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N1. ledna 
• nejvíce lidí přivítalo příchod nového roku na Stodolní ulici a v jejím okolí. 
Novoroční ohňostroj se konal před slezskoostravskou radnicí a v podvečer 
zhlédlo 20 000 diváků tradiční dvacetiminutový ohňostroj na kruhovém ob- 
jezdu na ulici Dr. Martínka v Hrabůvce. Množství zájemců o světelnou show 
překročilo kapacitu prostranství a zkomplikovalo dopravu v Hrabůvce

• prvním dítětem narozeným v Ostravě se stal Tadeáš Gikov, který přišel 
na svět minutu po osmé hodině ranní ve Vítkovické nemocnici. 2. ledna 
předal primátor P. Kajnar Tadeáškovi a jeho mamince zlatou pamětní 
minci, kytici a plyšovou hračku 

• 1065 turistů se zúčastnilo 7. ročníku výstupu na haldu Ema, který 
uspořádal Klub českých turistů při SSK Vítkovice 

• počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu na území města činil 
305 998

• novým předsedou představenstva OKD, a. s., se stal po K. D. Beckovi 
J. Fabián, dosavadní ředitel pro rozvoj a strategii této společnosti

• na základě amnestie prezidenta V. Klause bylo do 4. března propuště-
no z Věznice Heřmanice 257 a z Vazební věznice Ostrava 115 vězňů 

2. ledna
• novým sportovním manažerem FC Baník Ostrava byl jmenován R. Slončík

2.–5. ledna
• program 14. ročníku Festiválku Jazz tří králů nabídl v klubu Hudební 
bazar vystoupení skupin Jazz Class Quartet, Balatones, Behind the Door 
a Boris Band Combination

2.–14. ledna 
• v rámci Tříkrálové sbírky, organizované Charitou Ostrava společně s Cha-
ritou sv. Alexandra, vybralo přes 1000 dobrovolníků 1 342 794 Kč, které 
byly určeny na sociální služby pro lidi bez přístřeší, seniory, financování 
mobilního hospice a chráněných dílen pro lidi se zdravotním postižením.  
7. ledna přijal koledníky na Nové radnici náměstek primátora M. Štěpánek

3. ledna 
• zahájila provoz první lesní mateřská školka v Ostravě – Heřmánkov 
v Heřmanicích – s kapacitou 15 dětí, o jejíž vznik se zasadilo občanské 
sdružení Eko-info centrum Ostrava

• Janáčkova filharmonie Ostrava řízená J. Kleckerem provedla na Novo-
ročním koncertu cyklus symfonických básní B. Smetany Má vlast 
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• balet Národního divadla moravskoslezského uvedl na prestižním festi-
valu Mezinárodní týdny tance 2013 v Divadle ABC v Praze patnáctiminu-
tovou koláž z inscenací Zázrak v tichu a Padající andělé 

8. ledna
• na Novoročním koncertu na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Os-
travě zazněla v podání Komorního a Symfonického orchestru JKGO, které 
dirigoval P. Šumník, díla A. Vivaldiho, W. A. Mozarta a M. Ravela 

9. ledna 
• výstava obrazů P. Lysáčka Jistota byla zahájena v Industrial Gallery na 
Zahradní ulici v Moravské Ostravě

• M. Chodúr pokřtil své druhé album Manifest v kavárně Jet Set Caffe 
na ulici Čs. legií v Moravské Ostravě 

10. ledna
• Janáčkova filharmonie Ostrava, klarinetista J. Porubiak a klavírista  
L. Michel pod taktovkou S. Vavřínka uvedli premiéru Koncertu pro baskla-
rinet, klavír a orchestr A. Pavlorka

• ve Výstavní síni Sokolská 26 proběhla vernisáž výstavy soch J. Koléš-
ka Ze všech stran

10.–13. ledna
• z nabídky města na veletrhu cestovního ruchu Ferien Messe 2013 ve 
Vídni vzbudily největší zájem návštěvníků ostravské technické památky 

11. ledna 
• zemřel J. Janík, dlouholetý režisér Divadla Petra Bezruče

11.–12. ledna
• v prvním kole přímých prezidentských voleb, prvních v dějinách ČR, 
zvítězil v Ostravě M. Zeman, když získal 36 158 hlasů (27,90 %), před  
J. Dienstbierem (23 364, 18,03 %), K. Schwarzenbergem, (23 114, 17,83 %) 
a J. Fischerem (20 759, 16,01 %). Do druhého kola postoupili po sečtení 
výsledků v celé ČR M. Zeman a K. Schwarzenberg. Celkově se voleb v Os-
travě účastnilo 129 605 občanů, což činilo 52,79 % oprávněných voličů

12. ledna
• náměstci primátora T. Petřík, J. Hrabina a starosta obvodu Lhotka J. Šrá-
mek otevřeli ve Lhotce na Petřkovické ulici víceúčelovou halu, která bude 
sloužit nejen sportovnímu vyžití, ale také společenským akcím

14. ledna 
• za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy P. Fialy, ministra 
dopravy Z. Stanjury, hejtmana Moravskoslezského kraje M. Nováka,  
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Nprimátora P. Kajnara, rektora Vysoké školy báňské – Technické univer-
zity Ostrava I. Vondráka a dalších hostů byla zahájena v areálu VŠB-TU 
na pomezí Poruby a Pustkovce stavba národního superpočítačového 
centra IT4Innovations. Čtyřpatrovou budovu za 193 mil. Kč vyprojek-
tovala společnost OSA projekt, s. r. o., ve spolupráci s firmou Arch.
Design, s. r. o. 

16. ledna
• ministryně kultury A. Hanáková jednala v průběhu své návštěvy Ostra-
vy s primátorem P. Kajnarem především o projektu Film Ostrava!!! V jeho 
rámci jsou prezentovány atraktivní lokace pro natáčení a poskytován ser-
vis produkčním společnostem

17. ledna
• v Národním divadle moravskoslezském byla uvedena premiéra ope-
rety E. Kálmána, L. Steina a B. Jenbacha Čardášová princezna. V režii  
L. Olšovského a hudebním nastudování K. Kevického vystoupili v hlavních 
rolích L. Albrechtová, J. Moravec a R. Harok

19. ledna 
• v rámci předvolební prezidentské kampaně hovořil K. Schwarzenberg 
se zástupci neziskových organizací a setkal se se svými příznivci v Domě 
knihy Librex, Divadle Petra Bezruče a klubu Fabric, kde se rovněž konal 
koncert na jeho podporu

21. ledna 
• v Národním divadle v Praze byly vyhlášeny nominace na Ceny Thálie 
2012. Herci, zpěváci a sólisté baletu ostravských divadel získali rekord-
ních 15 nominací

22. ledna 
• vítězem závodu ve skoku do výšky Ostravská laťka se v Multifunkční 
hale u ČEZ Arény stal J. Bába z TJ Dukla Praha výkonem 226 cm. Mezi 
ženami byla nejlepší M. Nová z SSK Vítkovice, která překonala laťku ve 
výšce 176 cm
 
25.–26. ledna 
• v druhém kole prezidentských voleb, kterého se v Ostravě zúčastnilo 
127 721 voličů (51,92 %), zvítězil M. Zeman, který obdržel 82 635 hlasů 
(64,70 %), před K. Schwarzenbergem (44 369, 34,74 %) 

26. ledna
• v Domě knihy Librex se konaly křest, autogramiáda a beseda ke knize 
A. Goldflama Tata a jeho syn

• vítězem exhibičního závodu v běhu na lyžích City Cross Sprint v Dol-
ní oblasti Vítkovice se stal D. Kožíšek. Nejlepší v kategorii žen byla  
K. Moravcová
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Sprintu v Dolní 
oblasti Vítkovice 
(26. ledna)

28. ledna
• u příležitosti 40. výročí založení Kubínova kvarteta se v Domě kultu-
ry města Ostravy uskutečnil slavnostní koncert tohoto komorního sou-
boru a Janáčkovy filharmonie Ostrava, na kterém zazněla díla A. Rejchy,  
L. Janáčka a B. Martinů. Součástí večera byla rovněž prezentace knihy  
H. Adámkové-Heidrové Kubínovo kvarteto 1972–2012 

30. ledna 
• na 22. zasedání Zastupitelstva města Ostravy byl představen systém 
sdružených nákupů pro město zajišťovaný společností eCENTRE, a. s., 
zastupitelé vzali na vědomí dopis společnosti Bauhaus, k. s., ve věci 
ukončení její podnikatelské aktivity v centru města, a změny v městské 
hromadné dopravě k 3. 3. 2013. Schváleny byly účelové dotace na pro-
jekty pro handicapované, v oblastech sociální péče, tělovýchovy, rekreač-
ního i vrcholového sportu, školství a volného času, bilingvní a cizojazyčné 
výuky, zdravotnictví, prevence kriminality a protidrogové prevence 

• primátor P. Kajnar jednal se zástupci firmy Westinghouse Electric Com-
pany v čele s generálním ředitelem D. Roderickem o podpisu dodatku 
k memorandu o porozumění mezi Westinghouse, Vítkovice Machinery 
Group a dalšími ostravskými firmami

31. ledna 
• novoroční koncert čínského orchestru tradičních nástrojů Shaanxi Broad-
casting Chinese Orchestra v DK města Ostravy zahájili primátor P. Kajnar 
a prezident Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce J. Kohout 

31. ledna–3. února 
• oslav 70. výročí Stalingradské bitvy se ve Volgogradu zúčastnila dele-
gace města v čele s náměstkem primátora M. Štěpánkem 
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N. Lichý jako král Lear ve stejnojmenné inscenaci DPB (1. února) 

Ú
N

O
R1. února

• byl spuštěn webový portál http://socialnisluzby.ostrava.cz, na němž 
se podílel odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit 
MMO. Na těchto internetových stránkách je zveřejněn přehled sociálních 
služeb a souvisejících aktivit organizací, jejichž činnost je finančně pod-
porována z rozpočtu města

• premiéra hry W. Shakespeara Král Lear proběhla v Divadle Petra Bez-
ruče. V režii J. Pokorného, který rovněž navrhl scénu, se v hlavní roli před-
stavil N. Lichý. Hudbu složil M. Pavlíček

• u příležitosti 10. výročí založení Britského centra byla v pasáži sídla 
Knihovny města Ostravy na ul. 28. října zahájena výstava …a 10 let je 
za námi

2. února 
• v NDM se uskutečnily dvě premiéry: ve zkušebně Divadla Antonína Dvo-
řáka byla uvedena ve spolupráci s Boxing Ostrava, o. s., hra B. Rocheho 
Slož mě něžně, v níž vystoupili v režii J. Klimszy mj. V. Čapka, J. Klimsza, 
V. Lazorčáková, a na hlavní scéně téhož divadla pak inscenace M. Walse-
ra Smrtihlav, jejíž režie se ujal P. Gábor, a do hlavních rolí byli obsazeni  
I. Orozovič, J. Fišar a P. Lorencová

• soubor Komorní scény Aréna připravil premiéru komedie N. V. Gogola 
o podvedeném podvodníkovi Hráči. V režii I. Krejčího vystoupili A. Čuba, 
M. Cisovský, J. Kaluža, R. Šmotek
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J. Kaluža, M. Cisovský, A. Čuba, R. Šmotek v představení Hráči v KSA 
(2. února)

• u příležitosti 70. výročí Stalingradské bitvy byla v DK města Ostravy 
zahájena výstava fotografií a dobových zbraní, konal se zde slavnostní 
koncert a promítnut byl dokument o této bitvě 

7. února
• v Domě knihy Librex se uskutečnila beseda a autogramiáda s J. Pir-
kem, přednostou kardiocentra IKEM, ke knize Srdce a srdíčka, jejíž spo-
luautorkou je I. Matyášová

9.–10. února 
• české tenistky popáté za sebou postoupily do semifinále Fed Cupu, 
když porazily v 1. kole světové skupiny v ČEZ Aréně Austrálii 4:0. Rozho-
dující třetí bod získala P. Kvitová, která zvítězila nad S. Stosurovou 2:6, 
7:6 a 6:4

11. února 
• operní studio NDM a orchestr Fakulty umění Ostravské univerzity uved-
ly v DK města Ostravy komickou operu G. Pucciniho Gianni Schicchi. Sou-
částí večera byl rovněž křest CD s nahrávkou oper B. Martinů Veselohra 
na mostě a Hlas lesa 

11.–15. února 
• primátor P. Kajnar, náměstek primátora M. Štěpánek, zástupci měst-
ských obvodů, odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových 
aktivit MMO, neziskových organizací, policie vystoupili na 2. konferenci 
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ní situace obyvatel z tzv. vyloučených lokalit

• proběhla v Minikině, pastoračním centru v kostele sv. Ducha v Zábře-
hu a K-Triu v Hrabůvce přehlídka vítězných snímků z mezinárodního filmo-
vého festivalu o životním prostředí Ekofilm

12. února 
• tenisové trofeje Davisův pohár a Fed Cup byly na sedm hodin vystave-
ny ve sportovní hale ve Lhotce. Zájemci si je mohli prohlédnout díky inici-
ativě společnosti LR Pro-Tennis a Úřadu městského obvodu Lhotka

14. února 
• vedení Městského ředitelství policie Ostrava ocenilo své nejlepší poli-
cisty i zaměstnance za rok 2012 v Divadle loutek Ostrava za účasti pri-
mátora P. Kajnara. Ocenění převzalo 25 nejlepších ostravských policistů 
z obvodních oddělení, oddělení hlídkové služby, dopravního inspektorátu 
i oddělení obecné či hospodářské kriminality

15. února 
• společný koncert skupiny Kryštof a zpěváka J. Nohavici v ČEZ Aréně, 
který byl součástí turné k novému albu Inzerát skupiny Kryštof, vyslechlo 
12 000 nadšených diváků

15.–16. února
• na mistrovství ČR v atletice mužů a žen v hale v Praze vybojovaly mis-
trovský titul dvě závodnice SSK Vítkovice: ve skoku vysokém zvítězila  
R. Dubnova výkonem 179 cm a ve skoku dalekém získala první místo  
V. Šádková (6,11 m)

17. února 
• odchovankyně SSK Vítkovice, nyní závodící za USK Praha, D. Rosolová se 
stala v Praze halovou mistryní ČR, když zdolala trať 200 m v čase 23,51 s

18. února 
• v soutěži TOP zadavatel 2012, projektu Komory administrátorů veřej-
ných zakázek a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, který usiluje o zvý-
šení efektivity při procesu zadávání veřejných zakázek v České republice, 
získala Ostrava třetí místo v kategorii Stavební práce 

• zlepšit nepříliš dobré výkony FC Baník Ostrava měl M. Baroš, který 
podepsal s tímto klubem smlouvu na své působení do června 2014. Hráč 
se rozhodl většinu platu věnovat na rozvoj mládežnického fotbalu 

• ve věku 63 let zemřel bývalý starosta městského obvodu Polanka nad 
Odrou P. Kaspřík 
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• primátor P. Kajnar a jeho náměstci D. Madej a J. Hrabina jednali s poli-
cejním prezidentem M. Červíčkem, ředitelem Krajského ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje T. Tuhým a ředitelem Hasičského záchranné-
ho sboru Moravskoslezského kraje Z. Nytrou o projektu přestavby býva-
lých kasáren v Hranečníku na výcvikovou základnu složek integrovaného 
záchranného systému a o zvýšení počtu příslušníků Policie ČR pro přímý 
výkon služby ve městě 

21. února 
• v klubu Barrák na Havlíčkově nábřeží v Moravské Ostravě vystoupila 
známá undergroundová skupina Psí vojáci 

• ve Výstavní síni Sokolská 26 byla zahájena výstava plastik J. Hendrycha

• gymnastka a pedagožka A. Tačová pokřtila Porubské kalendárium 
2012, jehož autorkou je kronikářka obvodu V. Šmajstrlová

22. února 
• ministr průmyslu a obchodu M. Kuba si v doprovodu náměstka primá-
tora M. Štěpánka prohlédl chráněné dílny Charity sv. Alexandra na Holve-
kově ulici v Kunčičkách

• v hotelu Mercure jednali odborníci na dopravní infrastrukturu, dopravní 
inženýrství a bezpečnost dopravy. Své příspěvky přednesli mj. náměstek 
primátora T. Sucharda, ředitel dopravní policie L. Tržil a specialisté z vy-
sokých škol

25. února
• v antikvariátu a galerii Fiducia proběhl za účasti publicisty a signatáře 
Charty 77 J. Urbana křest DVD občanského sdružení PANT Historie na 
vlastní kůži, které obsahuje pět krátkých filmových dokumentů se svě-
dectvím osobností, do jejichž životů významně zasáhly dějinné události 
dvacátého století, vzdělávací materiály a řadu dosud nepublikovaných 
pramenů 

26. února 
• náměstek primátora D. Madej předal certifikát ekologického dopravce 
firmě Frama CZ, s. r. o., který jí v rámci projektu Ecostars udělila Rada 
města Ostravy

27. února 
• na Masarykovo náměstí umístili vysokoškolští studenti jako součást 
projektu Dýchej to!!! OxyBox, v němž byly instalovány čističky vzduchu. 
Kdokoli mohl vyzkoušet, jaký je rozdíl mezi čistým vzduchem uvnitř stanu 
a ostravským ovzduším 

B
Ř
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• největšími lákadly ostravské části 12. ročníku Festivalu ProTibet 2013, 
pořádaného Občanským sdružením M.O.S.T., byly koncert tibetského 
zpěváka L. Namlinga, přednáška tibetského mnicha Geše Nyima Özera 
a putovní výstava Tibet a Barma 

2. března
• Zoologickou zahradou Ostrava prošel masopustní průvod. Ti, kteří 
si nepřinesli vlastní masky, si je mohli vyrobit ve výukovém centru zoo. 
U jednotlivých výběhů popřáli účastníci průvodu zvířatům zdraví. Na závěr 
byly vyhlášeny výsledky o nejlepší škrabošku 

3. března 
• v platnost vstoupily změny v městské hromadné dopravě. Zásadní 
změny proběhly u třetiny tramvajových a pětiny autobusových linek. U tro-
lejbusového spojení byl pouze pozměněn jízdní řád. Důvodem těchto 
opatření bylo snížení finančních nákladů na provoz MHD. Dopravní podnik 
Ostrava, a. s., tak má ušetřit až 31,7 mil. Kč

• na slavnostním předávání Cen Alfréda Radoka v Divadle v Dlouhé 
v Praze převzal dramatik a dramaturg T. Vůjtek Cenu Hvězd na vrbě za hru 
S nadějí, i bez ní, která je v repertoáru Komorní scény Aréna 

5. března
• primátor P. Kajnar, jeho náměstkyně S. Piperková a ředitel sdružení 
Trojhalí Karolina P. Šnejdar besedovali s občany v Divadle loutek Ostrava 
o záměru připravované městské galerie

• na Nové radnici proběhlo losování základních skupin 9. mistrovství 
světa ve florbalu žen, které se bude hrát ve dnech 7. až 15. prosince 
2013 v Brně a Ostravě. Složení základních skupin šampionátu vylosovali 
místopředseda Senátu Z. Škromach, náměstek primátora M. Štěpánek, 
prezident Mezinárodní florbalové asociace T. Eriksson a prezident České 
florbalové unie F. Šuman

• v Domě knihy Librex představili L. Navara a M. Kasáček knihu Volavčí 
sítě – Po stopách třetího odboje. Besedu a autogramiádu doplnila výsta-
va fotografií Překonej stěnu smrti

7. března 
• premiéru slavné opery R. Wagnera Lohengrin uvedlo NDM v režii Rocca, 
jenž byl rovněž autorem scény, hudebním nastudování R. Jindry a v hlav-
ních rolích s T. Černým, P. Mikulášem, M. Hundeling a M. Michňou

• hokejisté HC Vítkovice Steel porazili v nejdelším zápase v historii extra-
ligy, trvajícím 113:51 min., HC Mountfield České Budějovice 3:2 v třetím 
prodloužení a zajistili si postup do čtvrtfinále play-off
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M. Hundeling – představitel-
ka Elsy z Brabantu – v ope-
ře R. Wagnera Lohengrin 
(7. března)

Členové okrašlovacího spolku před očištěnou stěnou s pamětní deskou na 
ulici Mlýnské (12. března)
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• v sportovním centru Fajne v Porubě a SBA Squash Clubu v Zábřehu se 
konalo mistrovství České republiky ve squashi, pořádané klubem HKC 
Ostrava. Vítězi se stali v hlavních kategoriích O. Ertlová a J. Koukal

