrózek Daniel, finalista soutěže Hlas 
Česko Slovenska 72

Mucha Alfons, výtvarník 64

Mynář Vojtěch, poslanec Evropského 
parlamentu 54

Navarro Daniel, španělský kytarista  
55

Nedbal Oskar, skladatel 14

Nekvasil Jiří, ředitel NDM, režisér 19, 
28, 33, 77, 87

Němcová Božena, spisovatelka 10

Němec Petr, fotbalista 33

Němec Petr, pěvec 88

Nitrová Anna, operní pěvkyně 61

Nohavica Jaromír, zpěvák 34, 35, 50, 
68, 77, 84

Norgaardová Frederikke, dánská taneč-
nice 65

Norman Chris, anglický zpěvák 31

Nosková Margareta, strážnice Městské 
policie Ostrava 46

Novák Miroslav, náměstek hejtmana, 
hejtman Moravskoslezského kraje 27, 
35, 66, 76–78, 90

Novotná Kateřina, závodnice na in-line 
bruslích 47

Nuckolls Filip, režisér 68

Nytra Zdeněk, ředitel Hasičského 
záchranného sboru Moravskoslezské-
ho kraje 16

Oberfalzer Jiří, senátor 43

Ondrušková Jana, herečka 42

Opočenský Pavel, výtvarník 31

Orálek Daniel, běžec 63

Oremus Peter, slovenský hokejový trenér 
74

Orozovič Igor, herec 46

Ostrý Jan, flétnista 64

Ovčáček Eduard, výtvarník 57

Pachtová Iva, běžkyně 63, 72

Pála Dušan, spoluautor knihy 31

Palas Jaroslav, hejtman Moravskoslez-
ského kraje 22, 32, 63

Palik Peter, slovenský režisér a loutkář 
47

Palla Marian, prozaik, básník, výtvarník 
a publicista 80, 83

Palyza Lumír, člen Rady města Ostravy 
50

Pammer Anna Maria, rakouská operní 
pěvkyně 38

Paranjoti Victor, indický skladatel 80

Pars Krisztián, maďarský kladivář 40

Pass John, kanadský básník 16

Pastorová Petra, běžkyně 35

Patrasová Dagmar, herečka a zpěvačka 
72

Paulsen Ulf, německý operní pěvec 19

Pavlíčková Lenka, herečka 16

Pavlík Tomáš, betlémář 86
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Pavliňák Petr, majitel Výtvarného centra 
Chagall 50

Pelcl Jiří, designér 88

Pešek Libor, dirigent 37, 38 

Petrič Aleš, herec 66, 74, 75

Petřík Tomáš, náměstek primátora statu-
tárního města Ostravy 21, 43, 76

Petter Anton, rakouský výtvarník 64

Petrželková Anna, režisérka 88

Pexidr Karel, skladatel 77

Pilarová Eva, zpěvačka 88

Piperková Simona, náměstkyně primáto-
ra statutárního města Ostravy 7, 17, 
36, 37, 46, 77, 81, 88