8.–10. března
• více než čtyřicet vydavatelství se představilo na 3. Ostravském knižním 
veletrhu na výstavišti Černá louka. Jeho součástí byly besedy, autorská 
čtení, autogramiády mj. s I. Klímou, I. Obermannovou, K. Tučkovou, K. Fia-
lovou, M. C. Putnou, L. Romanskou, B. Uhlářem a A. Vašíčkem. Současně 
proběhly na Černé louce výstavy Dovolená, Region, Lázeňství a Svatba

12. března
• byl ustaven Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, jehož členy jsou 
kromě iniciátorky projektu I. Rozehnalové režisér R. Lipus, historikové 
umění R. Švácha a M. Strakoš, konceptuální umělec J. Šigut či básník 
P. Hruška. Prvním místem, jež prošlo estetizací, byla stěna s pamětní 
deskou připomínající mlýn na Mlýnské ulici a k ní přináležející záhon. Spo-
lek provozuje internetové stránky www.krasnaostrava.cz a vydává bulletin 
Krásná Ostrava

12.–15. března
• odbor ekonomického rozvoje MMO představil na 24. ročníku prestiž-
ního veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM v Cannes prů-
myslové zóny Mošnov a Hrabová, rozvojové území Hrušov, Vědecko-tech-
nologický park, a. s., pozemky na bývalé Karolině, v Dolní oblasti Vítko-
vice nebo strategické projekty, jako revitalizace přednádražního prostoru 
ve Svinově. Prezentaci pro investory vedl náměstek primátora J. Hrabina
 
14. března
• v rámci návštěvy města jednal velvyslanec Španělska v České republi-
ce P. Navarro s primátorem P. Kajnarem, navštívil česko-španělské gym-
názium na Hladnově a prohlédl si firmu se španělskou účastí 

• vernisáž výstavy Ostravský prach, prezentující snímky zvětšených pra-
chových zrn ve zdejším ovzduší, proběhla ve foyer Nové radnice. Soubor 
22 fotografií byl pořízen speciálním přístrojem ve Zdravotním ústavu v Os-
travě

• Slovenské národné múzeum ve spolupráci s Ostravským muzeem při-
pravilo výstavu Košický zlatý poklad, který tvoří 2920 zlatých mincí z 15. až 
17. století, tři zlaté medaile, renesanční řetěz a měděná schránka

16. března
• J. Nohavica převzal hudební cenu Anděl za nejprodávanější album roku 
2012 Tak mě tu máš, kterého se prodalo 37 943 kusů 
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• program 9. ročníku Irského kulturního festivalu nabídl hudební vystou-
pení, prezentaci irských filmů, literatury nebo taneční umění. Zájemci 
také mohli ochutnat speciality národní kuchyně. Akce vyvrcholila koncer-
tem v Bonver Aréně, jehož hlavní hvězdou byla skupina Wolfe Tones 

20. března
• v úvodu 23. zasedání Zastupitelstva města Ostravy složila slib nová 
zastupitelka H. Strádalová z hnutí Ostravak, která vystřídala K. Sládeč-
ka. Zastupitelé poté zamítli vstup strategického partnera do společnosti 
Ekova Electric, a. s., vzali na vědomí zprávy o situaci v oblasti veřejného 
pořádku, bezpečnosti na území města a činnosti Městské policie Ostra-
va v roce 2012, vyřízení petice občanů proti návrhu na zrušení služeb-
ny městské policie na Nádražní ul. v Přívoze, schválili návrh na uzavření 
smlouvy o partnerství mezi Ostravou a honduraským městem San Pedro 
Sula, poskytnutí dotací na akci Dny NATO 2013 a na projekty v oblasti 
volného času, bilingvní a cizojazyčné výuky. Po bouřlivé diskuzi, do které 
se zapojili rovněž občané, byla přijata obecně závazná vyhláška, kterou 
se upravuje trvalé označování psů čipem a evidence jejich chovatelů

• v Centru bezpečné jízdy Libros Ostrava jednali odborníci v oblasti dopra-
vy, představitelé veřejné správy a integrovaného záchranného systému 
o II. etapě rozvoje Centra bezpečné jízdy – terénního tréninkového polygo-
nu pro řidiče. S příspěvky vystoupili mj. hejtman Moravskoslezského kraje 
M. Novák a poslanec Evropského parlamentu V. Mynář 

• hlavní turistická sezona byla zahájena v Dolní oblasti Vítkovice a Lan-
dek Parku. Pro zájemce byly kromě prohlídek připraveny vědomostní kvízy, 
hry, projekce 3D filmů nebo soutěže o hodnotné ceny. Jedním z největ-
ších lákadel byl mluvící robot Advee, který přivítal návštěvníky v expozici 
malý Svět techniky 

20.–24. března 
• 3. ročník krajské přehlídky amatérských divadelních souborů Ostravské 
buchary nabídl ve společenském domě Labyrint v Třebovicích vystoupení 
Bílého divadla Ostrava, Divadla Devítka, Divadla U Lípy a dalších amatér-
ských souborů z Bohumína, Krnova, Karviné, Havířova nebo Těškovic

21. března 
• nejlepším ostravským sportovcem roku 2012 byla vyhlášena plavky-
ně B. Závadová, v kategorii sportovní kolektiv zvítězil ženský házenkář-
ský tým DHC Sokol Poruba, mezi handicapovanými sportovci uspěla 
lukostřelkyně M. Sidková a talentem roku se stal vzpěrač J. Kubík. Titul 
sportovní osobnost – legenda ostravského sportu – se rozhodla komise 
udělit basketbalistovi, československému reprezentantovi a úspěšnému 
trenérovi J. Kozákovi



22. března
• velvyslankyně Irska v České republice A. Kellyová jednala s primáto-
rem P. Kajnarem o rozšíření česko-irské spolupráce, především v hospo-
dářské a kulturní oblasti. K této problematice se vyjádřil rovněž pořadatel 
ostravského Irského festivalu J. Fitzgerald 

• soubor Divadla Petra Bezruče uvedl černou komedii M. McDonagha 
Mrzák Inishmaanský. V režii J. Klimszy vystoupili N. Lichý, M. Haroková,  
S. Krupanská a další

• v Divadle loutek Ostrava proběhla premiéra jevištní adaptace komik-
sových příběhů J. Němečka a L. Štíplové Čtyřlístek zasahuje. Režisérem 
představení byl M. Zákostelecký, který se podílel s J. Pithartovou na dra-
matizaci. V hlavních rolích se představili mj. L. Červenka, I. Marták a E. Ba- 
láková

• ve věku 61 let zemřel herec a oblíbený moderátor V. Čech, který byl 
v minulosti rovněž členem souborů Divadla Petra Bezruče a Státního 
divadla Ostrava

23. března
• v Multifunkční aule Gong se konal 37. sjezd České strany sociálně 
demokratické, jehož se zúčastnilo přes 600 delegátů. Předsedou byl opět 
zvolen B. Sobotka. Jako host vystoupil s projevem také prezident republi-
ky M. Zeman
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Nejlepší sportovci Ostravy v roce 2012 (21. března)



20

B
Ř

E
Z

E
N • významný úspěch zaznamenali členové souborů Národního divadla 

moravskoslezského při udílení Cen Thálie. V kategoriích operní pěvkyně 
a operní pěvec zvítězili J. Šrejma Kačírková a A. Briscein za ztvárnění hlav-
ních rolí v opeře Ch. Gounoda Romeo a Julie. Třetí Cenu Thálie převzala 
L. Skálová v kategorii balet za roli Sakury v inscenaci Poslední samuraj 

• M. Sehnal a B. Uhlář představili v Káhiře v kulturním klubu a knihkupec-
tví Balad tamním literátům, novinářům, studentům bohemistiky káhirské 
univerzity a také členkám Společnosti českých žen v Egyptě v čele s před-
sedkyní A. Janků arabský překlad své satirické knihy Hodinu pod drnem

• město Ostrava se zapojilo do kampaně Hodina Země, jejímž cílem je 
snížení spotřeby energií, vypnutím nasvícení radniční věže

23.–24. března
• v rámci akce Velikonoce na Slezskoostravském hradě bylo možno 
zakoupit řemeslné výrobky a zhlédnout výstavu květin Rozkvetlé Veliko-
noce. Návštěvníci se mohli naučit plést velikonoční pomlázku, namalovat 
vajíčko nebo si vymodelovat na hrnčířském kruhu hrníček. V kulturním 
programu vystoupily folklorní a divadelní soubory

24. března 
• rozloučit se se zimou a přivítat jaro mohli lidé při tradičním vynášení 
Morany do Ostravice. Průvod od Ostravského muzea k řece doprovázelo 
vystoupení folklorního souboru Hlubinka 

• v Multifunkční aule Gong vystoupila světoznámá japonská bubenická 
skupina Yamato

26. března
• firma NanoGT, a. s., provedla vyčištění několika pokojů gynekologicko-
-porodnického oddělení Městské nemocnice Ostrava pomocí nanočástic. 
Touto unikátní technologií, poprvé použitou v ČR, byla rovněž ošetřena 
oddělení ARO a JIP 
 
27. března
• náměstek primátora M. Štěpánek předal u příležitosti Dne učitelů v Di-
vadle loutek Ostrava ocenění nejlepším pedagogům ostravských škol 

29. března
• na Velký pátek vedl biskup F. V. Lobkowicz v katedrále Božského Spasi-
tele modlitbu Křížové cesty 

30. března–9. dubna
• pražský Cirk La Putyka, v jehož představeních se spojují prvky akro-
bacie, moderního tance, loutkového divadla a hudebních vystoupení, se 
představil v Multifunkční aule Gong
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Držitelé Cen Thálie J. Šrejma Kačírková a A. Briscein v opeře Romeo a Julie 
(23. března)

Držitelka Ceny Thálie L. Ská-
lová, sólistka baletu NDM 
(23. března)
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• ve foyer Nové radnice byla zahájena výstava fotografií a reproduk-
cí dokumentů Soudobý Volgograd, která je součástí projektu Volgograd 
v Ostravě 

3. dubna
• na počest 70. narozenin překladatele a znalce anglické literatury M. Hil- 
ského uspořádalo Národní divadlo moravskoslezské Večer pro Martina 
Hilského s Martinem Hilským, který moderoval básník P. Hruška. V rámci 
večera byly uvedeny ukázky ze hry W. Shakespeara Sen noci svatojánské. 
Jubilantovi gratulovali rovněž ředitel NDM J. Nekvasil, zpěvák Pepa Streichl, 
herci V. Polák a N. Lichý, režisér J. Klimsza a šéf činohry NDM P. Gábor

3. dubna–30. června
• 5. ročník mezinárodního festivalu architektury, designu a umění Archi-
kultura 2013, který navázal na předchozí ročníky festivalu pod názvem 
Architecture Week Ostrava, nabídl výstavy projektů architekta R. Václaví-
ka, návrhů švýcarského architekta Le Corbusiera na výstavbu indického 
města Chandigarh, plánů nábytku pro historická divadla, jejichž autorem 
je R. Ullman, expozice o bývalém obchodním domě Bachner, jehož tvůr-
cem byl E. Mendelsohn, současné architektuře Slovenska a další. Sou-
částí festivalu byly rovněž prezentace knihy autorského kolektivu pod 
vedením M. Jemelky Ostravské dělnické kolonie II., komentovaná prohlíd-
ka od Nové Karoliny k Domu kultury města Ostravy, kterou vedl historik 
umění M. Strakoš, nebo Dny umění nevidomých na Moravě

4. dubna
• premiéra komedie J. T. Storyho Trable s Harrym se konala v NDM. 
V režii J. Nvoty vystoupili v hlavních rolích J. Fišar, P. Houska, A. Cónová 
a A. Mohylová 

• v Zoologické zahradě Ostrava se narodila samička vzácného jelena 
milu. Tento živočišný druh byl již ve volné přírodě zcela vyhuben

6. dubna 
• inscenaci A. Goldflama Ženy a panenky připravil soubor KSA. Pod 
režijním vedením V. Čermákové se představily T. Dočkalová, Z. Truplová, 
P. Kocmanová a další
 
• zvýhodněného vstupného mohli využít všichni, kteří navštívili u příleži-
tosti Mezinárodního dne ptactva ostravskou zoo a mají příjmení odvozené 
od některého z ptáků. Připraveny byly komentované prohlídky s ornitolož-
kou J. Kristianovou, soutěže, výstava ptačích budek aj. 

• v Ostravě začal platit nový tržní řád města, v jehož důsledku byly mj. 
zrušeny prodejní stánky na Masarykově náměstí 
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• na valné hromadě Českého atletického svazu v Praze byl jeho místo-
předsedou opět zvolen O. Zvolánek, předseda výkonné rady SSK Vítko-
vice 

8. dubna 
• v Hulvákách na Klostermannově ulici bylo za účasti primátora P. Kaj-
nara, jeho náměstků M. Štěpánka, J. Hrabiny a T. Suchardy, ředitel-
ky Slezské diakonie Z. Filipkové, biskupa ostravsko-opavské diecéze  
F. V. Lobkowicze, biskupa Slezské církve evangelické augsburského 
vyznání J. Wacławka a dalších hostů slavnostně otevřeno nové komunit-
ní centrum Duhový dům, určené pro osoby s mentálním nebo tělesným 
postižením

• Ostravský informační servis, s. r. o., otevřel šestou pobočku ve městě, 
umístěnou ve vstupní hale Multifunkční auly Gong v Dolní oblasti Vítkovi-
ce. Její součástí je informační středisko Evropské unie. Provoz pobočky 
slavnostně zahájili jednatel společnosti OIS R. Chytka, vedoucí Zastou-
pení Evropské komise v ČR J. Michal, poslanec Evropského parlamentu  
E. Tošenovský, generální ředitel a předseda představenstva Vítkovice,  
a. s., J. Světlík a další 

• komedii W. Shakespeara Sen noci svatojánské v překladu M. Hilského 
uvedla činohra NDM. V režii P. Gábora vystoupili mj. I. Dejmal, V. Lazorčá-
ková, P. Lorencová, R. Klemensová a v roli Lysandra alternovali I. Orozo-
vič a A. Bílík 
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P. Lorencová a A. Bílík v inscenaci W. Shakespeara Sen noci svatojánské 
(8. dubna)
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9. dubna 
• v Multifunkční aule Gong byla zahájena výstava velkoformátových foto-
grafií J. Štreita tematicky zaměřených na provozy Vítkovic 

12. dubna
• ve věku 79 let zemřel herec a režisér J. Volkmer, zakládající člen Diva-
dla loutek Ostrava

15. dubna
• na Masarykově náměstí bylo odstartováno semifinálové kolo 17. roč-
níku juniorského maratonu pro Moravskoslezský kraj, ve kterém závodila 
družstva studentů středních škol 

16. dubna 
• přínosy kandidatury Ostravy na titul Evropské město sportu a kon-
krétní kroky k realizaci tohoto záměru prezentovali náměstek primátora  
M. Štěpánek a projektová manažerka Š. Mokrá zástupcům sportovních 
a tělovýchovných organizací působících na území města

16. a 18. dubna
• na Dni Země, konaném na náměstí SNP v Zábřehu a na Hlavní třídě 
v Porubě, prezentovaly své aktivity vztahující se k oblasti životního prostře-
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Návštěvnické 
centrum 
Zoo Ostrava 
(19. dubna)

Propagace 
třídění odpadu 
na Dni Země 
na Hlavní třídě 
v Porubě 
(18. dubna) 
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Ndí firmy, instituce nebo organizace, např. OZO Ostrava, s. r. o., Městská 
policie Ostrava, Knihovna města Ostravy, střediska volného času a mno-
hé další. Na programu byly soutěže, hry, hudební a divadelní vystoupení. 
Lidé mohli zhlédnout představení kabaretu Ozíci společnosti OZO Ostrava, 
s. r. o., nebo vytvořit rukodělný výrobek z ekologicky šetrného materiálu. 
Firma ASEKOL, s. r. o., odměnila všechny, kteří přinesli vysloužilá drobná 
elektrozařízení 

17. dubna 
• náměstkyně primátora S. Piperková vyhlásila v KMO výsledky literár-
ní a výtvarné soutěže Stáří očima ostravských dětí a mládeže, které se 
zúčastnilo 1500 chlapců a děvčat ze čtyř základních škol 
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• v Zoologické zahradě Ostrava bylo za účasti náměstků primátora D. Ma- 
deje, J. Hrabiny, ředitele Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko D. Svent-
ka, ředitele zoo P. Čolase a dalších hostů otevřeno návštěvnické centrum, 
jehož součástí je multifunkční učebna, restaurace Saola a dětské hřiště. 
Objekt je koncipován jako nízkoenergetický
 
20. dubna
• v pražské O2 areně se uskutečnila finálová střetnutí mužských i žen-
ských týmů florbalové extraligy, která zhlédlo rekordních 10 451 diváků. 
Florbalisté 1. SC WOOW Vítkovice získali pátý titul v extraligovém ročníku 
2012/2013, když ve finálovém zápase porazili TJ JM Pedro Perez Cho-
dov 4:3. Ženský tým 1. SC WOOW Vítkovice podlehl v rozhodujícím utkání 
o první místo v extralize Herbadentu SJM Praha 11 3:2 

• 12 výtržníků bylo zadrženo při rizikovém fotbalovém utkání na Bazalech 
mezi FC Baník Ostrava a AC Sparta Praha. Zápas zajišťovalo 500 přísluš-
níků Policie ČR a také vrtulník. Baník prohrál 0:1

• u příležitosti Dne památek a sídel uspořádal Dopravní podnik Ostra-
va, a. s., projížďku historickým trolejbusem od hlavního nádraží v Přívo-
ze k Dolu Michal a zpět. Akce byla pořádána ve spolupráci s Národním 
památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm Ostrava, které 
v tento den zpřístupnilo Národní kulturní památku Důl Michal za snížené 
vstupné 50 Kč

• Cyklojízdy Ostravou, jejímž cílem bylo propagovat ekologicky šetrnou 
dopravu, se zúčastnili cyklisté všech věkových kategorií. Trasa vedla od 
Nové Karoliny ke středisku Cooltour na Černé louce, kde se uskutečnila 
přednáška koordinátora projektu M. Krejčího 

22. dubna 
• v galerii Fiducia proběhly vernisáže výstav fotografií ostravské architek-
tury, jejichž autory jsou J. Havelková a M. Škoda, nazvaná Mimo plán 
a obrazů amerického výtvarníka C. Armstronga 

24. dubna 
• na 24. zasedání ZMO rozhodli zastupitelé předložit žádosti na projek-
ty edukačního centra Fakultní nemocnice Ostrava a kampusu Palace ke 
spolufinancování z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, 
schválili vyhodnocení soutěže Dům roku 2012. Zastupitelstvo souhlasilo 
s poskytnutím dotací občanskému sdružení Ostravounakole, přidělením 
finančních příspěvků na pořádání 20. ročníku mezinárodního šachového 
turnaje Ostravský koník 2013, 8. ročníku Řeckého festivalu 2013, 4. Tri-
laterálního sympozia, 14. ročníku veletrhu Czech Raildays a s návrhem na 
podporu kulturních projektů konaných na Stodolní ulici v Moravské Ostravě



• druhý společný majáles zorganizovali studenti OU a VŠB-TU. V kultur-
ním programu v Dolní oblasti Vítkovice vystoupily mj. skupiny Vypsaná 
fiXa, Pub Animals, Mandrage a J.A.R.