Pivovarský Lumír, sbormistr, vysokoškol-
ský pedagog 70, 71

Plaček Jan, farář 67

Planka Pavel, člen Rady města Ostravy 
50

Pleskot Josef, architekt 35, 64, 78, 84

Pljuščenko Jevgenij, ruský krasobruslař 
87

Podešva Jaromír, skladatel 77

Po-Ju Lin, tchajwanský sólista baletu 74

Polák Vladimír, herec 35, 42

Polášek Roman, fotograf 11, 67

Popelář Martin, fotograf 11, 16

Pospíšil Lubomír, předseda sociální 
komise RMO 81

Powerová Kristýna, fotografka 81

Prchal Petr, režisér a scenárista 74

Procházka Lubomír, operní pěvec 55

Procházka Vladimír, jednatel společnosti 
DK Poklad, s. r. o. 50

Proksch Nicola, rakouská operní pěvky-
ně 19

Przybylová Blažena, ředitelka Archivu 
města Ostravy 49, 66

Puchová Hana, výtvarnice 48

Pulpit Martin, trenér FC Baník Ostrava 
73

Radimec Libor, fotbalista 33

Ravel Maurice, francouzský skladatel 9

Reisz Karel, filmový režisér 62

Reisz Pavel, bratr Karla Reisze 62

Reittererová Vlasta, muzikoložka 18

Renč Václav, básník a dramatik 87

Renner Boris, fotograf 61

Richardsová-Rossová Sanya, americká 
běžkyně 40

Rissmiller Gary, americký hráč na bicí 
38

Rojíček Miroslav, člen Rady města Ostra-
vy 50

Rojková Jaroslava, učitelka 26

Romanská Lydie, básnířka 47

Róna Jaroslav, výtvarník 88

Rosolová Denisa, atletka 33

Rosová Romana, historička umění 13

Rottrová Marie, zpěvačka 47, 70, 71

Ruiz Raoul, chilský režisér 62

Rybka Pavel, varhaník 68

Rygel Zdeněk, fotbalista 33

Ryšánek Schmiedtová Janka, režisérka 
26

Řezníčková Klára, režisérka 46

Saavedra Anna, dramaturgyně 26, 35

Saint Dreux Anne, francouzská badatel-
ka v oblasti sémiologie 72

Saint-Saëns Camille, francouzský skla-
datel 8

Sakamoto Ryuichi, japonský skladatel  
a hudebník 74

Salazar Juan David, kolumbijský režisér 
a producent 69

Salichová Helena, výtvarnice, spisovatel-
ka a folkloristka 38

Samec Matěj, dramaturg 16

Sasínová-Polarczyk Alena, herečka 10, 
11

Sciarrino Salvatore, italský skladatel 49

Secová Jana, ředitelka Střediska volné-
ho času Korunka 38

Sedláček Michal, herec 35

Sedláčková Lenka, herečka 47

Seiwald Nikolaus, obchodní rada Velvy-
slanectví Rakouské republiky v ČR 10

Shakespeare William, anglický dramatik 
34, 35, 72
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Shaw George Bernard, anglický dramatik 
a spisovatel 12

Schiavone Francesca, italská tenistka 
30, 31

Schiffauer Edvard, skladatel 77

Schubert Franz, rakouský skladatel 83

Schwarzenberg Karel, ministr zahranič-
ních věcí ČR 78

Sibera Jana, operní pěvkyně 89

Sibinský Karel, starosta městského 
obvodu Ostrava-Jih 66

Sikula Petr, fotograf 7

Silnicová Leona, skokanka do výšky 58

Singer Miroslav, guvernér České národní 
banky 64

Sisillo Aldo, italský dirigent 83

Skála Daniel, skladatel 77

Sklářová Petra, vítězka soutěže Missis 
2012 15

Slavíček Antonín, výtvarník 46

Slíva Vít, básník 16

Slivka Vladimír, děkan Hornicko-geologic-
ké fakulty VŠB-TU 15

Słowioczek Klemens, operní pěvec 14, 
15

Smetana Bedřich, skladatel 28

Snopek Jan, pracovník Agentury pro 
sociální začleňování 80

Sobotka Bohuslav, předseda ČSSD 66

Sobotka Přemysl, místopředseda Sená-
tu 76

Srba Jiří, náměstek primátora statutární-
ho města Ostravy 38, 50

Stanický Petr, výtvarník 60

Staněk Filip, sólista baletu 74

Starace Potito, italský tenista 13

Stárek František, publicista, signatář 
Charty 18, 50

Stibral Karel, vysokoškolský pedagog  
59

Sting, anglický zpěvák 79

Stískalová-Černá Vendula, zpěvačka 87

Strakoš Martin, historik umění 13, 16, 
27, 38, 59, 64, 67, 73

Stratil Bronislav, architekt 44

Strauch Jacek, polský operní pěvec 25

Strauss Johann ml., rakouský skladatel 
89

Stravinskij Igor, ruský skladatel 18, 19, 
40

Strusková Olga, režisérka 68

Sucharda Tomáš, člen Rady města 
Ostravy, náměstek primátora statutár-
ního města Ostravy 38, 50

Suk Josef, skladatel 8

Sulovský Leopold, senátor 66, 69

Surůvka Jiří, výtvarník a vysokoškolský 
pedagog 76

Sventek David, ředitel Úřadu Regionální 
rady Moravskoslezsko 44, 66, 90

Světlík Jan, předseda představenstva 
Vítkovice, a. s. 11, 22, 28, 34, 35, 
64, 78

Swerling Jo, americký dramatik a scená-
rista 35

Sychra Pavel, cestovatel 65

Sýkora Petr, herec 25

Sýkora Zdeněk, výtvarník 46

Szalay Peter, slovenský historik umění  
a architektury 27

Szücsová Marta, vedoucí oddělení  
odboru sociálních věcí, školství,spor-
tu a volnočasových aktivit MMO 49

Šádková Veronika, skokanka do dálky 
15, 58

Šalamoun Jiří, výtvarník 18

Šavrda Jaromír, spisovatel, publicista, 
signatář Charty 52 

Šavrdová Dolores, signatářka Charty 52, 
70, 71

Šebáková Helena, ředitelka Krajské hy- 
gienické stanice Moravskoslezského 
kraje 27

Šebestíková Nikol, běžkyně 15

Šedina Roman, designér 67

Ševčík Jakub, běžec 8

Šigut Jiří, výtvarník 57

Šimáček Jiří, klavírista a korepetitor 46, 
87

Šimák Pavel, režisér 12

Šimík Vladimír, běžec 8

Šiška Petr, moderátor 23
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Škarnitzl Jan, závodník na horských 
kolech 57

Šmajstrlová Věra, kronikářka Poruby  
15, 86

Šmída Vlastimil, skladatel a hudebník 46

Šmotek René, herec 42

Šnytová Martina, operetní zpěvačka 15, 
35

Špaček Josef, houslista 64

Špalek Jakub, herec a režisér 68

Špaňhel Jakub, výtvarník 31, 57

Šporcl Petr, violoncellista 38

Špotáková Barbora, oštěpařka 40, 41

Šrámek Vladimír, scénograf 20, 63

Šreiner Zdeněk, fotbalista 33

Šrubař Jan, dirigent 89

Štědroň Miloš, skladatel a muzikolog 
8, 46

Štefanides Jiří, divadelní historik a kritik 
9

Štefková Silvie, designérka 67

Štěpánek Jakub, hokejový brankář 43

Štěpánek Martin, náměstek primátora 
statutárního města Ostravy 12, 20, 
26, 28, 29, 33, 39, 40, 42, 44, 52, 
77, 84

Štěpánek Radek, tenista 13

Štěrba Radomír, vedoucí oddělení ochra-
ny ovzduší ostravské pobočky České 
inspekce životního prostředí 14

Štilárek Jan, fotograf 81

Šumník Petr, dirigent 9, 88

Šustrová Petruška, publicistka, signatář-
ka Charty 18

Švabinský Max, výtvarník 64

Tagizade Tahir, velvyslanec  Ázerbájdžán-
ské republiky v ČR 88

Talard Philippe, francouzský choreograf 
21, 24, 25

Teysslerová Yvon, režisérka 62

Thákur Rabíndranáth, indický básník 80

Thon Tomáš, varhaník 68

Toman Ivo, náměstek ministra dopravy 
ČR 54

Tomášek Martin, vysokoškolský peda-
gog 16

Tošenovský Evžen, poslanec Evropského 
parlamentu 78

Trabura Roman, výtvarník 66

Triandafilu Andreas, člen správní rady 
občanského sdružení Čisté nebe 14

Trličík Mojmír, hokejový trenér 74

Trottier Eric, kanadský choreograf a ta- 
nečník 74

Tuhý Tomáš, ředitel Krajského ředitelství 
policie Moravskoslezského kraje 16, 
50

Uhde Milan, spisovatel a dramatik 46

Unterwurzacher Erich, zástupce generál-
ního ředitelství Evropské komise pro 
regionální politiku 44

Urban Dušan, herec 62

Urbanová Eva, operní pěvkyně 28, 61

Václavík Radim, architekt 64

Vainarová Kateřina, herečka 26, 43

Vápeník Jan, herec 18

Varmuža Vratislav, výtvarník 57

Vasilov Lumír, syn Dolores Šavrdové 70, 
71

Vega Suzanne, americká zpěvačka 76

Vejsada Igor, choreograf, šéf baletu 
NDM 74

Velčovský  Maxim, designér 88

Verner Tomáš, krasobruslař 87

Veselý Vítězslav, oštěpař 40

Veverka Lukáš, režisér a výtvarník 67

Vian Boris, francouzský spisovatel  
a dramatik 88

Viewegh Michal, spisovatel a scenárista 
57

Vik Karel, výtvarník 14

Viktora David, herec 12

Vilišová Tereza, herečka 17, 88

Vítková Lucie, skladatelka 70

Vivaldi Antonio, italský skladatel 87

Vltavský Cyril, vedoucí odboru útvaru 
hlavního architekta MMO 47

Vondra Alexandr, ministr obrany ČR 63

Vondrák Ivo, rektor VŠB-TU 11, 76

Vronský Petr, dirigent 59
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Všelichová Petra, režisérka 29, 62

Vůjtek Tomáš, dramatik a překladatel 10

Wainwright Rufus, americký zpěvák 52

Walerski Medhi, francouzský choreograf 
69

Wagner Richard, německý skladatel 28, 
87

Wagtendonk Rein Van, národní ředitel 
Armády spásy 44

Weber Imrich, fotograf 73

Wenigerová Jaroslava, poslankyně Parla-
mentu ČR 77

Werich Jan, herec 54

Wilkins Skip, americký klavírista 38

Wolff Christian, americký skladatel 70

Wróbel Tomasz, polský běžec 35

Wykrent Jaroslav, zpěvák 63

Zákostelecký Marek, scénograf 33

Zampieri Gianluca, italský operní pěvec 
77

Zand Gertraude, rakouská vysokoškol-
ská pedagožka 59

Zaorálek Lubomír, místopředseda Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR 73

Zapletalová Radana, jednatelka společ-
nosti DK Poklad, s. r. o. 50

Závadová Barbora, plavkyně 40, 54

Zedníček Libor, strážník Městské policie 
Ostrava 58

Zeman Miloš, kandidát na prezidenta 
ČR 88

Zemaník Jan, běžec 15, 49, 91

Zenkl Luděk, muzikolog a vysokoškolský 
pedagog 84

Zerzoň Jiří, fotograf 43

Zikmund Miroslav, cestovatel 49

Zipoli Domenico, italský skladatel 87

Změlík Richard, vysokoškolský pedagog  
59

Zrzavý Jan, výtvarník 46, 87

Žbirka Miroslav, slovenský zpěvák 79

Žemla Jan, ředitel JFO 50

Ženatý Lukáš, poradce ministra životní-
ho prostředí ČR 14

Žídek Jakub, dirigent 35

Žídek Leo, předseda ostravské pobočky 
Konfederace politických vězňů 77

Žila Jaroslav, básník 16

Žurková Darina, skladatelka 77
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Adobre, hudební skupina 68