25. dubna
• vítězem ankety 20. ročníku soutěže, kterou pořádal Manažerský svazo-
vý fond, se v kategorii manažer roku 2012 stal generální ředitel a předse-
da představenstva Vítkovice, a. s., J. Světlík. Předávání cen byl přítomen 
rovněž prezident M. Zeman 

27. dubna
• Cenu Marka Ravenhilla za rok 2012, která je udělována za inscenaci 
současného textu, převzal v Praze umělecký šéf KSA a režisér I. Krejčí za 
představení T. Vůjtka S nadějí, i bez ní 

• vítězem hlavní kategorie závodu na horských kolech Porubajk marathon 
2013, jehož start byl na Hlavní třídě v Porubě, se stal N. Ivanov. Součástí 
doprovodného programu byla vyjížďka na in-line bruslích pro veřejnost 

27. dubna–5. května 
• na kurtech v Komenského sadech se konal 10. ročník turnaje Prospe-
rita Open 2013, jenž je součástí ATP Challenger Tour. Vítězem se stal  
J. Veselý, který porazil ve finále Belgičana S. Darcise 2:0 na sety
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Majálesový průvod na Masarykově náměstí (24. dubna)
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• u příležitosti 68. výročí osvobození města Ostravy upořádaly Českoslo-
venská obec legionářská, Ministerstvo obrany ČR a Nadační fond Legie 
100 setkání válečných veteránů. Na programu byly mj. komponovaný 
hudební pořad Cestami válečného veterána v multifunkčním sále VŠB-TU 
Vesmír, prohlídka míst osvobozovacích bojů a pietní akty u památníků ve 
Slezské Ostravě a v Komenského sadech 

29. dubna 
• 1. místo ve volejbalové extralize ročníku 2012/2013 vybojoval tým VK 
Ostrava, který zvítězil ve finálové sérii nad VK Jihostroj České Budějovice 
4:2 na zápasy

29.–30. dubna
• do Ostravy zavítala delegace partnerského města Gaziantep z Tu-
recka vedená jeho primátorem A. Güzelbeyem. Hosté navštívili provozy 
Vítkovice Machinery Group, jednali s generálním ředitelem a předsedou 
představenstva Vítkovice, a. s., J. Světlíkem, prohlédli si Dolní oblast 
Vítkovice a pracoviště Dopravního podniku Ostrava, a. s. Druhý den jed-
nali s primátorem P. Kajnarem a jeho náměstkem T. Petříkem a poté se 
zúčastnili pietního aktu u příležitosti 68. výročí osvobození Ostravy v Ko-
menského sadech a zavítali do JKGO, Divadla loutek Ostrava a Ostrav-
ského muzea

30. dubna 
• město Ostrava společně s Krajským vojenským velitelstvím Ostrava 
uspořádaly u Památníku Rudé armády v Komenského sadech pietní akt 
u příležitosti 68. výročí osvobození města. Po projevech místopředsedky-
ně Senátu M. Horské, místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR L. Zaorálka, velvyslance Ruské federace v ČR S. Kiseljova a dalších 
byly u památníku položeny věnce a kytice. Za město tak učinili primátor 
P. Kajnar a jeho náměstci J. Hrabina a T. Sucharda. Součástí vzpomínko-
vé akce byl promenádní koncert Vojenské hudby Olomouc, ukázky vojen-
ského výcviku a prohlídka armádní techniky 

• k výročí 100. narození významného operního pěvce a vítkovického 
rodáka B. Blachuta byla před vstupem do kostela sv. Pavla ve Vítkovicích, 
kde v mládí zpíval v chrámovém sboru, instalována pamětní deska, kte-
rou odhalil a posvětil biskup F. V. Lobkowicz za účasti starosty městské-
ho obvodu Vítkovice P. Dlabala a dalších hostů. Součástí akce byl kon-
cert učitelů a žáků Základní umělecké školy ve Vítkovicích 

• na Slezskoostravském hradě se konalo tradiční pálení čarodějnic, 
jehož součástí byl rej masek, hry, soutěže, divadelní a taneční vystou-
pení. Vyvrcholením večera byla ohňová show a symbolické upálení čaro-
dějnice
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Prezentace pozůstalosti J. Šavrdy v AMO v rámci Šavrdovského května 
(27. května)
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• ČSSD uspořádala ve Svátek práce setkání s občany v prostorách Gym-
názia Hladnov, na kterém vystoupili poslanec Parlamentu ČR A. Rykala 
a starosta Slezské Ostravy a senátor A. Maštalíř. Komunistická strana 
Čech a Moravy pozvala své příznivce na veselici na porubský zámek, 
které se zúčastnil poslanec Parlamentu ČR M. Opálka 

• v podnicích Vítkovice Machinery Group proběhl den otevřených dveří, 
jehož součástí byly komentované prohlídky nejen ve strojírenských provo-
zech, ale rovněž v Dolní oblasti Vítkovice a Landek Parku

2. května
• premiéru nejslavnějšího baletu P. I. Čajkovského Labutí jezero uvedl 
baletní soubor NDM. V choreografii a režii I. Vejsady hlavní role ztvárnili 
B. Kaufmannová, J. Krejčíř, P. Ondrka a V. Vašků

2.–30. května
• Šavrdovský květen, vyhlášený u příležitosti 25. výročí úmrtí J. Šavrdy, 
spisovatele a nejznámějšího ostravského disidenta a signatáře Charty 
77, byl zahájen pietním aktem u jeho hrobu v Hrabové. V průběhu celého 
měsíce se uskutečnily např. projekce filmů Sám voják v poli – Jaromír 
Šavrda, Přechodné adresy Jaromíra Šavrdy a Libri prohibiti Jaromíra Šavr-
dy, Šavrdovská literární vycházka, jejímž průvodcem byl publicista a bás-
ník I. Motýl, čtení z tvorby J. Šavrdy v podání ostravských herců, beseda 
s autory projektu Moderní dějiny z občanského sdružení PANT, prezenta-
ce pozůstalosti J. Šavrdy v Archivu města Ostravy a divadelní představení 
1984 podle románu G. Orwella v DPB
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Den s vojenskou 
historickou techni-
kou na Hlavní třídě 
v Porubě 
(8. května)
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• cílem soutěže Do práce na kole, organizované občanským sdružením 
Ostravounakole, byla podpora ekologické dopravy. Titul Ostravský cykloza-
městnavatel 2013 získala firma ArcelorMittal Ostrava, a. s., která do kam-
paně zapojila 28 svých zaměstnanců. V hodnocení pravidelnosti dojíždění do 
zaměstnání zvítězil tým ArcelorMittal Engineering Products Ostrava, s. r. o.

4. května 
• u příležitosti 60. výročí zahájení vysílání Československé televize při-
pravilo ostravské studio ČT den otevřených dveří, jehož součástí byly 
kromě komentovaných prohlídek autogramiáda s redaktory, moderátory 
a herci, např. G. Lefendou, M. Musialem, M. Dejdarem, T. Kočkem, výsta-
va kostýmů nebo hry pro děti
 
8. května
• dramaturg V. Štvrtňa převzal v Santiagu de Compostela zvláštní cenu 
Sdružení evropských regionálních veřejnoprávních televizí Circom Regional 
za pohádku Dvanáct měsíčků, jež vznikla v produkci ostravského studia ČT

• vítězem hlavní kategorie Běhu osvobození Ostravy, jehož trasa vedla 
od památníku v Hrabyni na stadion klubu Arrows Ostrava v Porubě, se 
stal M. Šmirják z MK Seitl Ostrava v čase 44:33,9 min 

• na Hlavní třídě v Porubě uspořádaly Klub terénních vozidel 4×4, měst-
ský obvod Poruba ve spolupráci s HZS MSK k výročí konce 2. světové 
války Den s vojenskou historickou technikou 

9. května
• film režisérů L. Melníka a M. Škrkoně Isabel, který se natáčel v Ostra-
vě a v němž účinkovali herci ostravských divadel P. Lorencová, L. Melník, 
R. Klemensová, N. Lichý a další, měl premiéru v kině CineStar. Na pří-
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Operní happening 
v páternosteru 
Nové radnice 
(14. května)

K
V

Ě
T

E
N

K
V

Ě
T

E
N

pravách filmu se podílelo město Ostrava prostřednictvím dlouhodobého 
projektu Film Ostrava!!!

10.–12. května 
• prvního ročníku gastronomické výstavy Karneval chutí se na výstavišti 
Černá louka zúčastnilo 89 vystavovatelů. Návštěvníci mohli mj. ochutnat 
regionální speciality v rámci soutěže Jak šmakuje Moravskoslezsko?

11. května
• ve věku nedožitých 96 let zemřel brigádní generál v. v. Z. Škarvada, účast-
ník letecké bitvy o Anglii a čestný občan Ostravy. Jeho pohřbu 28. května se 
zúčastnili rovněž ministr obrany V. Picek a velitel vzdušných sil J. Verner

12. května
• historicky první medaili z extraligy ČR vybojoval ostravský squashový 
tým Corkers Ostrava, když získal bronzové medaile v play-off v Brně a po-
razil domácí Slovan Dunlop Brno Team

• na mistrovství ČR v maratonu v Praze zvítězila v kategorii žen P. Pasto-
rová z MK Seitl Ostrava časem 2,36:44 hod

14. května
• jednou z akcí Evropských operních dnů 2013, kterou v Ostravě pořá-
dalo NDM, se stal operní happening v oběžném výtahu – páternoste-
ru. Vždy v celou hodinu od 10 do 16 hodin zněly z nepřetržitého řetězu 
kabin páternosteru několik minut árie v podání sólistů operního soubo-
ru NDM

• vernisáž výstavy prací 4. ročníku soutěže Young Architect Award 2012 
pro mladé a začínající architekty do 33 let proběhla na Fakultě stavební 
VŠB-TU a nabídla 61 prací na téma Veřejný prostor v historickém kontextu
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Kongresové středisko v Clarion Congress Hotelu Ostrava (16. května)
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16. května
• v NDM se konala premiéra muzikálu R. Smetany, M. Prostějovského, 
P. Bára a L. Olšovského Fantom Londýna s podtitulem Tajuplný krimimuzi-
kál, kde každá postava může být vrahem. V režii L. Olšovského a hudeb-
ním nastudování M. Prášila vystoupili M. Šnytová, V. Polák a v roli britské 
královny Viktorie J. Zelenková 

• v Clarion Congress Hotelu Ostrava bylo za účasti náměstka primátora 
M. Štěpánka, starostů městských obvodů Vítkovice P. Dlabala a Ostra-
vy-Jihu K. Sibinského otevřeno největší kongresové centrum na severní 
Moravě a ve Slezsku, které na rozloze téměř 2000 m2 nabízí sály a míst-
nosti pro akce s více než 1600 delegáty

• hejtman M. Novák, primátor P. Kajnar a ředitel divize Strategie společ-
nosti ČEZ, a. s., P. Cyrani podepsali memorandum o spolupráci na pro-
jektu Elektromobilita na podporu elektrodopravy. Noví partneři projektu 
poté obdrželi tři elektromobily Peugeot iOn 

16.–19. května
• TJ Ostrava uspořádala v areálu na Varenské ulici mistrovství republiky 
vozíčkářů ve stolním tenise. Nejúspěšnějším závodníkem se stal L. Trčka 
z SKV Ostrava, který získal čtyři medaile, z toho tři zlaté 

17. května 
• v dopoledních hodinách začal na Prokešově náměstí před Novou rad-
nicí Festival Romů. Akci zahájil náměstek primátora M. Štěpánek, který 
rovněž hovořil o projektu sociální inkluze, jehož cílem je začleňování osob 
sociálně vyloučených. Úvodního slova se také ujali ředitelka Nadace 
Dobré vůle Olgy Havlové M. Černá, vedoucí odboru sociálních věcí, škol-
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L. Melník jako 
Chlestakov 
v inscenaci 
Revizor uvede-
né v DPB 
(17. května)

ství, sportu a volnočasových aktivit MMO J. Rovňáková nebo organizátor 
akce M. Červeňák. Na festivalu vystoupilo několik romských tanečních 
a hudebních souborů

• DPB uvedlo hru N. V. Gogola Revizor. V režii M. Františáka vystoupili 
P. Bureš, Z. Przebindová, S. Krupanská, L. Melník a další

17.–18. května 
• v multižánrovém centru Cooltour proběhlo Setkání kytaristů, na kterém 
vystoupili mj. V. Václavek, V. Čok se skupinou Bypass, Vlasta Třešňák 
Band nebo Naked Floor

17.–19. května
• J. Hruška s koněm Mistr Vox z Jezdeckého klubu Opava-Kateřinky zvítě-
zil v 49. ročníku Velké ceny Ostravy v parkúrovém skákání ve Staré Bělé

18. května
• součástí tradiční lidové veselice Honění krále ve Lhotce byl krojovaný 
průvod za doprovodu dechové hudby, vystoupení mažoretek, skupiny his-
torického šermu a žáků místní základní školy

18.–19. května
• na programu hradních slavností na Slezskoostravském hradě byly ukáz-
ky rytířských soubojů, výcviku koní a dravců, soutěže pro děti. Na nádvoří 
probíhal jarmark, druhý den večer vystoupila skupina AC/DC revival a ce-
lou akci zakončil ohňostroj

20. května
• hlavním bodem jednání 25. zasedání Zastupitelstva města Ostravy byl 
odkup pozemků, budov a příslušenství patřících k fotbalovému stadio-
nu FC Baník na Bazalech ve Slezské Ostravě, ve vlastnictví společnosti 
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Klavírista L. Vogt při zahajovacím koncertu MHF Janáčkova máje (20. května)

Bazaly, a. s. Městští zastupitelé v revokovaném hlasování koupi schválili 
za cenu 114 036 480 Kč

• představitelé města, ředitelé základních a mateřských škol z partner-
ského města Košice jednali s místostarostou městského obvodu Ostra-
va-Jih R. Miklasem a zástupci Magistrátu města Ostravy, prohlédli si 
Dolní oblast Vítkovice, Landek Park a zúčastnili se slavnostního zahájení 
Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj

20. května–11. června
• konal se 38. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj. 
Na úvodním koncertu, který zahájil primátor P. Kajnar, zazněly Sinfonietta 
L. Janáčka, klavírní koncert č. 3. L. van Beethovena a 3. symfonie A. Cha-
čaturjana v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu řízeného  
V. Mardirossianem. Sólistou večera byl klavírista L. Vogt. Na festivalovém 
programu byly uvedeny premiéry Smuteční hudby pro housle a orchestr  
J. Gemrota a symfonické básně Zaniklé štěstí J. Klusáka. Ze souborů 
a sólistů zaujali Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, Janáčkova 
filharmonie Ostrava, Slovenský komorní orchestr Bohdana Warchala, 
Wihanovo kvarteto, violistka T. Zimmermann, houslisté S. Shoji a I. Že- 
natý, klavíristé G. Ohlsson a M. Kasík. 60. výročí Janáčkovy konzerva-
toře a Gymnázia v Ostravě připomenul koncert orchestru této školy 
v Multifunkční aule Gong, na němž zaznělo mj. slavné Bolero M. Ravela 
doprovázené baletní choreografií O. Borisové-Pračikové. Závěrečný večer 
patřil skladbám F. Mendelssohna-Bartholdyho, R. Wagnera a H. Berlioze 
v podání operní pěvkyně D. Peckové a Symfonického orchestru hlavního 
města Prahy FOK, který řídil L. Pešek
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21. května
• Domov pro seniory Kamenec obdržel v kategorii Nejlepší domov pro 
seniory titul Senior centrum roku 2012. Ocenění bylo uděleno v rámci 
projektu nadačního fondu Veselý senior, pod patronací Asociace poskyto-
vatelů sociálních služeb ČR 

• Institut environmentálních technologií VŠB-TU, který se zaměřuje na 
energetické využití odpadů a snižování zátěže životního prostředí, byl ote-
vřen ve vysokoškolském areálu v Porubě

JFO, Dresdner Kreuzchor s dirigentem R. Kreilem a sólisté po provedení ora-
toria E. Elgara Sen Gerontiův (25. května)

Závěrečný 
koncert MHF 
Janáčkova máje 
dirigoval 
L. Pešek 
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ga E. Ovčáčka připravil Dům umění Galerie výtvarného umění v Ostravě 
výstavu Ovčáček!!!

22. května 
• ve Fulneku byly předány ceny soutěže Odchov a stavba roku v čes-
kých a slovenských zoologických zahradách – Bílý slon 2012. Zoologická 
zahrada Ostrava získala první místa za odchov varana papuánského a za 
přestavbu pavilonu Papua

• absolutními vítězi 5. ročníku výtvarné a vědomostní soutěže Ostrava – 
město zábavy, vyhlášené statutárním městem Ostrava, se stali studenti 
Matičního gymnázia

23. května
• primátor P. Kajnar uvedl ve svém vystoupení na 4. ročníku konference 
Ostrava jednotně a transparentně, že město v rámci systému sdružených 
nákupů dosáhlo za rok 2012 celkové úspory ve výši 78,48 milionu Kč

24. května
• ministr školství P. Fiala, hejtman M. Novák, primátor P. Kajnar, posla-
nec Evropského parlamentu E. Tošenovský, rektor VŠB-TU I. Vondrák 
a ředitel IT4Innovations M. Palkovič představili v areálu VŠB-TU výsledky 
veřejné ankety na pojmenování ostravského superpočítače IT4Innovati-
ons. Vítězný název – Anselm – navrhl O. Dýšek z Pelhřimova 

• odbíjením zvonů byla v podvečerních hodinách zahájena Noc kostelů. 
Svatostánky byly pro návštěvníky otevřeny až do půlnoci a na programu 
byly bohoslužby, komentované prohlídky, hudební a divadelní vystoupení, 
výstavy liturgických předmětů, fotografií a dalších dokumentů

• v Divadle loutek Ostrava proběhla premiéra hry M. Pivovara a R. Lipuse 
Šaryk vzpomíná na motivy románu J. Przymanowského Čtyři tankisté a pes. 
Mladého psa Šaryka ztvárnil K. Růžička, jeho letitější podobu A. Šimela

25. května
• 5. ročník Ostravské muzejní noci nabídl nespočet akcí, z nichž lze jen 
namátkou jmenovat prohlídky reprezentativních místností Nové radnice, 
Ostravského muzea, Divadla Antonína Dvořáka, Divadla loutek Ostrava, 
Ústředních dílen DPO v Martinově, malého Světa techniky v Dolní oblas-
ti Vítkovice, Landek Parku, Hasičského muzea města Ostravy, předsta-
vení Maxipes Fík v DPB, prezentace aktivit Alliance française Ostrava, 
procházku od Nové radnice k Domu kultury města Ostravy s výkladem  
M. Strakoše, muzejní ateliér pro děti a rodiče v antikvariátu a galerii Fidu-
cia, výstavy v Domě umění GVUO, Výstavní síni Sokolská 26, Výtvarném 
centru Chagall, galerii Magna, Multifunkční aule Gong, Slezskoostravské 
galerii, hudební vystoupení v klubu Parník, JFO, JKGO, přednášku o spi-
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Slavnostní pojmenování nového superpočítače ve IT4Innovations v areálu 
VŠB-TU (24. května)

I. Feller, T. Rossi, 
K. Růžička, L. Čer-
venka a N. Engo-
nidis v inscenaci 
Šaryk vzpomíná 
(24. května)

Účastníci Světové-
ho běhu harmonie 
v čele s náměst-
kem primátora 
M. Štěpánkem 
(27. května)



38

K
V

Ě
T

E
N sovateli J. R. R. Tolkienovi v ústředí KMO nebo komentovanou prohlídku 

knihovního fondu Moravskoslezské vědecké knihovny

• na Masarykově náměstí byla odstartována Veteran Rallye Ostrava – 
15. ročník Memoriálu Ing. Františka Procházky. Zároveň proběhlo Setkání 
italských automobilů Ostrava 2013, na kterém se prezentovalo 47 histo-
rických vozidel 

26. května
• tým handicapovaných florbalistů FBC ABAK Remedicum Ostrava se stal 
mistrem ligy, když zvítězil ve finále nad KAMAT Team Janské Lázně 4:3

27. května
• před Novou radnicí měl jednu ze zastávek nejdelší štafetový běh 
světa – Světový běh harmonie. Mezinárodní skupinu běžců, kterou vedl 
horolezec L. Uher, přivítal náměstek primátora M. Štěpánek

29. května
• v Zoologické zahradě Ostrava se narodila tři mláďata vzácných prasat 
visajánských. Rodiči malých selátek jsou samice Scarlet, která do Ostravy 
přicestovala v roce 2012 z anglické zoo v Newquay, a stejně starý samec 
Naga, který byl přivezen téhož roku ze švédské zoo v Eskilstuně
 
29.–31. května
• 1. ročník mezinárodního filmového festivalu T-film Ostrava v Domě kul-
tury města Ostravy, který navázal na tradici TUR Filmu Ostrava a Techné 
Ostrava, nabídl přehlídku 49 snímků o technických a kulturních památ-
kách, architektuře, řemeslech aj. V rámci festivalu proběhly besedy s ře-
ditelem malého Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovice J. Švrčkem, mluv-
čími Zoologické zahrady Ostrava Š. Kalouskovou a OZO Ostrava, s. r. o., 
V. Karasovou nebo publicistou J. Klímou

29. května–5. června 
• cílem festivalu Mezidomí bylo upozornit obyvatele na možnost netra-
dičního trávení volného času ve městě. Na multifunkčním pódiu na Masa-
rykově náměstí probíhaly projekce filmů, workshopy, prezentace v rámci 
PechaKucha Night Ostrava či debata s urbanisty, studenty architektury 
a zastupiteli. Na náměstí byly umístěny dva kontejnery, které sloužily jako 
výstavní prostor a kavárna. V jednom z nich bylo možno prostřednictvím 
internetového spojení sledovat dění v ostatních městech republiky, kde se 
odehrávala stejná akce, a komunikovat se známými či náhodnými lidmi