Afrikana.cz, nezisková organizace 38

Agentura pro sociální začleňování 80

AK SSK Vítkovice, atletický klub 15, 25, 
47, 49, 58

Akademický pěvecký sbor VŠB-TU viz 
Vysoká škola báňská – Technická 
univerzita Ostrava

Alibaba, hudební skupina 52

Alkehol, hudební skupina 55

Alliance Française Ostrava 72

Amádeus Real, a. s., realitní společnost 
31, 84 

Amnesty International Ostrava 50

ArcelorMittal Ostrava, a. s. 7, 10, 43, 74

Archiv města Ostravy viz Magistrát 
města Ostravy 

Armáda ČR 32, 73, 76

– Krajské vojenské velitelství Ostrava 76

– 7. mechanizovaná brigáda 63

– vzdušné síly 63

Armáda spásy 44, 83

– Domov přístav 44

Arnika, nezisková organizace 14

Arrows Ostrava, sportovní klub 57

Asociace hudebních umělců  
a vědců – Tvůrčí centrum Ostrava 77

Asociace středoškolských klubů ČR 81

Atletika Poruba, o. s., atletický oddíl 43

Bábkové divadlo Žilina 63

Baník Baníku, občanské srdužení 68

Bazaly, a. s. 70

Berlínská komická opera 14

BG Styl, hudební skupina 84

Biblios, spolek bibliofilů 48

Bílé divadlo Ostrava 16

BK LR Cosmetic Ostrava, krasobruslař-
ský klub 13

Bohemians 1905, fotbalový klub 14

Bohnická Company, divadelní soubor 63

Bulldozero, výtvarná skupina 73

Buty, hudební skupina 40

Café Industrial, hudební skupina 52

Cage de scène, francouzský divadelní 
soubor 72

Camerata, hudební soubor 28

Celní správa ČR 60

Centrum kultury a vzdělávání Moravská 
Ostrava 

– klub Atlantik 52, 79

– klub Parník 39, 55

– Minikino 62, 79

– Výstavní síň Sokolská 26 9, 16, 33, 
38, 46, 57, 66

Centrum podpory technologií viz Vysoká 
škola báňská – Technická univerzita 
Ostrava 

CinemArt, a. s., produkční společnost 
62

Cinema City Nová Karolina, multikino 
24, 31, 65

Cirkus trochu jinak, divadelní a cirkusový 
soubor 43

Citron, hudební skupina 55

Clarion Congress Hotel Ostrava 22, 74, 
83

Collegium 1704, barokní orchestr 64

Cooltour, multižánrové centrum 38, 44, 
69, 83

Currentes, norský hudební soubor 64

CZ Loko, a. s., výrobce dopravní techni-
ky 48

CzechInvest, agentura 36

CzechTourism, agentura 70

Čechomor, hudební skupina 76

Česká filharmonie 38

Česká národní banka 64, 74

Česká obec sokolská 14

– TJ Sokol Mariánské Hory 43, 84

– TJ Sokol Vítkovice 15

Rejstřík institucí
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Česká inspekce životního prostředí 
Ostrava, oblastní inspektorát 14

Česká strana sociálně demokratická 
(ČSSD) 14, 50, 54, 66, 76

Česká televize (ČT) 10, 70

– brněnské studio 10

– ostravské studio 10, 26, 29, 62

Česko-polská obchodní komora 47

Český hydrometeorologický ústav 84

Český národní symfonický orchestr  
77

Český rozhlas Ostrava 80

Český rozhlas 3 – Vltava 80

Český svaz bojovníků za svobodu 76

Český svaz házené 52

Český svaz ledního hokeje 88–89

ČEZ Aréna viz Vítkovice Aréna, a. s. 

Činoherní studio Ústí nad Labem 68

Čisté nebe, občanské sdružení 14, 36

Čs. obec legionářská 54, 73, 76

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdra-
votním postižením 63

D. U. B. music, hudební skupina 52

Dechový orchestr Ostrava 59

Dejvické divadlo 44

DHC Sokol Poruba, házenkářský klub 38

Divadelní spolek Kašpar 20, 68

Divadlo Antonína Dvořáka viz Národní 
divadlo moravskoslezské 

Divadlo Archa 46

Divadlo bez střechy 43

Divadlo Jiřího Myrona viz Národní divadlo 
moravskoslezské 

Divadlo komedie 44

Divadlo loutek Ostrava (DLO) 16, 33, 
34, 38, 44, 45, 47, 54, 59, 63, 65, 
70, 74, 75, 84, 87

Divadlo na zábradlí 44

Divadlo Petra Bezruče (DPB) 12, 16, 17, 
18, 25, 35, 38, 44, 59, 62, 68, 70, 
83, 88

Divadlo Smíšek 52

Divadlo Stefana Żeromského z Kielců  
54

DK Poklad, s. r. o. 29, 50, 86

Dolní oblast Vítkovice viz Vítkovice 
Machinery Group 

Domov přístav viz Armáda spásy 

Domov Slunečnice Ostrava, p. o. 39, 87

Doněcká oblastní rada 21

Doněcká státní hudební akademie Ser-
geje Prokofjeva 76

Dopravní podnik Ostrava, a. s. 33

DOT504, taneční soubor 69

DRNH, ateliér architektů 21

Duha, pěvecký sbor 76

Důl Hlubina viz Vítkovice Machinery Group

Dům knihy Librex 9, 31, 65, 74, 81

Dům kultury Akord 52, 61

Dům kultury města Ostravy, a. s. 8, 10, 
69, 88

Důl Michal viz Národní památkový ústav, 
územní odborné pracoviště Ostrava

Dům u šraněk, kulturní centrum 49

Dům umění viz Galerie výtvarného umění  

DUO, divadelní soubor 54

Ekova Electric, a. s., výrobce dopravní 
techniky 48

Ensemble Inégal, hudební soubor 64, 
70

Euronews, vydavatelství 28

Europera5, hudební soubor 49

Eurovia CZ, a. s., stavební firma 9

Euzen, hudební skupina 52

Evraz Vítkovice Steel, a. s. 29, 65

Evropská komise 59, 78

– Generální ředitelství pro regionální 
politiku 44

Evropská unie 38

Evropská vysílací unie 80

Evropský parlament 54, 74, 78

Fakultní nemocnice Ostrava 65, 77

FC Baník Ostrava, fotbalový klub 27, 67, 
68, 73, 84

FC Tescoma Zlín, fotbalový klub 14

Festivalový komorní orchestr 64

Fiducia, antikvariát a galerie 8, 13, 14, 
16, 18, 21, 38, 49, 50, 59, 69, 70, 
73, 83, 87
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Fléda, klub 40

Fleret, hudební skupina 60

Folklorní studio Buchlovice 88

Fond pro děti ohrožené znečištěním 
ovzduší 24

Forum Nová Karolina, nákupní a zábavní 
centrum 23, 24, 61

Galerie Beseda 60

Galerie výtvarného umění Ostrava 
(GVUO) 61

– Dům umění 16, 21, 38, 46, 48, 64, 
65, 74, 87

GKS Katovice, polský fotbalový klub 67

Glenn Miller Orchestra 10

Global Networks, s. r. o., softwarová 
firma 36

Gymnázium Olgy Havlové v Porubě 18, 
30, 31

Hasičské muzeum města Ostravy 38

Hasičský záchranný sbor Moravskoslez-
ského kraje (HZS MSK) 16, 43, 70

– Integrované bezpečnostní centrum 
Moravskoslezského kraje 15, 31, 73

HC Vítkovice Steel, hokejový klub 33,  
74, 87

HealthCare Institute, nezisková organi-
zace 83

Hella Autotechnik, s. r. o. 28

Heřmánek, pěvecký sbor 24, 25

HK Britterm Veselí nad Moravou, házen-
kářský klub 38

Hlubina, folklorní soubor 16, 60

Hlubinka, folklorní soubor 32

hotel Imperial 74, 88

Hotel Park Inn Ostrava 11

Hotel Thermal Karlovy Vary 50

Hudební bazar, klub 16, 69

Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy 
38 

Hyundai Motor Manufacturing Czech,  
s. r. o. 29

Charlie Straight, hudební skupina 33

Charta 77 18, 52, 70

Chinaski, hudební skupina 33

Chorus Ostrava, pěvecký sbor viz Vysoká 
škola báňská – Technická univerzita

Imos Brno, a. s., stavební společnost 
44

Integrované bezpečnostní centrum 
Moravskoslezského kraje viz Hasičský 
záchranný sbor Moravskoslezského 
kraje 

Intoza, s. r. o., stavební společnost  
64

J&T, banka 61

Jáma 10, galerie 11

Janáčkova filharmonie Ostrava (JFO) 7, 
34, 35, 38, 50, 59, 64, 70, 77, 80, 
83

Janáčkova konzervatoř a Gymnázium  
v Ostravě (JKGO) 55, 76, 77, 88

– Komorní orchestr 88

– Symfonický orchestr 9

Jednadvě, divadelní soubor 54

Jezdecký klub TJ Baník Ostrava  
58

Jitřenka, divadelní společnost 60

Kabaret Hogo und Fogo 39

Kabát, hudební skupina 55

Keep Smiling Gospel, hudební soubor 
84

Keltik, skupina historického šermu  
42

Kinematograf  bratří Čadíků 57

Kino Luna viz Kulturní zařízení  
Ostrava-Jih, p. o. 

klub Atlantik viz Centrum kultury a vzdě-
lávání Moravská Ostrava

klub Parník viz Centrum kultury a vzdělá-
vání Moravská Ostrava

Klub plaveckých sportů Ostrava 40, 80

Knihovna města Ostravy (KMO) 19, 38, 
60, 65, 66, 80

Kolpingová rodina Smečno, občanské 
sdružení 84

Komorní scéna Aréna (KSA) 10, 11, 16, 
21, 25, 42, 58, 59, 70, 77, 79, 83

Komunistická strana Čech a Moravy 
(KSČM) 14, 66, 76, 84
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Konfederace politických vězňů ČR 77