31. května 
• v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro vystoupila 
v Divadle Archa Ostravská banda s díly P. Cíglera, T. Muraila, P. Kotíka 
a G. Ligetiho
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Závodnice na trati prvního Českého běhu žen (1. června)

T. Cisovská, 
D. Fialková 
a A. Čuba v in-
scenaci Ruská 
zavařenina v KSA 
(1. června)
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1. června
• prvního Českého běhu žen v České republice, jenž byl první akcí pořá-
danou v rámci kandidatury Ostravy na titul Evropské hlavní město sportu 
2014, se zúčastnilo 600 závodnic všech věkových kategorií. Na nejdelší, 
desetikilometrové trati zvítězila A. Esentierová z Baláž Extreme Teamu 
Ostrava v čase 41,05 min 

• režisér I. Rajmont nastudoval se souborem Komorní scény Aréna, mj. 
s M. Cisovským, P. Kocmanovou, A. Sasínovou-Polarczyk a T. Dočkalo-
vou, premiéru komedie L. Ulické Ruská zavařenina
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Plastický chirurg B. Pomahač při besedě se studenty Wichterlova gymnázia 
(3. června)

Mládě hrocha 
obojživelného v ost-
ravské zoo 
(3. června)
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gram. Starší děti musely podle plánku centra Moravské Ostravy najít 
místa, kde pro ně byly připraveny úkoly. Mladším byly určeny hry a soutě-
že na Prokešově náměstí. Divadélko Košatka tam rovněž uvedlo pohádku 
Tři oříšky pro Popelku. Na vyhlídkové věži Nové radnice v tvůrčí dílně vyrá-
běly děti drobné dárky či suvenýry 

1.–2. června
• další akce u příležitosti Dne dětí – Dopravní džungle – na Masarykově 
náměstí nabídla jízdy zručnosti, soutěže nebo biketrialovou show mistra 
světa M. Šimůnka. V Komenského sadech vystoupil Cirkus trochu jinak. 
Na programu byly kromě představení klaunů, akrobatů a hudebníků hry 
a výtvarné workshopy

• vítězem mistrovství republiky juniorů do 23 let ve squashi v Praze se 
stal J. Solnický, člen tréninkového střediska BSO squash klubu, který ve 
finále porazil R. Nádvorníka 3:0

3. června
• se studenty Wichterlova gymnázia v Porubě besedoval B. Pomahač, 
světoznámý plastický chirurg působící v USA a bývalý student této školy 

• ostravská zoo se může pyšnit dalším přírůstkem. Stal se jím sameček 
hrocha obojživelného. Zaměstnanci firmy Auto Heller, s. r. o., která se 
stala kmotrou mláděte, pojmenovali hrošíka Kvido

3.–5. června
• 250 delegátů z ČR, Slovenska a Polska se zúčastnilo v Multifunkční 
aule Gong 15. konference archivářů České republiky, jejímž tématem byly 
archivy a dokumentace průmyslového dědictví. Akce byla uspořádána 
u příležitosti 90 let existence Archivu města Ostravy a 60. výročí založení 
Archivu Vítkovice, a. s. 

4.–9. června
• na 5. ročníku festivalu Dream Factory Ostrava, jehož dramaturgie se 
orientovala na tvorbu mladých autorů, prezentovaly své inscenace Diva-
dlo Ungelt, Dejvické divadlo, Divadlo Reduta, Divadlo Stoka, Divadlo 
Petra Bezruče, Komorní scéna Aréna nebo Národní divadlo moravskoslez-
ské. Součástí festivalu byly rovněž filmové záznamy představení, hudební 
vystoupení a diskuze 

5. června
• vítězkou soutěže Dům roku 2012 byla vyhlášena Multifunkční aula 
Gong. Hlavní cenu převzal v alternativní scéně Divadla loutek Ostrava  
J. Michálek, předseda zájmového sdružení právnických osob Dolní oblast 
Vítkovice
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Dům roku 
2012 – interiér 
Multifunkční 
auly Gong 
(5. června)
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• v Městské nemocnici Ostrava bylo za účasti primátora P. Kajnara, 
hejtmana M. Nováka, náměstků primátora S. Piperkové, J. Hrabiny,  
T. Petříka, biskupa ostravsko-opavské diecéze F. V. Lobkowicze a ředitele 
nemocnice T. Nykela otevřeno nové nefrologické a hemodialyzační cen- 
trum s kapacitou 16 lůžek. Zároveň bylo uvedeno do provozu rekonstruo-
vané oddělení centrální sterilizace

6. června 
• operní soubor NDM připravil pod režijním vedením I. Krejčího a v hudeb-
ním nastudování O. Dohnányiho premiéru opery G. Donizettiho Anna Bole-
na. Hlavní role ztvárnili J. Šrejma Kačírková, M. Kapustová a D. Szendiuch

• v Galerii hlavního města Prahy proběhla vernisáž výstavy fotografií  
V. Koláře Retrospektiva, prezentující jeho tvorbu od roku 1959
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Náměstci primátora M. Štěpánek a J. Hrabina a předseda představenstva Vít-
kovice Aréna, a. s., K. Vrubl při slavnostním převzetí nové tribuny (7. června)

M. Kapustová a J. Šrejma Kačírková v opeře G. Donizettiho Anna Bolena 
(6. června)
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N7. června 

• na Městském stadionu ve Vítkovicích byla předána do užívání nová tri-
buna pro 5020 diváků. Slavnostnímu aktu byli přítomni náměstci primá-
tora M. Štěpánek, J. Hrabina a předseda představenstva Vítkovice Aréna, 
a. s., K. Vrubl 

7.–8. června 
• v DK města Ostravy se konal 16. ročník mezinárodní soutěže velkých 
dechových orchestrů, který byl zahájen kantátou C. Orffa Carmina burana 
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veckých sborů opery NDM, Permoník a Canticum Ostrava řízených dirigen-
tem M. Prášilem. Absolutní vítězkou soutěže se stala Harmonie Šternberk

8. června
• na stadionu Bazaly proběhlo benefiční fotbalové utkání u příležitosti 
ukončení kariéry M. Jankulovského, bývalého hráče FC Baník Ostrava, čes-
kého národního týmu a italských týmů, mj. AC Milán, se kterým vybojoval 
Ligu mistrů. Výběr českých hráčů Eura 2004 s kapitánem P. Nedvědem, 
vedený trenérem K. Brücknerem, remizoval s výběrem M. Jankulovského, 
ve kterém hrály rovněž hvězdy AC Milán v čele s G. Gatussem, 4:4

• v kulturním programu slavnosti pivovaru Ostravar vystoupili T. Klus,  
M. Konvičková a skupiny Kryštof, Wohnout, Vypsaná fiXa a další

9. června
• u příležitosti Mezinárodního dne archivů a 90. výročí založení Archivu 
města Ostravy připravili jeho pracovníci komentované prohlídky a výstavu 
Ostravská archivní nej, prezentující zajímavé dokumenty uložené v této 
instituci. K jubileu bylo rovněž vydáno archivní pexeso 

9.–24. června
• Janáčkova filharmonie Ostrava uspořádala mezinárodní dirigentské 
kurzy, kterých se pod vedením finského dirigenta J. Panuly zúčastnilo 19 
studentů z Evropy. Posluchačům se následně prezentovali na třech kon-
certech JFO v DK města Ostravy

10. června
• ve Vítkovicích v Thomayerově ulici byla otevřena rekonstruovaná vila, 
v níž bylo adaptováno devět pokojů na chráněné bydlení pro klienty Čtyř-
lístku – centra pro osoby se zdravotním postižením

• v mezinárodní soutěži umělecké knižní vazby, organizované Designer 
Bookbinders a Bodleian Libraries v Oxfordu, se umělecká knihvazačka  
E. Čabalová, vedoucí ateliéru obalového a knižního designu Fakulty 
umění Ostravské univerzity, umístila mezi dvaceti pěti nejlepšími knihva-
zači světa za rok 2013

13. června
• firma Caterpillar Global Mining Czech Republic, a. s., zahájila v novém 
provozu v Radvanicích výrobu ramen hydraulických rypadel

14. června
• vítězi závodu v běhu do schodů na vyhlídkovou věž Nové radnice, který 
byl součástí seriálu Run-up 2013, se v hlavních kategoriích stali V. Vrbka, 
který trasu zdolal v čase 1:55,02 min, a A. Esentiérová (2:30,93 min)
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Elektrická loko-
motiva Vectron 
firmy Siemens 
Mobility na 
veletrhu Czech 
Raildays 
(18.–20. června)

14.–15. června
• první místa v závodě světového poháru v in-line bruslení na Hlavní 
třídě v Porubě získali Y. Guyader z Francie v čase 54:29,9 min a Češka  
K. Novotná, která trať pokořila v čase 1:03:25,3 h. Celou trasu si den 
před hlavním závodem vyzkoušeli amatérští in-line bruslaři

15. června 
• v rámci Dne Policie ČR na Slezskoostravském hradě předal primátor 
P. Kajnar 11 policistům medaile Za věrnost. Návštěvníci zhlédli ukázky 
policejních zásahů, záchranného týmu Českého červeného kříže, oddílu 
hipologie Městské policie Ostrava aj. Pro děti byly připraveny kvízy a sou-
těže, laserová střelnice, skákací hrad a další atrakce

• na mistrovství ČR veteránů na dráze v Olomouci vybojoval mistrovský 
titul Z. Benek v hodu kladivem vážícím 3 kg výkonem 35,14 m

15.–16. června 
• závodnice SSK Vítkovice R. Dubnova zvítězila na mistrovství ČR mužů 
a žen na dráze v Táboře ve skoku vysokém, když překonala laťku ve výšce 
186 cm

17. června
• na JKGO byly vyhlášeny výsledky soutěže Stavba Moravskoslezské-
ho kraje 2012. Grand Prix a zároveň první cenu v kategorii rekonstruk-
cí objektů občanské vybavenosti získala Multifunkční aula Gong, hlavní 
cenu v kategorii novostaveb obdržel Nová Karolina Park a mezi bytovými 
domy uspěla nejlépe Rezidence Nová Karolina

18.–20. června
• k nejzajímavějším exponátům 14. ročníku mezinárodního veletrhu drážní 
techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopra-
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jednotka Elf výrobce PESA Bydgoszcz, elektrická lokomotiva Vectron firmy 
Siemens Mobility nebo modernizovaný jídelní vůz Českých drah, a. s.

20. června
• na 6. ročníku akce Lidé lidem na Masarykově náměstí, na níž se podí-
lel odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit MMO, 
se prezentovaly organizace poskytující sociální služby a související aktivi-
ty. Součástí programu byla taneční, hudební a divadelní představení v po-
dání klientů těchto organizací či ukázky práce s terapeutickými psy

21.–23. června
• vítězem mezinárodního florbalového turnaje Republic Cup 2013 se stal 
v mužské kategorii tým International Realstick Company a mezi ženský-
mi kluby byla nejlepší Pinksta. První místo mezi juniory získal FBC ČPP 
Remedicum Ostrava

22. června 
• na programu 3. ročníku Svatojánských slavností v Proskovicích byla 
hudební vystoupení, slavnostní vyřazení žáků 5. tříd zdejší ZŠ a soutěže. 
Akce byla zakončena zapálením svatojánských ohňů 

23. června
• v ostravské zoologické zahradě se potřetí uskutečnilo medobraní, 
v rámci něhož byla pro návštěvníky otevřena Včelí stezka. Návštěvníci 
mohli také zhlédnout ukázky stáčení medu, včelařské pomůcky a vyslech-
nout výklad o životě včel a včelích produktech

24. června
• na Landeku v Petřkovicích, v místech bývalé výletní restaurace, pokřtili 
členové Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu první číslo bulletinu 
Krásná Ostrava

25. června 
• novým starostou Nové Vsi byl zvolen T. Lefner, který v této funkci vystří-
dal J. Kubovou

26. června
• na 26. zasedání ZMO schválili zastupitelé zprávu o hospodaření města 
za rok 2012, víceletou účelovou dotaci zájmovému sdružení právnických 
osob Trojhalí Karolina na provoz Galerie města Ostravy, uzavření dohody 
o partnerství mezi Ostravou a americkým městem Shreveport, poskyt-
nutí dotací na obnovu a zachování kulturních památek, v oblasti kultury, 
sociální péče a na akce v rámci projektu Kulturní Stodolní. Projekt Evrop-
ské město sportu 2014 představil zastupitelům viceprezident Asociace 
evropských měst sportu při Evropské unii K. O'Connor a na podporu uza-
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NK. James, 

vítěz závodu v bě-
hu na 400 m 
na Zlaté tretře 
(27. června)

Skokanka o tyči 
J. Isinbajevová 
(27. června)

G. F. Lupattelli, 
prezident Asoci-
ace evropských 
měst sportu 
při EU, primátor 
P. Kajnar 
a náměstek 
primátora M. Ště-
pánek při převzetí 
certifikátu Evrop-
ského města 
sportu 2014 
(27. června)
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a provozu atletického centra v Ostravě vystoupili T. Kocembová-Netoličko-
vá a L. Varhaník

• Dům kultury Akord pořádal akci Společně pro bezpečnější Ostravu, 
na níž prezentovaly svou činnost bezpečnostní a záchranné složky. Lidé 
mohli zhlédnout simulaci vyproštění posádky z havarovaného vozidla 
nebo zadržení pachatele pomocí psů 

26.–27. června
• úvodními závody 52. ročníku atletického mítinku Zlatá tretra byly hody 
kladivem a hody diskem, které se konaly vzhledem k bezpečnosti o den 
dříve. Vítězem soutěže kladivářů se stal K. Pars z Maďarska výkonem 
80,75 m a mezi ženami dominovala B. Heidlerová ze SRN (75,24 m).  
1. místo v hodu diskem získal M. Wierig ze SRN (67,46 m). Druhý den 
přinesl celou řadu hodnotných výkonů. Rekordy mítinku překonali Fran-
couz R. Lavillenie ve skoku o tyči (592 cm), K. James z Grenady v běhu 
na 400 m (44,49 s), domácí závodnice Z. Hejnová v běhu na 400 m pře-
kážek (53,32 s). Výborné výkony předvedli rovněž T. Dibabaová z Etiopie, 
která zaběhla 10 000 metrů za 30:26,67 min, novozélandská koulařka 
V. Adamsová hodem dlouhým 20,88 m, S. Pearsonová (Velká Británie) 
v běhu na 100 m překážek (12,90 s), český oštěpař V. Veselý (87,58 m) 
a legenda ve skoku o tyči, Ruska J. Isinbajevová (478 cm). V průběhu 
mítinku vyhlásil G. F. Lupatelli, prezident Asociace evropských měst spor-
tu při Evropské unii, verdikt výběrové komise, jímž se Ostrava stala Evrop-
ským městem sportu 2014. Certifikát převzali primátor P. Kajnar a jeho 
náměstek M. Štěpánek. Ostrava kandidovala v kategorii velkoměst do 
půl milionu obyvatel – Cities 

26.–29. června
• festival Literatura a současnost 2: Tradice a literatura byl věnován pře-
devším francouzské literatuře, divadlu a filozofii. Své příspěvky přednesli 
P. Král, B. Schmitt, P. Christov, J. Fulka a další. Součástí akce byly filmové 
projekce nebo proustovská vycházka s historikem umění M. Strakošem

28. června
• vítězem 5. ročníku závodu ve skoku o tyči Porubská tyčka na Hlavní 
třídě v Porubě se stal J. Kudlička výkonem 5,71 m 

29. června
• na programu Ostravských sportovních her 2013 u Nové Karoliny byly 
exhibiční závody špičkových sportovců. Hlavním lákadlem byl tříkolový 
půlmaraton pro profesionály i amatéry zařazený do Česko-polského pohá-
ru Rybost Cup. Závodilo se také ve skoku do výšky a vzpírání. Proběhly 
fotbalové a volejbalové turnaje. Dětem byly určeny míčové hry a atletické 
disciplíny. Součástí byla rovněž autogramiáda vzpěrače J. Orsága 
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M. Irglová při recitálu na Colours of Ostrava (19. července)

3. července–2. srpna
• na ostravské části literárního festivalu Měsíc autorského čtení prezento-
vali svoji tvorbu autoři z České republiky, Slovenska, Lucemburska, Švýcar-
ska, Německa a Rakouska. Posluchače zaujala vystoupení A. Goldflama, 
P. Kohouta, E. Hakla, M. Děžinského, J. Hájíčka, Ľ. Feldeka, T. Dückersové 
nebo J. Haslingera

8. července
• ve foyer Nové radnice byla zahájena výstava fotografií Š. Klimana Beau-
tiful People, prezentující portréty Romů. Snímky vznikly v rámci projektu, 
za který obdržel autor v roce 2012 Cenu evropského občana 

12.–21. července 
• 560 chlapců a dívek ze 44 zemí se zúčastnilo 56. mistrovství Evropy 
juniorů ve stolním tenise na zimním stadionu Sareza v Porubě. Nejúspěš-
nějšími hráči šampionátu se stali T. Polanský z ČR a Němka N. Mittelha-
mová. Oba získali shodně tři zlaté a jednu stříbrnou medaili

13.–14. července
• první místo v závodu motocyklů do 600 ccm v 5. ročníku na Okruhu 
Františka Bartoše vybojoval M. Holoubek na stroji Yamaha, který zdolal 
trať v čase 17:33,53 min. Kromě současných strojů bylo možné zhléd-
nout jízdy motocyklových veteránů vyrobených do roku 1972
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Francouzská skupina The Complet' Mandingo na Festivalu v ulicích 
(20. července)

Švédská skupina Movits! v Dolní oblasti Vítkovice (20. července)
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• v Zoologické zahradě Ostrava se narodila samička axisů indických, 
jelenů žijících v Asii 

17. července 
• v Multifunkční aule Gong proběhla vernisáž výstavy prací vzniklých 
v rámci sympozia Smalt art Vítkovice 2013. Svá díla zde představili mj. 
E. Bornová, T. Císařovský, V. Frešo a I. Jůzová 

18.–21. července
• rekordních 33 000 fanoušků vyslechlo koncerty 12. ročníku festivalu 
Colours of Ostrava v Dolní oblasti Vítkovice. Mezi největší hvězdy patřili 
zpěváci a skupiny J. Cullum, M. Patton, V. Dyk, A. M. Jopek, M. Peszek, 
M. Irglová, A. Avidan, Radůza, Tata Bojs, Zrní, Pražský výběr. Bohatý 
doprovodný program nabídl divadelní vystoupení, filmová představení, 
besedy nebo výtvarné workshopy. Součástí Colours of Ostava byl také 
Festival v ulicích. Na Masarykově náměstí a na Nové Karolině vystou-
pili skupiny Buty, Charlie Straight, Kumbia Queers, zpěváci D. Koller,  
B. Bocek, M. Marjas a další

22. července–8. srpna 
• Letní shakespearovské slavnosti na Slezskoostravském hradě zahá-
jila hra Sen noci svatojánské v hlavních rolích s D. Prachařem a V. Hyb-
nerovou. Divácky úspěšné byly rovněž inscenace Dvaja páni z Verony 
s L. Vaculíkem a Z. Norisovou, Veselé paničky windsorské v režii J. Men-
zela, Richard III., kterého ztvárnil J. Langmajer, a Marná lásky snaha 
v podání ostravských herců. Součástí přehlídky byl druhý ročník akce 
ShakespeareOFF, která nabídla na venkovní scéně multižánrového cen- 
tra umění Cooltour divadelní a hudební vystoupení a workshopy

24. července 
• primátor P. Kajnar a ředitel Ředitelství vodních cest ČR J. Skalický 
podepsali memorandum o spolupráci při realizaci záměru splavnění řeky 
Odry pro rekreační plavbu 

24.–25. července
• na atletické části Makabejských her v Tel Avivu, jedné z největších 
sportovních akcí vůbec, vybojovala M. Nová z SSK Vítkovice ve skoku do 
výšky stříbrnou medaili výkonem 184 cm
 
29. července 
• proběhlo první zasedání pracovní skupiny, složené ze zástupců vlády, 
Moravskoslezského kraje, města Ostravy a významných zaměstnavatelů 
v regionu, která se zabývá řešením dopadů útlumu průmyslu v Moravsko-
slezském kraji 
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• delegace židovských obcí z ČR, Polska, Německa, Izraele a Panamy 
vedená D. Lawsonem z Kroužku Ostraváků při synagoze v Kingstonu 
navštívila Novou radnici a prohlédla si město