Koordinátor ODIS, s. r. o. 89

Kotek, folklorní soubor 32

Krajská hygienická stanice Moravsko-
slezského kraje 27, 60

Krajské ředitelství policie Moravskoslez-
ského kraje viz Policie ČR

Krajské vojenské velitelství Ostrava viz 
Armáda ČR 

Krasničanek, folklorní soubor 60

Krokodýl Ostrava, klub mažoretek 42

Kronos Quartet, americký hudební sou-
bor 52

Křesťanská a demokratická strana 
– Česká strana lidová (KDU-ČSL) 66

K-Trio, viz Kulturní zařízení  Ostrava-Jih

Kulturní zařízení Ostrava-Jih, p. o. 80

– K-Trio 20

– Kino Luna 65

Landek Park viz Vítkovice Machinery 
Group

Legendy se vrací, hudební skupina 43

Leo Express, a. s., dopravní společnost 
87

Les Comanches, francouzský softballový 
klub 57

Letiště Leoše Janáčka Ostrava 63

Libri prohibiti, knihovna 83

Lidová konzervatoř a Múzická škola 
Ostrava, p. o. 29, 68, 84

Loutkové divadlo Babky Miládky 52

Mad Dogs McRee, irská hudební skupi-
na 22

Magistrát města Ostravy (MMO) 7, 50

– Archiv města Ostravy (AMO) 44, 49, 
59, 66

– odbor kultury a zdravotnictví 17

– odbor sociálních věcí, školství, sportu 
a volnočasových aktivit 49

– útvar hlavního architekta 47

– Živnostenský úřad 60

Mandrage, hudební skupina 79

Maraton klub Seitl Ostrava 35, 63, 72

Městská galerie Ostrava 84

Městská nemocnice Ostrava 7, 60, 61, 
77, 83

Městská policie Ostrava (MPO) 31, 40, 
43, 46, 50, 58, 60,

Městská policie Opava 46

Městská zoologická zahrada v Lodži 35

Městské ředitelství policie Ostrava viz 
Policie ČR

Městský stadion ve Vítkovicích viz Vítko-
vice Aréna, a. s. 

Mezinárodní házenkářská federace IHF 
52

Mezinárodní hudební festival Janáčkův 
máj, o. p. s. (MHF) 36, 37

Minikino viz Centrum kultury a vzdělává-
ní Moravská Ostrava 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 36

Ministerstvo dopravy ČR 7, 74

Ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy ČR 26, 76

Ministerstvo vnitra ČR 9

Ministerstvo zdravotnictví ČR 60

MKS Centrum Dzięgielów 35

Moravská Slavia Brno, sportovní klub 63

Moravskoslezský kraj 13, 21, 32, 35, 
73, 88

– Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
14, 84

Moravský komorní sbor 87

Moser, a. s., sklářská firma 74

Multi Development Czech Republic,  
a. s. 23, 24

Multifunkční aula Gong viz Vítkovice 
Machinery Group

multifunkční hala u ČEZ Arény viz Vítkovi-
ce Aréna, a. s.

Musica Florea, hudební soubor 64

Musica Opavia, orchestr 87

N.O.H.A., hudební skupina 33

Nadace Landek Ostrava 68

Nadace OKD 80

Nadační fond Evraz 29

Naděje, o. s., Vsetín, divadelní soubor 63

Nádraží nedáme!, občanské sdružení 21

Naivní divadlo Liberec 44, 63
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Národní divadlo moravskoslezské (NDM)  
8, 10, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 
28, 29, 33, 35, 36, 38, 40, 43, 46, 
49, 57, 59, 63, 66, 70, 74, 77, 80, 
83, 89, 91