5.–10. srpna 
• vítězem 7. mistrovství Evropy kadetek v softballu na hřišti baseballové-
ho klubu Arrows v Porubě se stal tým Ruska, který ve finále porazil repre-
zentaci ČR 1:0. Bronzové medaile získaly hráčky Nizozemska 

9. srpna 
• pro veřejnost bylo zpřístupněno nové dětské hřiště v areálu letní zahra-
dy Radniční restaurace v Komenského sadech

9.–11. srpna 
• švédský Linköpings HC získal v konkurenci šesti evropských týmů první 
místo na turnaji Ostrava Hockey Cup 2013. Na druhém místě se umístil 
HC Vítkovice Steel 

10. srpna 
• v Ostravském muzeu byla zahájena výstava Nezapomněli jsme na ně?, 
která prostřednictvím písemných dokumentů a fotografií přiblížila osudy 
některých židovských rodin žijících v Ostravě před 2. světovou válkou 

• známá restaurace U Rady na Poštovní ulici v Moravské Ostravě osla-
vila 100 let svého trvání bohatým programem, v kterém vystoupili mj. 
písničkář Pepa Streichl, Bílé divadlo Ostrava, cimbálová muzika Friš. Pro 
děti byly připraveny soutěže a hry

• v hlavním závodě 10. ročníku cyklistického Memoriálu Jana Veselého na 
Hlavní třídě v Porubě zvítězil A. Kaňkovský z Dukly Praha, který zdolal 100 km 
dlouhou trať v jednom z nejlepších časů historie, za 2:08,30 hodiny

12. srpna 
• ve věku nedožitých 64 let zemřel písničkář a bluesový hudebník Pepa 
Streichl 

12.–16. srpna 
• 16. ročník festivalu Folklor bez hranic nabídl vystoupení 15 soubo-
rů z ČR, Slovenska, Číny, Mexika, Turecka, Itálie a Slovenska, která se 
konala v JKGO, na veřejných prostranstvích v jednotlivých městských 
obvodech, v domovech důchodů, Centru pro osoby se zdravotním posti-
žením Čtyřlístek a na Slezskoostravském hradě, kde festival vyvrcholil 
závěrečným koncertem 

12.–31. srpna 
• proběhlo 7. bienále Ostravské dny 2013, jehož součástí byl Insti-
tut pro mladé skladatele za účasti 35 tvůrců z celého světa. Přednáš-
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Oslava 100. vý- 
ročí otevření 
restaurace 
U Rady 
(10. srpna)

S
R

P
E

N

ky a workshopy vedli mj. P. Glass, P. Ablinger, P. Kotík, B. Lang nebo  
C. Wolff. Druhá část Ostravských dnů patřila Festivalu nové a experimen-
tální hudby, jehož největším lákadlem byla skladba P. Glasse Music in 
Twelve Parts v podání autora a The Philip Glass Ensemble. Její provedení 
trvalo s dvěma přestávkami bezmála pět hodin

17. srpna 
• na festivalu Rocková Ostrava v Dolní oblasti Vítkovice vystoupila skupi-
na Kreator nebo bývalý zpěvák skupiny Judas Priest T. Owens

20. srpna 
• Policie České republiky otevřela dvě poradenská místa pro osoby 
ohrožené domácím násilím v Moravské Ostravě na Masné ulici a v bu-
dově obvodního oddělení policie v Porubě na Dělnické ulici, která vznikla 
v rámci projektu Městského ředitelství Policie ČR Místo činu? Domov!! 

24. srpna 
• při protestním pochodu z Moravské Ostravy do Přívozu namířeném proti 
romské komunitě byli zraněni tři policisté, několik radikálů a zadrženo 
bylo 60 osob. Náklady na opravy zničeného majetku, opatření v dopravě, 
úklid a mimořádné mzdové výdaje pro strážníky městské policie přesáhly 
530 000 Kč. Na akci romských organizací nazvané Mír mezi lidmi, kona-
né o něco dříve na náměstí Sv. Čecha v Přívoze, k incidentům nedošlo

26. srpna
• v DLO proběhla veřejná debata o významu těžkého průmyslu pro rozvoj 
ostravského regionu, organizovaná studenty Masarykovy univerzity, které 
se zúčastnili J. Světlík, generální ředitel a předseda představenstva Vít-
kovice, a. s., J. Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, M. Ubíko-
vá, ředitelka Čistého nebe, o. s., a J. Adamovský z VŠB-TU

28. srpna 
• za účasti náměstka primátora T. Suchardy, ředitele DPO, a. s., R. Kad-
lučky a dalších hostů byla zahájena rekonstrukce tramvajových zastávek 
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tiční akce je součástí projektu Zkvalitnění tramvajové infrastruktury v Os-
travě, spolufinancovaného dotací z Programu švýcarsko-české spolupráce 

29. srpna 
• primátor P. Kajnar, náměstci primátora T. Sucharda a J. Hrabina, 
náměstci hejtmana J. Babka a I. Strachoň, zástupci dodavatele – firmy 
Strabag, a. s. – a další hosté otevřeli nový úsek ulice Porážkové propo-
jující území Nové Karoliny s železniční zastávkou Ostrava–Stodolní a ulicí 
Českobratrskou. Součástí stavby bylo rovněž zřízení křižovatky, rekon-
strukce části ulice Stodolní a vybudování nového podchodu pod Poráž-
kovou ulicí. Zároveň byla dokončena výstavba trolejbusové tratě z Česko-
bratrské ulice na Novou Karolinu

• premiér J. Rusnok a ministr průmyslu a obchodu J. Cieńciała jednal 
s hejtmanem Moravskoslezského kraje M. Novákem, náměstkem hejtma-
na J. Babkou a představiteli největších firem v regionu o problemati-
ce zaměstnanosti a dopravní infrastruktuře. V doprovodu J. Světlíka si  
J. Rusnok prohlédl rovněž některé provozy Vítkovice Machinery Group 
a Dolní oblast Vítkovice 

29.–30. srpna 
• delegaci partnerského města Volgogradu v čele s primátorem V. Soba-
karem přijal primátor P. Kajnar a náměstek primátora M. Štěpánek. Hosté 
poté položili kytice k památníku Rudé armády v Komenského sadech, 
zúčastnili se vernisáže výstavy Volgograd – 70 let mezinárodní spolu-
práce po bitvě u Stalingradu v DK města Ostravy, prohlédli si Ostravské 
muzeum, Landek Park a Městskou nemocnici Ostrava

30. srpna
• v Avion Shopping Parku Ostrava byla zahájena výstava Svět vědy. Na 
27 panelech se mohli zájemci seznámit s alternativními energetickými 
surovinami, komorou ke zkoumání kontrolovaných explozí, dálkově ovlá-
daným záchranářským hasicím robotem nebo bezolovnatou pájkou

31. srpna 
• nová mateřská škola byla otevřena na ulici Sklopčické v Krásném Poli. 
Více než 80 dětem jsou určeny tři třídy, z nichž každá má samostatný vstup 
na vlastní venkovní terasu, centrální prostor pro společné hry a jídelnu

• na 16. mezinárodním setkání jízdních policií v Komenského sadech 
soutěžila družstva z ČR, Polska a Slovenska ve třech disciplínách: cross 
parkúru, zrcadlovém skákání a hlavním závodě – policejním parkúru, jehož 
vítězem se stal D. Orsag na koni Solo Romy z Městské policie Ostrava. 
Nejlepším jezdcem v součtu všech disciplín byl L. Zedníček na koni Solo 
Macarena, rovněž z Městské policie Ostrava
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Porážkovou ulicí 
(29. srpna)

Primátor Volgogradu 
V. Sobakar při jed-
nání s P. Kajnarem 
(29. srpna)

Defilé účastníků 
setkání jízdních 
policií (31. srpna)
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Happening členů souborů ostravských divadel na zahájení sezony 
2013/2014 (1. září)
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1. září
• vzhledem k úsporným opatřením byly zavedeny změny v městské hro-
madné dopravě. Dotkly se především trolejbusových linek, na nichž byl 
omezen provoz v nočních hodinách a v nepracovní dny. U čtyř z nich došlo 
k změně tras. Nově byl zahájen provoz na trati Koblov – Nová Karolina

• těžební firma OKD, a. s., opustila z důvodu složité hospodářské situ-
ace podniku své tradiční sídlo na Prokešově náměstí a přesunula jej na 
Důl Darkov v Karviné

• novou sezonu ostravských divadel odstartovali happeningem na 
náměstí Msgre Šrámka v Moravské Ostravě členové souborů všech zdej-
ších profesionálních scén. Ukázky z inscenací doplnil přímý přenos hry 
Kdy jede další labuť, prosím… z Divadla Jiřího Myrona, promítaný na 
fasádu domu 

2. září 
• na setkání v Dolní oblasti Vítkovice si ředitelé Českých center a zá-
stupci politického a kulturního života Ostravy a regionu vyměnili zkuše-
nosti s prezentací města a Moravskoslezského kraje v zahraničí

• za účasti I. Škarvadové, hejtmana M. Nováka a starosty Poruby L. Palyzy 
byla Základní škola na Porubské ulici v Porubě přejmenována na ZŠ gene-
rála Zdeňka Škarvady
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• ve foyer Nové radnice proběhla vernisáž výstavy Pocta (nejen) Aloisi 
Adamusovi aneb 90 let Archivu města Ostravy, kterou zahájila náměst-
kyně primátora S. Piperková. Zájemci si mohli prohlédnout výběr z do-
kumentů uložených v Archivu města Ostravy, například faksimile listin, 
vyobrazení pečetidel, ukázky úředních i pamětních knih, map, plánů a fo-
tografií

4. září–10. října 
• cílem kampaně Týdny pro duševní zdraví bylo informovat veřejnost 
o mentální hygieně jako prevenci tohoto onemocnění a o aktivitách orga-
nizací působících v sociálně-zdravotní oblasti. Na programu byly mj. výsta-
va výtvarných prací Blázním, no a co?, dny otevřených dveří a beseda, 
jejímž tématem bylo dluhové poradenství

7. září
• ČSSD zahájila mítinkem na Masarykově náměstí za účasti svého před-
sedy B. Sobotky a dalších představitelů strany a kandidátů do Poslanec-
ké sněmovny předvolební kampaň 

• ve věku 90 let zemřel I. Hurník, rodák z Poruby, skladatel, pedagog, 
klavírista a spisovatel

9. září 
• vernisáž výstavy fotografií Poruba včera a dnes, kterou připravili členo-
vé letopisecké komise Rady městského obvodu Poruba, proběhla v pro-
storách Úřadu městského obvodu Poruba

9.–14. září
• v rámci projektu celoživotního vzdělávání řidičů, jehož realizátorem 
je Centrum bezpečné jízdy Libros Ostrava, proběhla akce Autoškoly 
a mladí řidiči Ostrava 2013, na níž si mohli automobilisté vyzkoušet své 
dovednosti na polygonu v Přívoze a zúčastnit se kurzů bezpečné jízdy. 
14. září byla v areálu Libros otevřena Evropská dopravní školička, ve 
které bude probíhat interaktivní výuka základů bezpečného silničního 
provozu

11. září
• Komorní scéna Aréna prezentovala na nejprestižnější divadelní přehlíd-
ce v ČR – 21. mezinárodním festivalu Divadlo v Plzni – inscenaci T. Vůjtka 
S nadějí, i bez ní

12.–15. září
• na mistrovství světa v disco dance v německé Bochumi získal taneční 
klub Akcent Ostrava zlaté medaile v kategorii disco dance formace
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• největším lákadlem 9. ročníku Festivalu dřeva na Slezskoostravském 
hradě byla soutěž sportovních dřevorubců

• v rámci projektu Fajne léto s Technotrasou byl připraven v Hasičském 
muzeu v Ostravě pro návštěvníky bohatý program. Hasiči v dobových uni-
formách vybavení historickými hasicími přístroji předvedli ukázky haše-
ní fiktivních požárů, děti si mohly vyzkoušet práci s hasičskou technikou 
nebo skládat obří puzzle 

16.–21. září
• uskutečnily se akce v rámci kampaně evropských měst Evropský týden 
mobility – Evropský den bez aut, jejímž cílem je podpora dopravy šetrné 
k životnímu prostředí. Hlavní pořadatel – Knihovna města Ostravy – při-
pravil bohatý program, mj. běh s rikšou, testy s dopravní tematikou, spor-
tovní soutěže zručnosti, besedy se zajímavými hosty a cyklojízdu ze Svi-
nova do centra Ostravy nazvanou Velká podzimní Bibliotour 

16. a 25. září
• 8. ročník cyklu Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě Pocta 
českým světcům nabídl dva koncerty. Na prvním z nich vystoupil smí-
šený sbor školy, harfistka K. Blažková, perkusista J. Kupčík a klavírista  
T. Stanček. Na druhém se představili zpěvák M. Chodúr, sbor JKGO a sku-
pina MACH5 

17. září 
• za odpovídající mzdu a zachování pracovních míst především na Dole 
Paskov, který má být uzavřen do konce roku 2014, demonstrovalo před 
Novou radnicí asi 3000 horníků zaměstnaných nejen v OKD, a. s., ale 
také z Mostu a Slovenska. Někteří z rozezlených havířů po skončení ofici-
ální části demonstrace vnikli násilím do bývalého sídla firmy, kde způso-
bili škodu na vnitřním zařízení

• na Magistrátu města Ostravy, Krajském úřadě Moravskoslezského 
kraje a v některých příspěvkových organizacích města proběhl v souvis-
losti s podezřením na spáchání trestných činů při zadávání veřejných 
zakázek zásah příslušníků Útvaru odhalování korupce a finanční krimina-
lity služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR 

• Komorní scéna Aréna připravila ve spolupráci s Domem knihy Librex 
výstavu Aréna v Librexu. Expozice prezentovala plakáty a fotografie z in-
scenací nejmenší ostravské scény a také některá ocenění, která toto 
divadlo obdrželo

• pátý ročník projektu Machři roku 2013, zaměřený na podporu odbor-
ného školství a propagaci řemeslných oborů, se uskutečnil na Masa-
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z oborů truhlář, malíř-natěrač a obkladač. Součástí akce byl jarmark 
řemesel a praktické ukázky práce s profesionálním nářadím, vybavením 
i materiály

18. září 
• čínský disident Jianli Yang, sinolog M. Kříž a překladatelka Z. Li dis-
kutovali v antikvariátu a galerii Fiducia o současné Číně. Akce se konala 
v rámci mezinárodní konference Forum 2000

• na Nové radnici se uskutečnil 12. ročník mezinárodní konference 
IARTEM, kterou pořádala Pedagogická fakulta OU a jejímž tématem byl 
výzkum učebnic, učebních textů a edukačních médií

19. září
• v největším obchodním centru na Moravě – Avion Shopping Parku 
Ostrava – bylo otevřeno 26 nových prodejen

• v dramatu s hudbou Z. Lapčíkové Balady vystoupili v NDM v režii a cho-
reografii H. Litterové Z. Lapčíková, J. Fečo, M. Žáček, O. Borisová-Pračiko-
vá, J. Kopecká, J. Krejčíř a další

19. září–16. října 
• ostravská část Mezinárodního festivalu outdoorových filmů nabídla 
kromě projekcí snímků o cestování, horolezectví a extrémních sportech 
besedu s L. Sulovským nebo autorské čtení J. Kráčalíka z jeho knihy 

Sborová scéna z inscenace Balady uvedené v NDM (19. září)
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Drama před kamerou. Na doprovodné akci Outdoorová Ostrava mohli lidé 
zhlédnout ukázky sportovních disciplín, lety horkovzdušných balonů nebo 
se projet po Ostravici na loďkách 

20. září 
• primátor P. Kajnar jednal s ministryní spravedlnosti M. Benešovou mj. 
o programu sociální inkluze, zaměstnanosti v regionu a systému elektro-
nických aukcí

• první premiérou sezony 2013/2014 v DLO byla pohádka J. Kainara 
Zlatovláska

• v MA'MA Clubu Gallery na Poděbradově ulici byla zahájena výstava 
Autorské sklo druhé poloviny 20. století, prezentující díla R. Roubíčka,  
S. Libenského, J. Harcuby a dalších

20.–22. září 
• k vrcholům 10. ročníku slavnosti Třebovický koláč v Třebovickém parku 
patřila vystoupení slovenského souboru Lúčnica, Janáčkovy filharmonie 
Ostrava, která uvedla muzikálové melodie, nebo zpěváka J. Samsona 
Lenka

Scéna z představení 
Zlatovláska (20. září)
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• ulice 30. dubna, která byla uzavřena pro automobilový provoz, ožila tzv. 
sousedskou slavností Zažít Ostravu jinak, na které se představily hudeb-
ní skupiny, divadelní soubory, lidé si mohli zacvičit ve venkovní posilovně, 
nakoupit na bleším trhu nebo se zúčastnit tanečních workshopů. Netradič-
ní módní přehlídka – Ňůfešnšopa – prezentovala oděvy ze second handů. 
Odvážlivci se utkali v běhu na podpatcích. Na návštěvníky čekal také tzv. 
knižní kolotoč – ti, kteří přinesli knihu s věnováním, ji mohli vyměnit za 
jinou. Program probíhal i na Masarykově náměstí, kam směřoval průvod 
účastníků v odpoledních hodinách 

21.–22. září 
• mezi největší atrakce Dnů NATO a Vzdušných sil Armády ČR, které 
zhlédlo 145 000 návštěvníků, patřily ukázka tankování stíhacích letadel 
za letu, vystoupení skupiny tureckého vojenského letectva Turkish Stars 
nebo akrobacie vrtulníků v podání španělské formace Patrulla ASPA. 
Pozornosti se těšily rovněž transportní letoun An-124 Ruslan, pozemní 
vojenská, policejní i záchranářská technika 

• na mistrovství ČR žáků a žákyň na dráze v Praze vybojovali mistrovský 
titul M. Kijanica z oddílu Atletika Poruba, s. r. o., v běhu na 100 m pře-
kážek v čase 13,61 s a N. Tabáčková ze stejného týmu v hodu oštěpem 
výkonem 50,57 m

21.–29. září 
• biskupství ostravsko-opavské ve spolupráci s Diecézní charitou ostrav-
sko-opavskou a Vesničkou soužití připravilo v kostele sv. Josefa v Morav-

Stánek Knihovny města Ostravy na akci Zažít Ostravu jinak (21. září)
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Tradiční průvod souborů loutkových divadel při zahájení festivalu Spectaculo 
Interesse (22. září)

Scéna z inscenace divadla Duda Paiva Company Bestiář, která zvítězila na 
festivalu Spectaculo Interesse (26. září)
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spěvkem k větší toleranci mezi různými sociálními a etnickými skupinami

22.–27. září 
• 10. ročníku mezinárodního loutkářského festivalu Spectaculo Interesse, 
pořádaného Divadlem loutek Ostrava, se zúčastnilo 17 souborů z 9 zemí. 
Diváci zhlédli na jevištích DLO a Cooltouru na Černé louce přes 30 insce-
nací. Hlavní cenu festivalu porota udělila představení Bestiář divadla Duda 
Paiva Company z nizozemského Amsterdamu. Součástí programu byl rov-
něž tradiční průvod divadelních souborů centrem města 

24. září 
• v DK Akord v Zábřehu proběhlo předvolební setkání představitelů poli-
tického hnutí ANO 2011 v čele s jeho předsedou A. Babišem s občany 

25. září 
• zastupitelé na 27. zasedání ZMO rozhodli o odkoupení rozestavěné 
loděnice vodáckého spolku Campanula, rozdělení finančních prostředků 
z Fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším a schválili příspěvky pro 
žadatele, kteří v roce 2014, kdy bude Ostrava Evropským městem spor-
tu, uspořádají zajímavé sportovní akce 

26. září 
• jedna z nejpopulárnějších operet – Krásná Helena –, kterou složil  
J. Offenbach na libreto L. Halévyho, měla premiéru v NDM. V režii G. Petrá-
kové a hudebním nastudování K. Kevického vystoupili M. Školout, J. Rus-
nák, J. Tabrea a další

• za účasti primátora P. Kajnara byla slavnostně otevřena budova Nová 
Karolina Park, v jejíchž šesti nadzemních podlažích se nachází téměř 
24 600 m2 kancelářských ploch. Podzemní garáže nabízí 280 parkova-
cích míst

27. září 
• na náměstí SNP v Zábřehu se konal mítink Dělnické strany sociální 
spravedlnosti, na jehož konci došlo k potyčkám mezi extremisty a přísluš-
níky Policie ČR