– Divadlo Antonína Dvořáka 11, 26, 28, 
49, 59, 61

– Divadlo Jiřího Myrona 11, 49

Národní divadlo v Praze 25, 40, 70

Národní archiv v Praze 49

Národní ekonomická rada vlády 11

Národní památkový ústav 78

– Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště Ostrava

    – Důl Michal 38, 61, 69

Národní rada Slovenské republiky  
76

Nederlands Dans Theater, holandský 
taneční soubor 69

Newquay zoo 51

Nezávislí, politické hnutí 66

No Name, slovenská hudební skupina 
79

Občanská demokratická strana (ODS) 
14, 50, 66

Obchodní akademie a Vyšší odborná 
škola sociální v Ostravě 80

odbor kultury a zdravotnictví viz MMO

odbor sociálních věcí, školství, sportu  
a volnočasových aktivit viz MMO

Olympic, hudební skupina 77

Ostravak, politické hnutí 14, 66, 69,  
84

Ostravar, pivovar 19, 70

Ostravica-Textilia, bývalý obchodní dům 
13, 22, 31, 73, 75, 86

Ostravská banda, hudební soubor  
70

Ostravská univerzita (OU) 18, 33, 76

– Fakulta umění 47, 76

– Filozofická fakulta 16, 59

– Pedagogická fakulta 8

– Vysokoškolský pěvecký sbor OU 76

Ostravské centrum nové hudby 49

Ostravské muzeum 16, 38, 52, 59,  
63, 88

Ostravské výstavy, a. s. 74

– Slezskoostravský hrad 9, 33, 42, 43, 
50, 54, 55, 57, 86

– výstaviště Černá louka 10, 25, 33, 47, 
49, 54, 74

Ostravský dětský sbor 77

Ostravský informační servis, s. r. o. 43, 
78, 81, 90

OVANET, a. s. 14

OZO Ostrava, s. r. o. 29

Pant, občanské sdružení 18, 77, 83

Parlament České republiky 77

– Poslanecká sněmovna 73

– Senát 14, 43, 66, 69, 76

Plastic People of the Universe, hudební 
skupina 18

Playboy's Bend, belgická hudební sku-
pina 72

Pohoda, televizní stanice 49

Policie ČR 31, 60, 63

– Krajské ředitelství policie Moravsko-
slezského kraje 15, 16, 50

– Městské ředitelství policie Ostrava  
31

Pražská komorní filharmonie 36, 64

Pražské jaro, o. p. s 40

Pražský filharmonický sbor 64

ProAlt, občanská inciativa 29

1. HC Kometa Brno, hokejový klub  
56

První veřejnoprávní, s. r. o., produkční 
společnost 29, 62

Rada dětí a mládeže Moravskoslezské-
ho kraje 29

Rada města Ostravy (RMO) 38, 50

Rarášci, divadelní soubor 54

Red Arrows, akrobatická skupina brit-
ského letectva 63

Renarkon, o. p. s., organizace zabývající 
se prevencí a léčbou drogových závis-
lostí 55

Rock & Roll Band Marcela Woodmana, 
hudební skupina 42

RPG RE, realitní společnost 40
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Rubrum, galerie 11, 15, 69

Rytíři Kladno, hokejový tým 87

S. E. M. Ensemble, americký hudební 
soubor 70

Salesiánské středisko Don Bosco 42

Sauti Sol, africká hudební skupina 52

Sbor dobrovolných hasičů Ostrava-Pust-
kovec 16

Sbor dobrovolných hasičů Ostrava-Zá-
břeh 8

SC Ostrava, a. s., sportovní klub 32

Skövde Saints, švédský softballový klub 
57

Slezský soubor Heleny Salichové, folk-
lorní soubor 29, 32

Slezskoostravský hrad viz Ostravské 
výstavy, a. s.

Sluníčko, hudební skupina 84

Smíchovská komorní filharmonie 76

Smokie, anglická skupina 31

SMP Net, s. r. o., plynárenská společ-
nost 89

Spitfire Company, taneční soubor 69

Společnost pro ranou péči, o. s. 80

Sportcentrum Dubina 13, 51

Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s. r .o. (Sareza) 21

– sportovní hala v Přívoze 66

– zimní stadion v Porubě 10, 31, 51, 87

Sportovní basketbalová škola Ostrava, 
o. s. 90

Standard & Poor's, ratingová agentura 55

Stará Aréna Ostrava 29, 62, 79

Státní divadlo Ostrava 11, 20, 55, 63

Státní oblastní archiv v Třeboni 19

Státní okresní archiv České Budějovice 19

Strašnické divadlo 44

Středisko volného času Korunka 38, 43

Střední průmyslová škola stavební  
v Ostravě 81

Stuttgartský komorní orchestr 38

Sunshine, hudební skupina 33

Svatováclavský hudební festival, občan-
ské sdružení 87

Světová federace tanečního sportu 
(WDSF) 65

Svobodní sedláci, skupina historického 
šermu 60

Symfonický orchestr Českého rozhlasu 
38

Symfonický orchestr hlavního města 
Prahy FOK 36

Škoda Vagonka, a. s. 48

Škwor, hudební skupina 55

Taneční klub Maestro Praha 10

Team, slovenská hudební skupina 79

Technické muzeum Tatra 52

Těšínské divadlo 15, 77

The Flaming Lips, americká hudební 
skupina 52

The Kilkennys, irská hudební skupina  
22

The Reds, polský sportovní klub 66

THeatr ludem, občanské sdružení 73

Tieto Czech, s. r. o., softwarová firma 36

TJ Ostrava 26, 35

TJ Sokol Mariánské Hory viz Česká obec 
sokolská

TJ Sokol Vítkovice viz Česká obec sokol-
ská

Tonacujc, arménský folklorní soubor 88

Untraco, v. o. s., společnost dodávající 
zdravotní materiál 39

Úřad práce v Ostravě 7

Úřad Regionální rady Moravskoslezsko 
44, 90

útvar hlavního architekta viz MMO

V Batohu, divadelní soubor 52

Valášek, cimbálová muzika z Kozlovic 88

Vědecko-technologický park Ostrava,  
a. s. 20, 28, 66

Velvyslanectví Rakouské republiky v ČR 
10

Velvyslanectví Ruské federace v ČR 32

VerTeDance, taneční soubor 69
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Vesmír, přednáškový a kulturní sál viz 
Vysoká škola báňská – Technická 
univerzita Ostrava

Věznice Heřmanice 21, 80

Visegrádská čtyřka 59

Vítkovice Aréna, a. s. 