• Gymnázium Hladnov oslavilo 60. výročí svého trvání, mj. otevřením zre-
konstruovaného hřiště, vystoupením školního sboru a skupiny Šajtar

27. září–3. října
• 5. ročník jediného filmového festivalu v ČR zaměřeného na kamera-
manskou tvorbu – Kamera OKO – nabídl v pěti ostravských kinosálech 
padesát filmů v devíti festivalových sekcích. Mezi hosty soutěžní přehlíd-
ky patřili režisérka J. Němcová, zpěvačka Z. Michnová, režisér, producent 
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Hlavní Cenu za nejlepší kameru porota udělila kameramanovi a fotografo-
vi M. Bartošovi za film Kniha o plánu 

28. září 
• baletní soubor NDM uvedl v Komenského sadech variace na triptych 
Návraty domů a ukázky z dalších představení 

• vítězi 52. ročníku Ostravského maratonu se stali M. Serbessa z Atletic-
kého klubu Bechyně, který trať zdolal za 2,35:42 hod, a Š. Macháčková 
z X-Air Ostrava v čase 2,49:40 hod

• na Svatováclavském jarmarku na náměstí Svatopluka Čecha v Přívoze 
prezentovali své dovednosti členové skupin historického šermu, řemesl-
níci, sokolníci, kejklíři a lidé mohli ochutnat rovněž dobové pokrmy. Vyvr-
cholením programu byl příjezd družiny svatého Václava, kterého ztělesňo-
val A. Pyško

28. září–28. října 
• 10. ročník Svatováclavského hudebního festivalu zaměřeného na du- 
chovní hudbu zahájilo oratorium F. Mendelssohna-Bartholdyho Mesiáš. 
Jedním z vrcholů festivalu bylo provedení díla J. Masseneta Maří Mag-
daléna v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava, sboru a sólistů za řízení 
P. Gatta. JFO s dirigentem J. Talichem rovněž uvedla na závěrečném veče-
ru skladby J. Suka, A. Dvořáka, S. Rachmaninova a M. P. Musorgského. 
Sólistou v Dvořákových Biblických písních a Musorgského Písních a tan-
cích smrti byl barytonista R. Janál 

Vystoupení členů 
baletního souboru 
NDM v Komenského 
sadech (28. září)
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1.–3. října
• prezident M. Zeman s manželkou navštívil Moravskoslezský kraj. Jeho 
třídenní program zahrnoval jednání na krajském úřadě s hejtmanem a čle-
ny rady kraje, prohlídku provozů Vítkovice Machinery Group, vystoupení na 
mítinku s občany na Prokešově náměstí, účast na konferenci Investment 
& Business Forum v hotelu Imperial, návštěvu Landek Parku a diskuzi se 
studenty Vysoké školy podnikání, a. s., a Gymnázia Hladnov

2. října
• hlavním tématem 14. konference Investment & Business Forum, jíž 
se kromě prezidenta M. Zemana zúčastnili předseda vlády J. Rusnok, 
ministr průmyslu a obchodu J. Cieńciała, hejtman M. Novák a primátor 
P. Kajnar, byla problematika hospodářského rozvoje regionu v současné 
složité ekonomické situaci 

• výstava obrazů K. Harudy Inspirace hudba – Imaginace byla zahájena 
v Ostravském muzeu 

• v michálkovické pobočce KMO proběhl křest knihy J. Kašpárka Kapito-
ly z historie Michálkovic III

3. října 
• autoři televizního cyklu Tajemství železnic – dramaturg J. Slomiany a re-
žisér J. Novák –, který produkovalo ostravské studio ČT, převzali cenu 
odborné poroty Prix Jury na festivalu Tourfilm v Karlových Varech

Uvítání prezidenta M. Zemana primátorem P. Kajnarem na Nové radnici 
(1. října) 
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poroty na 20. národním filmovém festivalu Tour Region Film, který probí-
hal současně s mezinárodním festivalem Tourfilm

3.–6. října 
• 39. ročník mezinárodního filmového festivalu Ekofilm byl zahájen ver-
nisáží výstavy obrazů a křtu knihy Živé stříbro prezidenta festivalu, reži-
séra J. Jakubiska, které se ve Výtvarném centru Chagall zúčastnil mj. 
ministr životního prostředí T. J. Podivínský. Nejvyšší ocenění – Cenu 
ministra životního prostředí – získal v konkurenci 123 přihlášených pořa-
dů německý dokumentarista a filmař P. Heller za snímek Sweet Poison. 
Kromě projekcí nabídl festivalový program konferenci o městské přírodě  
v 21. století, Ekopouť na Masarykově náměstí, diskuze, divadelní před-
stavení a výstavy

4. října 
• po rekonstrukci a dostavbě otevřela v Hrabové firma Autobond Group, 
a. s., na ploše 14 500 m2 největší ostravské prodejní a servisní centrum 
automobilů 

5. října 
• na 6. ročníku festivalu YOUTH4YOUTH vystoupily v klubech Cooltour 
a Marley skupiny Sothein, The Places, Behind our walls, Artificial life aj. 
Pořadatelé připravili rovněž výstavu fotografií, obrazů, módní přehlídku, 
autorská čtení a další umělecké počiny. Pro umělce byly vyčleněny plochy 
na zdech, které mohli výtvarně ztvárnit v rámci tzv. mural artu

• zpěváku a textaři J. Nohavicovi byla udělena v rámci jeho koncertního 
turné v Rusku cena Ruské písničkářské asociace – Zlatý odznak k 75. výro-
čí narození V. Vysockého

• ve věku nedožitých 74 let zemřel J. Smejkal, primátor Ostravy v letech 
1990–1993 

• ve věku 62 let zemřel bývalý trenér FC Baník Ostrava E. Cviertna

7. října
• na Smetanově náměstí v Moravské Ostravě byl otevřen Dům knihy – 
Knihcentrum.cz, který vznikl z bývalého Domu knihy Librex. Společnost 
Librex, spol. s r. o., jej prodala firmě Pemic Books, a. s. Ta zde bude pro-
vozovat svoji desátou prodejnu Knihcentrum.cz

7.–9. října
• Multifunkční aulu Gong, Novou Karolinu, pozemky v průmyslových 
zónách, Vědecko-technologický park Ostrava, a. s., a další nemovitosti a in-
vestiční možnosti prezentovala Ostrava společně s několika firmami, které 
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Multi Development Czech Republic, a. s., a RPG Real Estate, na 16. roční-
ku veletrhu Expo Real v Mnichově 

7.–11. října 
• 21. ročník Evropských dnů handicapu byl zaměřen na spolupráci a vý-
měnu zkušeností domácích i zahraničních odborníků zabývajících se inte-
grací postižených do společnosti. Hlavním bodem programu byla konfe-
rence o vzdělávání dětí a mládeže s mentálním postižením. Na slavnost-
ním večeru udělila Asociace Trigon ceny Křišťálový kamínek osobnostem, 
které se zasloužily o rozvoj a pomoc handicapovaným lidem, a také výji-
mečným lidem s handicapem

9. října–10. listopadu
• na některých objektech, v interiérech budov či na prostranstvích byly 
v rámci 4. ročníku festivalu Kukačka umístěny instalace výtvarníků, např. 
D. Balabána, J. Haubelta, E. Jaškové a J. Stolína. Díla bylo možno lokali-
zovat prostřednictvím internetových stránek www.kukacka.org

10. října 
• spolupořadatelem 4. konference EDA 2013 s podtitulem Inovace 
evropských měst, architektura, urbanismus, syntéza s uměním a kul-
turou, evropské programy a projekty pro rozvoj měst byl Útvar hlavního 
architekta Magistrátu města Ostravy 

• Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství udělila ocenění Stavba 
roku 2013 Multifunkční aule Gong, kterou porota označila za ojedinělé 
kulturní centrum, vytvořené v bývalé průmyslové zóně. Budova citlivě pro-
pojuje původní a novou konstrukci 

Stánek Ostravy na veletrhu Expo Real v Mnichově (8. října)
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ru jeho opery Ernani. V režii M. Chudovského a hudebním nastudování  
T. Braunera vystoupili L. Mastro, M. Gurbaľ, F. Friess a další

11. října–27. listopadu
• vrcholem 39. přehlídky nové vokální a instrumentální tvorby Hudební 
současnost byl orchestrální koncert, na kterém zazněla díla L. Juřici,  
M. Jánošíka, M. Báchorka, E. Schiffauera a M. Dvořákové v podání Janáč-
kovy filharmonie Ostrava řízené S. Vavřínkem. Jako sólisté vystoupili oper-
ní pěvkyně K. Kněžíková, klavírista I. Ardašev a recitátor M. Čížek. Další 
večery patřily skladbám studentů JKGO nebo dětské opeře E. Schiffauera 
Vrať nám, ptáku, hastrmana 

12. října
• první premiérou sezony 2013/2014 v Komorní scéně Aréna se stala 
hra E. A. Longena Dezertér z Volšan. V režii I. Krejčího se představili mj. 
T. Cisovská, L. Finková, P. Kocmanová, V. Šmída a V. Georgiev
 
12.–13. října
• nejlepší profesionální taneční páry se utkaly v ČEZ Aréně o titul mistrů 
světa organizace WDSF v latinskoamerických tancích. Šampionát probě-
hl v rámci 14. ročníku Czech Dance Open. Vítězem finále, vysílaného 
v přímém přenosu Českou televizí, se stal dánský pár M. Zanibellato –  
M. Abildtrupová 

14.–20. října
• pohádka Dvanáct měsíčků z produkce ostravského studia ČT získala 
na 18. ročníku mezinárodního festivalu pro děti a mládež Schlingel v ně-
meckém Chemnitzu Cenu mezinárodní dětské poroty 

16. října 
• v Knihovně města Ostravy proběhla prezentace sborníku Ostrava 27, 
jehož první svazek vyšel v roce 1963. Právě 50. výročí vydávání sborníku 
a 90. výročí Archivu města Ostravy jsou věnovány úvodní studie jeho ředi-
telky B. Przybylové. Ukázky z prvního a 27. svazku četl A. Petrič

16.–17. října
• 17. ročníku celostátního kongresu Gerontologické dny Ostrava, spolu-
pořádaného odborem sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových 
aktivit MMO, který byl určen zdravotníkům a sociálním pracovníkům peču-
jícím o seniorskou populaci, se zúčastnilo 700 odborníků z České repub-
liky. V rámci doprovodného programu se konaly prohlídky léčebny dlouho-
době nemocných v Radvanicích a Duhového domu v Hulvákách

16.–18. října
• program 7. ročníku ProtimluvFestu, který se kromě antikvariátu a galerie 
Fiducia konal také v Komorní scéně Aréna, Domě umění, galerii Rubrum 
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sbírek a literárně-dramatická pásma. Celou přehlídku ukončil happening 
nazvaný Protimluv v hospodě

17. října 
• stěžejním tématem 16. ročníku Česko-polsko-slovenského ekonomic-
kého fóra 2013, jehož organizátorem je Krajská hospodářská komora 
Moravskoslezského kraje, byly aktivity související s Evropským seskupe-
ním pro územní spolupráci TRITIA

• na Masarykově náměstí se v rámci Dnů proti chudobě uskutečnil hap-
pening Rodina ohrožená chudobou, na němž se představily organizace, 
které pomáhají sociálně potřebným, a prezentována byla rovněž kampaň 
Česko proti chudobě

18. října 
• Městský soud v Praze zamítl žalobu Ostravy na stát ve věci nedostateč-
ných a neefektivních opatření prováděných k ochraně čistoty ovzduší 

• setkáním spolupracovníků a příznivců antikvariátu a galerie Fiducia si 
připomněla tato instituce 15 let svého trvání. U této příležitosti bylo vydá-
no speciální pexeso a další upomínkové předměty 

18. října–9. listopadu
• přehlídka Francouzský podzim nabídla vystoupení baletu Slezského 
divadla v Opavě Sladká Francie, koncert skupiny Kiltir z ostrova Réuni-
on, promítání filmů, degustaci vín či módní přehlídku. K nejzajímavějším 
akcím patřila přednáška B. Trechniewského o francouzském angažmá 
v konfliktu o Těšínsko po 1. světové válce
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cová, D. Viktora 
a L. Olma ve hře 
V. Štecha Veřejné 
blaho aneb Deskový 
statek (24. října)

19. října
• 600 návštěvníků dne otevřených dveří na Nové radnici si prohlédlo origi-
nál Petřkovické venuše, reprezentativní prostory a vyhlídkovou věž. Pestrý 
program byl připraven na Prokešově náměstí. V rámci propagace Ostra-
vy jako Evropského města sportu 2014 a prosincového mistrovství světa 
žen ve florbalu zde proběhly soutěže ve sportovních disciplínách určených 
pro celou rodinu, mj. v míčových hrách, stolním tenise, basketbalu, luko-
střelbě, a na překážkové dráze si mohli lidé vyzkoušet jízdu zručnosti

• 15 zadržených, z toho čtyři za útok na policisty, bylo výsledkem poli-
cejního zákroku při pochodu proti rasismu a policejnímu násilí z centra 
města do Přívozu

19.–30. října
• Národní divadlo moravskoslezské, Divadlo Petra Bezruče, Komorní 
scéna Aréna a Divadlo loutek Ostrava prezentovaly některé své inscenace 
na 4. přehlídce Ostrava v Praze. Představení doplnila hudební vystoupení 
a projekce filmů, mj. snímku Isabel, natočeného v Ostravě. Upoutávku na 
akci představovala výstava velkoplošných fotografií Herci!!! na piazzetě 
Národního divadla, jejíž vernisáž proběhla již 9. října 

20. října
• DPO, a. s., zapůjčil Městskému dopravnímu podniku Opava, a. s., pět 
autobusů, které dočasně nahradily sedm trolejbusů shořelých při rozsáh-
lém požáru vozovny v Opavě

21. října 
• v hotelu Park Inn se konala konference Ovzduší 2013, na které 
vystoupili mj. primátor P. Kajnar, náměstek primátora D. Madej, hejtman  
M. Novák, představitelé vědeckých institucí a zástupci neziskových orga-
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chvíli odřekl 

23. října
• na Masarykově náměstí proběhl mítink KSČM, na kterém tato strana 
představila své kandidáty do voleb do Poslanecké sněmovny

24. října
• vernisáží výstavy Historie železnice na báňské dráze a historie želez-
ničních vleček OKR bylo otevřeno Železniční muzeum moravskoslezské, 
které se nachází v budově stanice Ostrava-střed

• básník P. Hruška obdržel v Národním divadle v Praze státní cenu za 
literaturu za sbírku Darmata

• první premiérou činoherního souboru NDM v sezoně 2013/2014 byla 
komedie V. Štecha Veřejné blaho aneb Deskový statek, pojednávající 
o korupci. Režisér J. Klimsza obsadil do hlavních rolí D. Viktoru, P. Loren-
covou a L. Bělaškovou 

24. října–13. listopadu
• Festival Tanec Ostrava, přehlídka soudobého tance, fyzického a pohy-
bového divadla, nabídl kromě vystoupení uskupení Nanohach, Divadla 
elledanse, A. Opavské, L. Karáska, F. Golfiera aj. přednášky a workshopy

25. října
• v Muzeu tisku ve francouzském Lyonu byla zahájena retrospektivní 
výstava grafik E. Ovčáčka

25.–26. října
• proběhly volby do Poslanecké sněmovny. Vítězkou se v okrese Ostrava-
-město stala ČSSD, pro kterou hlasovalo 36 735 voličů (25,51 % hlasů), 
před ANO 2011 s 26 301 hlasy (18,26 %) a na třetím místě skončila 
KSČM (25 040 hlasů, 17,39 %). Volební účast dosáhla 54,05 %

25.–28. října
• stovky rodičů s dětmi navštívily Ostravský veletrh hraček na výstavišti 
Černá louka. V pavilonu A se prezentovali nejen výrobci a prodejci, ale 
také organizace nabízející volnočasové aktivity. V bohatém doprovodném 
programu vystoupily mj. Majda z Kouzelné školky a Cirkus trochu jinak 

28. října
• prezident republiky M. Zeman udělil u příležitosti státního svátku 
medaile Za zásluhy J. Světlíkovi, generálnímu řediteli a předsedovi před-
stavenstva Vítkovice, a. s., a J. Kellerovi, sociologovi a vysokoškolskému 
pedagogovi OU
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Část autorského kolektivu publikace Ostrava (29. října)

• u památníku bitvy u Zborova v Husově sadu se konal pietní akt u příle-
žitosti 95. výročí vzniku Československé republiky. Po projevu primátora 
P. Kajnara položili k pomníku věnce a kytice představitelé kraje, města 
a zástupci politických stran a dalších organizací 

• zprvu klidný Protest proti porušování práv slušných občanů České repub-
liky a demonstrace Za pokojné sousedské soužití – za porozumění a lásku 
mezi lidmi se zvrhly do pouličních šarvátek v centru města a Přívoze

29. října
• v Domě knihy – Knihcentrum.cz byla za značného zájmu veřejnosti 
představena kniha 12členného autorského kolektivu s názvem Ostrava, 
která mapuje dějiny města od nejstarších dob do současnosti. Poté, co 
publikaci pokřtila náměstkyně primátora S. Piperková, promluvili autoři 
krátce o jednotlivých kapitolách publikace

30. října
• na 28. zasedání ZMO zastupitelé projednali a schválili nájem podniku 
Ekova electric, a. s., návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu pro 
rok 2014, dotaci na realizaci soutěžního projektu Ostrava fandí florbalu, 
přijetí finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí na 
revitalizaci zeleně v Porubě a smlouvu o spolupráci mezi Ostravou a Sva-
zem měst a obcí ČR

31. října 
• ve Výtvarném centru Chagall byla zahájena výstava obrazů členů 
Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců, např. B. Dvorského,  
A. Handzela, J. Sládka, V. Kristina, V. Držkovice, H. Salichové
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Účastníci šta-
fetového běhu 
městem 
(8. listopadu)

1.–15. listopadu 
• Týden vědy a techniky Akademie věd ČR s podtitulem Fascinace svě-
tem nabídl mj. ve Foru Nová Karolina, VŠB-TU a OU široké veřejnosti 
přednášky, výstavy, filmové projekce, semináře, workshopy a prezentace 
vědeckých experimentů

4. listopadu
• v Domě knihy – Knihcentrum.cz proběhla prezentace publikace autor-
ského kolektivu pod vedením P. Jančíka Atlas ostravského ovzduší 

5. listopadu
• v rámci mezinárodní konference Transport 2013 podepsali ministr 
dopravy Z. Žák, představitelé Moravskoslezského kraje, Českých drah, 
a. s., Správy železniční dopravní cesty, a. s., a Sdružení pro rozvoj Morav-
skoslezského kraje memorandum o zkvalitnění železniční dopravy v kraji

6. listopadu 
• zástupci města v čele s náměstkem primátora M. Štěpánkem převzali 
z rukou prezidenta Asociace evropských měst sportu při Evropské unii  
G. F. Lupattelliho v budově Evropského parlamentu v Bruselu titul a vlaj-
ku Evropského města sportu 2014

7. listopadu 
• v komedii J. Anouilha Pozvání na zámek, uvedené v NDM, nastudované 
režisérem P. Gáborem, vystoupili v hlavních rolích A. Bílík, V. Forejtová,  
R. Klemensová, A. Mohylová, F. Večeřa

• v Ostravském muzeu byla zahájena výstava prací výtvarnice M. Roszkop-
fové, prezentující její kresby kostýmních a divadelní návrhů a scénografic-
ké modely určené především pro inscenace Divadla Petra Bezruče



74

L
IS

T
O

P
A

D 8. listopadu 
• posláním štafetového běhu, jehož start byl před radnicí v Porubě a cíl 
na Prokešově náměstí, byla propagace Ostravy jako Evropského města 
sportu 2014

 11. listopadu
• pietního aktu u příležitosti Dne válečných veteránů u památníku Rudé 
armády v Komenského sadech se zúčastnili generální konzul Ruské fede-
race A. J. Šaraškin, vicekonzulka Polské republiky v Ostravě M. Kovacs, 
zástupci Moravskoslezského kraje, města Ostravy, Armády ČR, Čs. obce 
legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu a dalších organizací

• byl dokončen kruhový objezd a komunikace spojující ulice Těšínskou, 
Keltičkovu a Na Baranovci ve Slezské Ostravě. Kromě rozšíření vozovky 
byly provedeny terénní úpravy, přeložky sítí, postaveny sloupy trakční-
ho vedení trolejbusů. Nové autobusové zastávky doplnily lavičky a další 
mobiliář. Celkové náklady na stavbu dosáhly 45 mil. Kč, z nichž více než 
38 mil. Kč činily dotace z fondů Evropské unie

• na koncertu Všechny barvy duhy v Divadle Antonína Dvořáka vystoupi-
li jak umělci se zdravotním postižením, mj. nevidomý slovenský zpěvák  
M. Bango, vítězka polské celonárodní soutěže pro handicapované zpěvá-
ky J. Bagińska, tak profesionální sólisté a soubory – zpěvačka P. Janů, 
operní pěvkyně E. Dřízgová-Jirušová, Cirkus trochu jinak a další

• vernisáž výstavy dokumentů z archivu rodiny Klegovy a beseda s reži-
sérem L. Klegou v Domě u šraněk ve Vítkovicích proběhla v rámci akce 
Posezení u Klegů 

12. listopadu 
• při své první návštěvě Ostravy jednala velvyslankyně Jihoafrické repub-
liky v ČR F. Verweyová s náměstkem primátora D. Madejem, prohlédla 
si VŠB-TU, Dolní oblast Vítkovice a Hutní montáže, a. s., která budovala 
v Jihoafrické republice uhelnou elektrárnu

13. listopadu 
• za účasti náměstka primátora D. Madeje, architekta R. Václavíka a zá-
stupce dodavatele stavby firmy Strabag, a. s., J. Malíka byla ukončena 
revitalizace Komenského sadů. Vydlážděny a upraveny byly plochy pro 
pěší a cyklisty, rekultivována byla zeleň a umístěno zde bylo 121 nových 
a 76 repasovaných laviček a 50 odpadkových košů

13.–15. listopadu 
• primátor P. Kajnar zahájil 9. ročník mezinárodního e-biz fora v hotelu 
Imperial, jehož tématem byly elektronické aukce ve firemním nákupu a ve 
veřejných zakázkách
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Revitalizované Komenského sady (13. listopadu)

15. listopadu 
• v premiéře pohádky J. Wericha Královna Koloběžka První, uvedené 
v DLO, vystoupili v režii V. Klemense v hlavních rolích L. Macharáčková,  
I. Feller a I. Marták. Autorem scény, kostýmů a loutek byl J. Milfajt

16. listopadu 
• v předvečer Dne boje studentů za svobodu a demokracii uvedl soubor 
Divadla Petra Bezruče premiéru hry V. Havla Audience, v níž se v režii  
Š. Pácla představili N. Lichý a divadelní technik J. Müller. Premiéra byla 
součástí Noci divadel, v jejímž rámci byla uvedena také inscenace Pěna 
dní a proběhla hudební vystoupení a komentovaná prohlídka

• Noc divadel, do které se zapojilo rovněž Národní divadlo moravskoslez-
ské, Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava a občanská sdružení 
THeatr ludem a Upstairs, nabídla představení, scénická čtení, hudební 
a taneční vystoupení a komentovanou procházku po místech spojených 
s ostravským divadelním životem

• v rámci kampaně na podporu recyklace obalů Den nápojového kartonu 
se ve městě pohybovaly ekohlídky s kontejnery. Pokud do nich člověk vlo-
žil kartonový obal a vyplnil dotazník, mohl vyhrát ceny, z nichž nejcennější 
byl fotoaparát Samsung

17. listopadu 
• světový rekord v počtu lidí telefonujících z mýdlové bubliny překonal 
bublinář M. Kodeš. Během show v obchodním a zábavním centru Nová 
Karolina se mu podařilo do bublin umístit postupně 493 osob
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18. listopadu 
• na slavnostním setkání k uctění Dne boje za svobodu a demokracii 
u pamětní desky obětem zla ve foyer Nové radnice, moderovaném L. Žíd-
kem, přednesli projev náměstek primátora J. Hrabina, biskupka Církve 
československé husitské J. Šilerová, biskup ostravsko-opavský F. V. Lob-
kowicz a pedagog, člen občanského sdružení PANT P. Šimíček. V kultur-
ním programu vystoupil pěvecký sbor Chorus Ostrava a zazněl melodram 
L. Juřici Dopis Milady Horákové před popravou

• v Nové radnici jednali experti OECD s představiteli vedení Ostravy, 
Opavy, Frýdku-Místku, Karviné a Havířova o připravované studii OECD 
o vysokém školství v kraji

19. listopadu 
• vítězkou 7. ročníku ankety Senior roku 2013 byla v Divadle loutek 
Ostrava vyhlášena operní pěvkyně V. Heroldová. Prezentovány byly rov-
něž nejlepší práce literární soutěže Mezigenerační dialog, určené žákům  
5.–9. ročníků základních škol

• tři osádky závodních kamionů Tatra vyjely se svými vozy od Nové Karoli-
ny na start slavné Rallye Dakar

21. listopadu
• 20. výročí založení Výstavní síně Sokolská 26 připomněla expozice 20 let, 
1993–2013. Dlouholetý kurátor M. Weber vybral 21 prací, které byly prezen-
továny na výstavách v jednotlivých letech existence galerie. Po úvodních slo-
vech M. Webera, zástupců vedení obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a uměl-
ců byl pokřtěn katalog Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava 1993–2003

• tři balety na hudbu B. Smetany, B. Martinů a L. Janáčka uvedl v jed-
nom večeru, nazvaném Návraty domů, baletní soubor NDM k zahájení 

Zástupce Armády 
ČR klade kytici 
u památníku obě-
tem zla 
(18. listopadu) 
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Vítězka ankety Senior roku 2013 V. Heroldová (19. listopadu)

Roku české hudby. V choreografiích N. Novotné, J. Kyliána a P. Šmoka, 
který byl premiéře osobně přítomen, vystoupili P. Kováčová, B. Pereira 
Neves, V. Vašků a další. Hudební doprovod byl svěřen mj. klavíristovi  
I. Kahánkovi, klarinetistovi I. Františákovi a violoncellistce M. Kubínové

• Nadace OKD udělila na výstavišti Černá louka ocenění nejlepším pro-
jektům, které finančně podpořila ze svého grantového programu. První 
místo v kategorii Pro radost získal projekt multižánrového centra Cooltour 
Ostravské křemíkové nebe, který formou workshopů propojuje umění 
a ekologii

22.–23. listopadu 
• na programu Česko-korejských dnů v Ostravě, jejichž zahájení patřilo 
koncertu JFO a korejského houslisty S. Yanga, byly ukázky taekwonda, 
besedy o současné Koreji a její kinematografii, kurz korejského písma 
nebo výuka pravidel deskové hry Baduk. Akce se zúčastnil velvyslanec 
Korejské republiky v ČR Ha Yong Moon

25.–30. listopadu 
• nejmenší tanečníci Akcentu Ostrava ve věku osmi až jedenácti let vybo-
jovali zlato na mistrovství světa v show dance formací 2013 v německé 
Riese

26. listopadu 
• nová krytá ČPP Aréna o kapacitě 500 diváků, sloužící především florba-
lovému týmu FBC ČPP Software Ostrava, byla otevřena za účasti náměst-
ka primátora M. Štěpánka na Hladnovské ulici ve Slezské Ostravě
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27. listopadu
• výstava videoinstalací, kreseb a fotografií D. Michalka a M. Šejna Slow 
dancing & Figure studies, instalovaná ve dvoraně a hlavním výstavním 
sále Multifunkční auly Gong, zahájila činnost Galerie města Ostravy, 
jejímž uměleckým manažerem je M. Pokorný. Doprovodný program nabídl 
např. komentovanou prohlídku vedenou kurátorem výstavy L. Kesnerem 
a besedy s hercem P. Křížem nebo fotografkou T. Černou

27. listopadu–1. prosince 
• na 17. ročníku festivalu ostravských činoherních divadel Ost-ra-var, 
určeného odborné veřejnosti, byly nejvíce hodnoceny inscenace Divadla 
Petra Bezruče Pěna dní a Můj romantický příběh a představení Komorní 
scény Aréna Ruská zavařenina

28. listopadu 
• na budově Nové radnice a na Prokešově náměstí byla rozsvícena 
vánoční výzdoba, jejíž podobu vybrali lidé v anketě na internetových strán-
kách města. Na fasádě byly umístěny znaky města a také nápis JSME 
OSTRAVA!!! Dominantu prostranství tvořil dvanáctimetrový vánoční strom 
a stožáry veřejného osvětlení se znaky Ostravy

• v MA'MA Clubu Gallery na Poděbradově ulici byla zahájena výstava 
Z ateliérů členů a hostů Umělecké besedy prezentující díla E. Halberštá-
ta, J. Hendrycha, Z. Janáčka aj.

28. listopadu–5. prosince 
• projekt Solo Colours Concerts nabídl v Multifunkční aule Gong a multi-
žánrovém centru Cooltour na Černé louce koncerty zpěváků L. Hanniga-
nové, G. Portera a gospelového sboru London Community Gospel Choir

Videoinstalace, jejímž autorem je D. Michalek, na první výstavě v Galerii 
města Ostravy (27. listopadu)
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Vítězové 3. ročníku ankety Dobrovolník roku (5. prosince)

1. prosince
• rozsvícením vánočního stromu byly zahájeny vánoční trhy na Masary-
kově náměstí. Bohatý kulturní program nabídl vystoupení folklorních sou-
borů Iršava, Hlubina, Holúbek, Pentla, Odra a mnoha dalších. Především 
dětem byla určena divadelní představení, z nichž k nejoblíbenějším patři-
la pohádka O Popelce. Společnost Sareza zde zřídila venkovní kluziště, 
které bezplatně využily stovky bruslařů

2. prosince
• za účasti náměstků primátora J. Hrabiny, M. Štěpánka, starosty měst-
ského obvodu Vítkovice P. Dlabala a dalších hostů byla oficiálně ukončena 
rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad ve Vítkovicích. Opraveny byly také 
přístupové komunikace a parkoviště a vysazena zeleň. Součástí stavby je 
rovněž dětské hřiště. 85 % z celkových nákladů ve výši 56 mil. Kč pokryly 
příspěvky z fondů Evropské unie

• na VŠB-TU si Klub přátel Hornického muzea v Ostravě připomněl  
25 let svého působení seminářem Hornické památky na Ostravsku, na 
němž vystoupili jak členové klubu, tak historici zabývající se montánní his-
torií. U této příležitosti vyšlo také zvláštní číslo Hornického zpravodaje

• více než 80 studentů z Moravskoslezského kraje se na VŠB-TU zúčast-
nilo soutěže středoškolských týmů ve stavbě mostů ze špejlí a provázků 
Bridge Builder Contest 2013 

4. prosince
• akcionáři společnosti New World Resources Plc, vlastníka firmy OKD, 
a. s., schválili na valné hromadě prodej podniku OKK Koksovny, a. s., 
jenž provozuje koksovnu Svoboda v Přívoze, společnosti Metalimex, a. s.
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• vítězi 3. ročníku ankety Dobrovolník roku, do které byli nominováni 
lidé působící v oblasti sociálních služeb a volnočasových aktivit, se stali  
E. Navrátilová, A. Gavlasová, P. Štenclová, T. Polášek, I. Matyášová, S. Mi- 
žigárová a B. Urubová

• v NDM byla uvedena v italském jazyce premiéra opery B. Martinů 
Mirandolina v hlavní roli s K. Kněžíkovou. Nastudování se ujali režisér  
J. Nekvasil a dirigent M. Ivanović

• po pěti měsících byla dokončena rekonstrukce části Domu umění 
GVUO. Kromě zajištění suterénu proti vlhkosti byly zřízeny některé nové 
provozní prostory, mj. balírna a tranzitní depozitář 

• občanské sdružení PANT udělilo v knihovně Libri prohibiti v Praze u pří-
ležitosti Dne lidských práv Cenu Jaromíra Šavrdy E. Machálkové, pamětni-
ci romského holocaustu 

• rozsvícením vánočního stromu, ohňostrojem a vystoupením skupiny 
Addams Family byly na prostranství mezi Multifunkční aulou Gong a ma-
lým Světem techniky v Dolní oblasti Vítkovic zahájeny vánoční trhy

• ve Výtvarném centru Chagall proběhla vernisáž výstavy grafik B. Reyn-
ka a G. Rouaulta

7. prosince
• na kruhovém objezdu na Prokešově náměstí byla umístěna plastika 
Pocta hornictví, vytvořená uměleckými kováři z Milostovic. Sochu tvoří 
kovový kůň vyrůstající z důlního vozíku

• v galerii Slezskoostravského hradu byl zahájen 13. ročník výstavy bet-
lémů. Novinkou byl venkovní betlém ze slovenské vesničky Križová umís-
těný na nádvoří hradu

7.–8. prosince
• více než 100 škol a školských zařízení prezentovalo nabídky studia na 
největším veletrhu školství v Moravskoslezském kraji Učeň, středoškolák 
a vysokoškolák na výstavišti Černá louka 

7.–11. prosince
• slavný americký režisér R. Scott natáčel v Dolní oblasti Vítkovice zábě-
ry pro svůj film Child 44 

8. prosince
• hlavní cenu na mezinárodní soutěži v komorním a ansámblovém zpěvu 
Stonavská Barborka ve Stonavě, jediné svého druhu v ČR, které se zúčast-
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M. De Roos a M. Bárta 

9. prosince
• za účasti předsedy vlády J. Rusnoka bylo uvedeno do provozu zmoderni-
zované zařízení na kontilití společnosti ArcelorMittal Ostrava, a. s., v hod-
notě 1 miliardy Kč, které umožňuje odlévat kruhové sochory až o průměru 
400 mm

• premiér J. Rusnok se zúčastnil dalšího jednání pracovní skupiny pro ře- 
šení hospodářské a sociální situace v Moravskoslezském kraji

• v rámci svého koncertního turné k novému CD Maratonika vystoupil 
zpěvák D. Bárta se skupinou Illustratosphere v DK města Ostravy

• společnost Evraz se dohodla s bankou Vněšekonombank na prodeji 
firmy Evraz Vítkovice Steel, a. s. 

11. prosince
• hlavním bodem 29. zastupitelstva města bylo projednání a schválení 
rozpočtu Ostravy na rok 2014. Město bude hospodařit se 7,34 miliarda-
mi Kč. Mezi hlavní investice patří dokončení Městského stadionu ve Vít-
kovicích a sportovního areálu U Cementáry v Zábřehu a výstavba trolej-
busové tratě na Hranečník. Finanční prostředky budou směřovat také do 
vodohospodářských staveb a silnic, z nichž nejdůležitější je prodloužení 
Ruské ulice. Většina zastupitelů za hnutí Ostravak hlasovala proti přijetí 
rozpočtu, kluby KSČM a TOP09 se hlasování zdržely. Dále byly schvále-
ny finanční prostředky na akce připravované v rámci vítězné kandidatury 
na titul Ostrava – město sportu 2014 a zastupitelstvo vyslovilo souhlas 
s akčním plánem pro udržitelnou energetiku, kterým se město zavázalo 
snížit emise CO2

 v příštích 20 letech minimálně o 20 %

• 5000 lidí zpívalo s J. Nohavicou, jehož doprovázel na harmoniku R. Kuś-
mierski, vánoční písně na akci Česko zpívá koledy před Multifunkční aulou 
Gong

• na JKGO proběhla Vánoční revue k 60. výročí založení školy, na které 
vystoupil, kromě studentů a pedagogů, také J. Nohavica. U této příležitos-
ti byla prezentována kniha rozhovorů s absolventy konzervatoře nazvaná 
Umění na export 

11.–15. prosince
• dějištěm ostravské části 9. mistrovství světa ve florbalu žen, jehož se 
účastnilo 16 týmů, byla ČEZ Aréna. Konala se zde čtvrtfinálová, semi-
finálová a finálové utkání a také zápasy o umístění od 16. do 5. místa. 
Vítězkami turnaje se staly reprezentantky Švédska, které porazily ve finá-
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České reprezentantky v zápase s vítězkami turnaje – týmem Švédska 
(14. prosince)
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na čtvrtém místě

12.–13. prosince
• u příležitosti 60. výročí založení Divadla loutek Ostrava proběhly dvě 
akce. Na první z nich – interaktivní výstavě Pimprlarium v Ostravském 
muzeu – se návštěvníci mohli seznámit s historií divadla, zhlédnout foto-
grafie J. Štreita, vyzkoušet si vést některou z loutek a nahlédnout do 
zákulisí přípravy inscenace Oberon. Druhou bylo setkání zaměstnanců, 
spolupracovníků a příznivců DLO, na němž byla za účasti náměstkyně 
primátora S. Piperkové prezentována publikace Divadlo loutek Ostrava 
1953 + 60 = 2013

• v rámci 4. ročníku konference o výuce moderních dějin I mlčení je lež, 
pořádané občanským sdružením PANT, proběhla také diskuze s P. Kosatí-
kem o televizním cyklu České století

12.–15. prosince
• ostravská část mezinárodního festivalu adventních a vánočních zvyků, 
koled a řemesel Souznění měla na programu mši v chrámu Panny Marie 
královny v Mariánských Horách, prezentaci výrobků lidových řemesel 
a setkání s jejich tvůrci a v DK města Ostravy galakoncert sboru Efroni 
Choir z Izraele, Národopisného souboru Postřekov nebo folklorního sou-
boru Valašský vojvoda

13. prosince
• soubor Divadla Petra Bezruče uvedl v režii svého uměleckého šéfa  
Š. Pácla premiéru hry A. P. Čechova Strýček Váňa. Hlavní role ztvárnili 
P. Bureš, N. Lichý a M. Haroková

14.–15. prosince
• v evangelickém kostele na Českobratrské ulici v Moravské Ostravě 
se představil 75členný sbor složený z obyvatel města, kteří nacvičili pod 
vedením T. Englishe během dvou měsíců gospelový repertoár 

15.–17. prosince
• na třech zcela vyprodaných koncertech v Multifunkční aule Gong vystou-
pil zpěvák J. Nohavica 

16. prosince
• primátor P. Kajnar jednal s velvyslankyní Irské republiky v ČR A. Kellyo-
vou a organizátorem Irského kulturního festivalu J. Fitzgeraldem o investič-
ních pobídkách, komunální problematice a rozšiřování kulturních kontaktů

17. prosince
• grafiky A. Dürera a jeho současníků, které byly zapůjčeny z Východoslo-
venského muzea v Košicích, si lidé mohli prohlédnout v Ostravském muzeu
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• do vzduchu byl vypuštěn balon s instalovaným zařízením na měře-
ní množství prachových částic, který si město pronajalo od společnosti 
Envirta CZ, s. r. o.

19. prosince
• v premiéře muzikálu É. Pataki Edith a Marlene v NDM excelovaly v hlav-
ních rolích H. Fialová a E. Zbrožková. Režisérem inscenace byl J. Klimsza 
a dirigentem představení M. Prášil 
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Skauti předávají Betlémské světlo primátorovi P. Kajnarovi (23. prosince)

• v Domě umění GVUO byly zahájeny dvě výstavy: Josip Plečnik/Skici 
s podtitulem Plečnikova Lublaň na architektonických skicách ze soukromé 
sbírky Damjana Prelovšeka, jejímiž kurátory byli T. Goryczka a J. Němec, 
a Začátek století 2000–2010, prezentující díla J. Mančušky, K. Kintery,  
J. Skály, E. Koťátkové a dalších

21. prosince
• na nádraží Ostrava-Svinov dorazilo Betlémské světlo, které převzali 
ostravští skauti a roznášeli jej do kostelů a domovů. Kromě svatostánků 
jej bylo možno získat rovněž na Hlavní třídě v Porubě nebo u obchodní-
ho centra Duha tamtéž. 23. prosince přinesli členové skautského oddílu 
z Polanky světlo na Novou radnici a předali jej primátorovi P. Kajnarovi

22. prosince
• na hlavním nádraží v Přívoze bylo umístěno piano v rámci akce multi-
žánrového centra Cooltour Piana Ostravě. Prvním, kdo si na něm zahrál, 
byl jazzový hudebník a skladatel B. Urbánek, po něm mohl vyzkoušet své 
klavírní umění kdokoli z kolemjdoucích

24. prosince
• především pro děti, které se nemohly dočkat Štědrého večera, připravil 
OIS ve své pobočce na Nové radnici program, v rámci něhož si vyzkoušely 
některou z vánočních tradic nebo vyrobily vánoční ozdoby. Všechny děti 
obdržely drobné dárečky. V ostravské zoo byl pro návštěvníky do 15 let 
vstup po celé vánoční svátky zdarma a na Štědrý den zde proběhla mimo-
řádná komentovaná krmení žralůčků okatých a hrochů
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če s dětmi. Tradiční půlnoční bohoslužbu, uvedenou v přímém přenosu 
České televize, celebroval tamtéž biskup F. V. Lobkowicz

30. prosince 
• primátor P. Kajnar zaslal primátorce I. Gusevové a vedení města Volgo-
gradu kondolenční dopis, ve kterém vyjádřil soustrast nad oběťmi teroris-
tického útoku na volgogradském hlavním nádraží, při němž zahynulo 17 lidí 
a další tři desítky osob utrpěly zranění

31. prosince
• největší množství lidí slavilo příchod nového roku tradičně v restaura-
cích a barech na Stodolní ulici a v jejím okolí. Silvestrovské oslavy připra-
vily také některé městské obvody. První ohňostroj byl odpálen v Krásném 
Poli a poté před radnicí v Radvanicích, kde bylo rovněž připraveno malé 
pohoštění – svařené víno a sladkosti
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ARO anesteziologicko-resuscitační oddělení

ATP Association of Tennis Professionals, Asociace profesionálních  

 tenistů

ČR Česká republika

čs.  československý

ČSSD Česká strana sociálně demokratická

ČT  Česká televize

DK  dům kultury 

DLO  Divadlo loutek Ostrava

DPB Divadlo Petra Bezruče

DPO Dopravní podnik Ostrava, a. s.