– ČEZ Aréna 10, 13, 31, 65, 76, 77, 
79, 87

– Městský stadion ve Vítkovicích 40

– multifunkční hala u ČEZ Arény 10, 56

Vítkovice Machinery Group 36, 88

– Vítkovice, a. s. 11, 22, 28, 34, 35, 
64, 78

– Vítkovice Power Engineering, a. s. 31, 
59

– Dolní oblast Vítkovice 22, 35, 36, 38, 
52, 54, 55, 59, 61, 62, 64, 76, 78, 79

    – Důl Hlubina 44, 57, 64

    – Landek Park 38, 44, 78

    – Multifunkční aula Gong 34–36, 40,     
   47, 55, 57, 62, 64, 76, 77, 84, 86,  
   88, 89

Vítkovická nemocnice, a. s. 36

VK Jihostroj České Budějovice, volejba-
lový klub 14

VK Ostrava, volejbalový klub 14

VK Unicef, volejbalový klub 14

Vláda ČR 14, 70

Vranovčan, slovenský folklorní soubor 
32

Vysoká škola báňská – Technická univer-
zita Ostrava (VŠB-TU) 8, 11, 29, 33, 
35, 36, 76, 78, 86

– Akademický pěvecký sbor VŠB-TU 88

– Centrum podpory technologií 78

– Hornicko-geologická fakulta 15

– Chorus Ostrava, pěvecký sbor při Eko-
nomické fakultě 70, 88

– Vesmír, přednáškový a kulturní sál 65

Vysoká škola Karla Engliše, a. s. 44

Vysokoškolský pěvecký sbor OU viz 
Ostravská univerzita 

výstaviště Černá louka viz Ostravské 
výstavy, a. s.

Výstavní síň Sokolská 26 viz Centrum 
kultury a vzdělávání Moravská Ostrava

Výtvarné centrum Chagall 7, 14, 38, 50

Výzkumný a zkušební letecký ústav,  
a. s. 54

Základní škola Ľ. Štúra v Porubě 43

Základní škola na Čkalovově ulici v Po-
rubě 26

Základní škola v Radvanicích na Trnko-
vecké ulici 26

Základní umělecká škola Dobroslava 
Lidmily ve Svinově 16

Zastupitelstvo města Ostravy (ZMO) 14, 
31, 50, 59, 70, 84, 86, 89

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 84

Zemlinského kvarteto 38

zimní stadion v Porubě viz Sportovní a re- 
kreační zařízení města Ostravy, s. r. o.

Zoologická zahrada Ostrava 35, 36, 43, 
47, 51, 55, 70, 74, 88, 90

Železniční muzeum moravskoslezské,  
o. p. s. 64

Živnostenský úřad viz Magistrát města 
Ostravy 

ŽOS Vrútky, a. s., slovenský výrobce 
dopravní techniky 48
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150. výročí České obce sokolské 14

115. výročí založení pivovaru Ostravar 19, 70

110. výročí radnice ve Vítkovicích 49

100. výročí Fakultní nemocnice Ostrava 77

100. výročí narození fotografa F. Krasla 11

90. výročí FC Baník Ostrava 67

70. výročí úmrtí příslušníka protifašistického odboje Břetislava Lyčky 54

70. výročí transportu ostravských Židů do Terezína 63

60. výročí založení podniku ArcelorMittal Ostrava, a. s. 7

60. výročí zavedení trolejbusové dopravy v Ostravě 33

55. výročí Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava, p. o. 68

50. výročí DK Poklad, s. r. o. 86

40. výročí zahájení provozu autobusových garáží v Porubě 58

35. výročí založení Slezského souboru Heleny Salichové 29

20. výročí založení Základní umělecké školy Dobroslava Lidmily ve Svinově 16

20. výročí působení Armády spásy v Ostravě 44

20. výročí založení Městské policie Ostrava 

20. ročník Evropských dnů handicapu 65

20. výročí existence české měny 74

15. ročník mezinárodního festivalu Folklor bez hranic 55

15. ročník mezinárodního setkání jízdních policií 58

15. ročník festivalu Májová Plesná 32

10. výročí časopisu Protimluv 16

10. ročník Porubské tyčky 43

10. ročník ostravské části Mezinárodního festivalu outdoorových filmů 65

10. výročí znovuotevření pavilonu A na výstavišti Černá louka 74

5. ročník ankety o nejlepšího sportovce Ostravy 33

5. ročník akce Lidé lidem 48

5. ročník Letních shakespearovských slavností na Slezskoostravském hradě 54

Rejstřík akcí k významným výročím
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