EDA Evropská digitální architektura

EU Evropská unie

GVUO Galerie výtvarného umění Ostrava

HZS MSK Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

JFO  Janáčkova filharmonie Ostrava

JIP jednotka intenzivní péče

JKGO Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě

KMO Knihovna města Ostravy

KSA Komorní scéna Aréna

KSČM Komunistická strana Čech a Moravy

MHD městská hromadná doprava

MHF mezinárodní hudební festival

MMO  Magistrát města Ostravy

NDM Národní divadlo moravskoslezské

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OIS Ostravský informační servis, s. r. o. 

OKR ostravsko-karvinský revír

OU Ostravská univerzita

SRN Spolková republika Německo

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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Abildtrupová Michelle, dánská tanečnice 
68

Ablinger Peter, rakouský skladatel 53
Adámková-Heidrová Hana, vysokoškol-

ská pedagožka 10
Adamovský Jiří, vysokoškolský pedagog 

53
Adamsová Valerie, novozélandská kou-

lařka 48
Albrechtová Luisa, operní pěvkyně 9
Anouilh Jean, francouzský dramatik 73
Ardašev Igor, klavírista 68 
Armstrong Conrad, americký výtvarník 26
Avidan Asaf, izraelský zpěvák 51

Bába Jaroslav, skokan do výšky 9
Babiš Andrej, předseda politického hnutí 

ANO 2011 63
Babka Josef, náměstek hejtmana Morav-

skoslezského kraje 54
Bagińska Julia, polská zpěvačka 74
Báchorek Milan, skladatel 68
Balabán Daniel, výtvarník 67
Baláková Eva, herečka 19
Bango Marián, slovenský zpěvák 74
Bár Pavel, dramaturg 32
Baroš Milan, fotbalista 13
Bárta Daniel, zpěvák 81
Bárta Michal, pěvec, vítěz soutěže Sto-

navská Barborka 81
Bartoš Marek, kameraman, fotograf 64
Beck Klaus-Dieter, předseda představen-

stva a generální ředitel OKD, a. s. 7
Beethoven Ludwig van, německý skla-

datel 34
Benek Zdeněk, atlet 45
Benešová Marie, ministryně spravedl-

nosti ČR 60
Berlioz Hector, francouzský skladatel 34
Bělašková Lada, herečka 71
Bílík Aleš, herec 23, 24, 73
Blachut Beno, operní pěvec 28
Blažková Karolína, harfistka 58
Bocek Beata, polská zpěvačka 51
Borisová-Pračiková Olga, ukrajinská 

sólistka baletu 34, 59

Bornová Erika, výtvarnice 51
Brauner Tomáš, dirigent 68
Briscein Aleš, operní pěvec 20, 21
Brückner Karel, fotbalový trenér 44
Bureš Přemysl, herec 33, 83

Cieńciała Jiří, ministr průmyslu a obcho-
du 54, 65

Cígler Petr, skladatel 38
Císařovský Tomáš, výtvarník 51
Cisovská Tereza, herečka 39, 68
Cisovský Marek, herec 11, 12, 39
Cónová Anna, herečka 22
Cullum Jamie, anglický zpěvák, klavírista 

51
Cviertna Erich, trenér FC Baník Ostrava 66
Cyrani Pavel, ředitel divize Strategie spo-

lečnosti ČEZ 32

Čabalová Eliška, vysokoškolská peda-
gožka 44

Čajkovskij Petr Iljič, ruský skladatel 29
Čálek David, kameraman 64
Čapka Vladimír, herec 11
Čech Vladimír, herec, moderátor 19
Čechov Anton Pavlovič, ruský dramatik  

a spisovatel 83
Čermáková Viktorie, režisérka 22
Černá Milena, ředitelka Nadace Dobré 

vůle Olgy Havlové 32
Černá Tamara, fotografka 78
Černý Tomáš, operní pěvec 15
Červeňák Miroslav, romský aktivista 33
Červenka Lukáš, herec 19, 37
Červíček Martin, policejní prezident 14
Čížek Miloslav, herec a režisér 68
Čok Vilém, kytarista, zpěvák 33
Čolas Petr, ředitel Zoologické zahrady 

Ostrava 26
Čuba Albert, herec 11, 12, 39

Darcis Steve, belgický tenista 27
De Roos Marjolein, nizozemská pěvky-

ně, vítězka soutěže Stonavská Bar-
borka 81

Jmenný rejstřík



89

Dejdar Martin, herec, moderátor 30
Dejmal Ivan, herec 23
Děžinský Milan, básník 49 
Dibabaová Tiruneš, etiopská běžkyně 48
Dienstbier Jiří, senátor, kandidát na pre-

zidenta 8
Dlabal Petr, starosta městského obvodu 

Vítkovice 28, 32, 79
Dočkalová Tereza, herečka 22, 39
Dohnányi Oliver, slovenský dirigent 42
Donizetti Gaetano, italský skladatel 42, 

43
Držkovic Valentin, výtvarník 72
Dřízgová-Jirušová Eva, operní pěvkyně 

74
Dubnova Romana, skokanka do výšky 

13, 45
Dückersová Tanja, německá spisovatel-

ka 49
Dürer Albrecht, německý výtvarník 83
Dvorský Bohumír, výtvarník 72
Dvořák Antonín, skladatel 64
Dvořáková Markéta, skladatelka 68
Dyk Vojtěch, zpěvák 51
Dýšek Ondřej, autor vítězného návrhu 

názvu pro superpočítač 36

Elgar Edward, anglický skladatel 35
English Terry, britský pedagog 83
Engonidis Nikos, herec 37
Eriksson Tomas, prezident Mezinárodní 

florbalové asociace 15
Ertlová Olga, hráčka squashe 17
Esentierová Adéla, běžkyně 39, 44

Fabián Ján, předseda představenstva  
a generální ředitel OKD, a. s. 7

Fečo Josef, hráč na kontrabas 59
Feldek Ľubomír, slovenský spisovatel  

49
Feller Ivan, herec 37, 75
Fiala Petr, ministr školství, mládeže  

a tělovýchovy 8, 36
Fialková Dana, herečka 39
Fialová Hana, sólistka operety 84
Fialová Květa, herečka 17
Filipková Zuzana, ředitelka Slezské dia-

konie 23
Finková Lucie, herečka 68
Fischer Jan, kandidát na prezidenta 8

Fišar Jan, herec 11, 22
Fitzgerald Jason, pořadatel Irského festi-

valu 19, 83
Forejtová Veronika, herečka 73
Františák Igor, klarinetista 77
Františák Martin, umělecký šéf DPB, 

režisér 33
Frešo Viktor, slovenský výtvarník 51
Friess Frédérique, francouzská operní 

pěvkyně 68
Fulka Josef, filozof a překladatel 48

Gábor Peter, slovenský režisér, šéf čino-
hry NDM 11, 22, 23, 73

Gatto Paolo, italský dirigent 64
Gattuso Gennaro, italský fotbalista, 

trenér 44
Gavlasová Antonie, vítězka ankety Dob-

rovolník roku 80
Gemrot Jiří, skladatel 34
Georgiev Vladislav, herec 68
Gikov Tadeáš, novorozenec 7
Glass Philip, americký skladatel 53
Gogol Nikol Vasiljevič, ruský spisovatel, 

dramatik 11, 33
Goldflam Arnošt, režisér, herec, vysoko-

školský pedagog 9, 22, 49
Golfier Florent, francouzský sólista bale-

tu 71
Goryczka Tadeáš, architekt 85
Gounod Charles, francouzský skladatel 

20
Gurbaľ Martin, operní pěvec 68
Gusevová Irina, primátorka Volgogradu 

86
Guyader Yann, závodník na in-line brus-

lích 45
Güzelbey Asim, primátor města Gazian-

tep 28

Ha Yong Moon, velvyslanec Korejské 
republiky v ČR 77

Hájíček Jiří, spisovatel 49
Hakl Emil, spisovatel 49
Halberštát Eduard, výtvarník a vysoko-

školský pedagog 78
Halévy Ludovic, francouzský libretista 63
Halousek Jakub, kameraman 64
Hanáková Alena, ministryně kultury 9
Handzel Augustin, výtvarník 72
Hanniganová Lisa, irská zpěvačka 78
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Harcuba Jiří, výtvarník 60
Harok Roman, operetní pěvec 9
Haroková Markéta, herečka 19, 83
Haruda Karel, výtvarník 65
Haslinger Josef, rakouský spisovatel  

49
Haubelt Jan, výtvarník 67
Havel Václav, dramatik, spisovatel, sig-

natář Charty 77, prezident ČR 75
Havelková Jolana, výtvarnice 26
Heidlerová Betty, německá kladivářka 

48
Hejnová Zuzana, běžkyně 48
Heller Peter, německý dokumentarista 

66
Hendrych Jan, výtvarník 14, 78
Heroldová Věra, operní pěvkyně 76, 77
Hilský Martin, překladatel 22, 23
Holbová Veronika, pěvkyně, vítězka sou-

těže Stonavská Barborka 44,  
81

Holoubek Martin, motocyklový závodník 
49

Horská Miluše, místopředsedkyně Sená-
tu 28

Houska Petr, herec 22
Hrabina Jiří, náměstek primátora města 

Ostravy 8, 14, 17, 23, 26, 28, 42, 
43, 54, 76, 79

Hruška Jiří, závodník v parkúrovém ská-
kání 33

Hruška Petr, básník 17, 22, 71
Hundeling Maida, německá operní pěv-

kyně 15, 16
Hurník Ilja, skladatel, klavírista, spiso-

vatel 57
Hybnerová Vanda, herečka 51

Chačaturjan Aram, arménský skladatel 
34

Chodúr Martin, zpěvák 8, 58
Christov Petr, překladatel, divadelní 

kritik 48
Chudovský Marián, slovenský režisér  

68
Chytka Radim, jednatel společnosti OIS 

23

Irglová Markéta, zpěvačka 49, 51
Isinbajevová Jelena, ruská skokanka  

o tyči 47, 48

Ivanov Nikola, závodník na horských 
kolech 27

Ivanović Marko, dirigent 80

Jakubisko Juraj, slovenský režisér 66
James Kirani, grenadský běžec 47, 48
Janáček Leoš, skladatel 10, 34, 76
Janáček Zbyněk, výtvarník, děkan Fakul-

ty umění OU 78
Janál Roman, operní pěvec 64
Jančík Petr, vysokoškolský pedagog 73
Janík Josef, režisér 8
Janků Anna, předsedkyně Společnosti 

českých žen v Egyptě 20
Jankulovski Marek, fotbalista 44
Jánošík Michal, skladatel 68
Janů Petra, zpěvačka 74
Jašková Eva, výtvarnice 67
Jemelka Martin, historik, vysokoškolský 

pedagog 22
Jenbach Béla, maďarský libretista 9
Jianli Yang, čínský disident 59
Jindra Robert, dirigent 15
Jopek Anna Maria, polská zpěvačka 51
Juřica Leon, skladatel 68, 76
Jůzová Irena, výtvarnice 51

Kadlučka Roman, předseda představen-
stva DPO, a. s. 53

Kafková Pavlína, herečka 70
Kahánek Ivo, klavírista 77
Kainar Josef, básník a spisovatel 60
Kajnar Petr, primátor města Ostravy 7, 

9, 10, 12–15, 17, 19, 23, 28, 32, 
34, 36, 42, 45, 47, 48, 51, 54, 55, 
60, 63, 65, 70, 72, 74, 83, 85, 86

Kálmán Emmerich, maďarský skladatel 
9

Kalousková Šárka, mluvčí Zoologické 
zahrady Ostrava 38

Kaluža Josef, herec 11, 12
Kaňkovský Alois, závodník v cyklistice 

52
Kapustová Michaela, operní pěvkyně 

42, 43
Karásek Lukáš, sólista baletu 71
Karasová Vladimíra, mluvčí OZO Ostra-

va, s. r. o. 38
Kasáček Miroslav, amatérský historik 15
Kasík Martin, klavírista 34
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Kaspřík Přemysl, starosta městského 
obvodu Polanka nad Odrou 13

Kašpárek Jiří, kronikář Michálkovic 65
Kaufmannová Barbora, sólistka baletu 

29
Keller Jan, sociolog, vysokoškolský 

pedagog 71
Kellyová Allison, velvyslankyně Irska  

v ČR 19, 83
Kesner Ladislav, kurátor 78
Kevický Karol, slovenský dirigent 9, 63
Kijanica Michael, běžec 61
Kintera Krištof, výtvarník 85
Kirchhoff Robert, režisér, kameraman 

64
Kiseljov Sergej, velvyslanec Ruské fede-

race v ČR 28
Klaus Václav, prezident republiky 7
Klecker Jakub, dirigent 7
Klega Ludvík, režisér 74
Klemens Václav, režisér 75
Klemensová Renáta, herečka 23, 30, 73
Klíma Ivan, spisovatel 17
Klíma Josef, publicista 38
Kliman Šymon, slovenský fotograf 49
Klimsza Janusz, režisér 11, 19, 22, 71, 

84
Klus Tomáš, zpěvák 44
Klusák Jan, skladatel 34
Kněžíková Kateřina, operní pěvkyně 68, 

80
Kocembová-Netoličková Taťána, běžky-

ně, trenérka 48
Kocmanová Petra, herečka 22, 68
Kočko Tomáš, zpěvák, hudebník 30
Kodeš Matěj, profesionální bublinář 75
Kohout Jan, prezident Smíšené česko-

-čínské komory 10
Kohout Pavel, spisovatel 49
Kolář Viktor, fotograf 42
Koléšek Jaroslav, sochař 8
Koller David, zpěvák a hráč na bicí 51
Konvičková Markéta, zpěvačka 44
Kopecká Jana, sólistka baletu 59
Kosatík Pavel, novinář a spisovatel 83
Koťátková Eva, výtvarnice 85
Kotík Petr, skladatel 38, 53
Koukal Jan, hráč squashe 17
Kovacs Maria, vicekonzulka Polské 

republiky v Ostravě 74

Kováčová Petra, sólistka baletu 77
Kozák Jan, basketbalový trenér 18
Kožíšek Dušan, běžec na lyžích 9
Kráčalík Jiří, cestovatel 59
Král Petr, básník, překladatel 48
Kreile Roderich, německý dirigent 35
Krejčí Ivan, režisér 11, 27, 42, 68
Krejčí Martin, koordinátor projektu Do 

práce na kole 26
Krejčíř Jan, sólista baletu 29, 59
Kristianová Jana, ornitoložka 22
Kristin Vladimír, výtvarník 72
Krupanská Sylvie, herečka 19, 33
Kříž Martin, sinolog 59
Kříž Pavel, herec 78
Kuba Martin, ministr průmyslu a obcho-

du ČR 14
Kubík Jakub, vzpěrač 18
Kubínová Markéta, violoncellistka 77
Kubová Jana, starostka městského 

obvodu Nová Ves 46
Kudlička Jan, skokan o tyči 48
Kupčík Jakub, hráč na perkuse 58
Kuśmierski Robert, polský harmonikář 

81
Kvitová Petra, tenistka 12
Kylián Jiří, choreograf 77

Lang Bernhard, rakouský skladatel 53
Langmajer Jiří, herec 51
Lapčíková Zuzana, hráčka na cimbál, 

zpěvačka 59
Lavillenie Renaud, francouzský skokan 

o tyči 48
Lawson David, předseda Londýnského 

kroužku Ostraváků 52
Lazorčáková Veronika, herečka 11, 23
Le Corbusier, švýcarský architekt 22
Lefenda Gabriela, vedoucí redaktorka 

zpravodajství ostravského studia ČT 
30

Lefner Tomáš, starosta městského 
obvodu Nová Ves 46

Lenk Jaroslav Samson, zpěvák 60
Li Zuzana, překladatelka 59
Libenský Stanislav, výtvarník 60
Ligeti György, maďarský skladatel 38
Lichý Norbert, herec 11, 19, 22, 30, 

75, 83
Lipus Radovan, režisér 17, 36
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Litterová Hana, choreografka, režisérka 
59

Lobkowicz František Václav, biskup ost-
ravsko-opavské diecéze 20, 23, 28, 
42, 76, 86

Longen Emil Artur, dramatik, spisovatel, 
herec 68

Lorencová Petra, herečka 11, 23, 24, 
30, 70, 71

Lupattelli Gian Francesco, prezident 
Asociace evropských měst sportu při 
Evropské unii 47, 48, 73

Lysáček Petr, výtvarník, vysokoškolský 
pedagog 8

Madej Dalibor, náměstek primátora 
města Ostravy 14, 26, 70, 74

Macháčková Šárka, běžkyně 64
Machálková Emílie, držitelka Ceny Jaro-

míra Šavrdy 80
Macharáčková Lenka, herečka 75
Malík Jiří, ředitel oblasti Východ, odštěp-

ného závodu Ostrava, Strabag, a. s. 
74

Mančuška Ján, slovenský výtvarník 85
Mardirossian Vahan, arménský dirigent 

34
Marjas Mama, italská zpěvačka 51
Marták Ivo, herec 19, 75
Martinů Bohuslav, skladatel 10, 12, 

76, 80
Massenet Jules, francouzský skladatel 

64
Mastro Luciano, italský operní pěvec 68
Maštalíř Antonín, starosta městského 

obvodu Slezská Ostrava 29
Matyášová Ilona, vítězka ankety Dobro-

volník roku 80
Matyášová Ivana, novinářka 12
McDonagh Martin, britský dramatik 19
Melník Lukáš, herec, scenárista 30, 33
Mendelsohn Erich, německý architekt 

22
Mendelssohn-Bartholdy Felix, německý 

skladatel 34, 64
Menzel Jiří, režisér 51
Michal Jan, vedoucí Zastoupení Evrop-

ské komise v ČR 23
Michalek David, výtvarník 78
Michálek Jiří, předseda zájmového sdru-

žení právnických osob Dolní oblast 
Vítkovice 41

Michel Lukáš, klavírista 8
Michňa Marián, slovenský operní pěvec 

15
Michnová Zuzana, zpěvačka 63
Miklas Radim, místostarosta městského 

obvodu Ostrava-Jih 34
Mikuláš Peter, slovenský operní pěvec 

15
Milfajt Jaroslav, scénograf 75
Mittelhamová Nina, německá stolní 

tenistka 49
Mižigárová Silvie, vítězka ankety Dobro-

volník roku 80
Mlynář Vojtěch, poslanec Evropského 

parlamentu, člen Zastupitelstva 
města Ostravy 18

Mohylová Andrea, herečka 22, 73
Mokrá Šárka, projektová manažerka 

Evropského města sportu 2014 24
Moravcová Klára, běžkyně na lyžích 9
Moravec Josef, operní pěvec 9
Motýl Ivan, publicista, básník 29
Mozart Wolfgang Amadeus, rakouský 

skladatel 8
Müller Jiří, divadelní technik 75
Murail Tristan, francouzský skladatel 38
Musial Martin, moderátor ČT 30
Musorgskij Modest Petrovič, ruský skla-

datel 64

Nádvorník Richard, hráč squashe 41
Namling Loten, tibetský zpěvák 15
Navara Luděk, novinář 15
Navarro Pascual, velvyslanec Španělska 

v ČR 17
Navrátilová Eva, vítězka ankety Dobrovol-

ník roku 80
Nedvěd Petr, fotbalista 44
Nekvasil Jiří, ředitel NDM 22, 80
Němcová Jitka, režisérka 63
Němec Jaroslav, architekt 85
Němeček Jaroslav, výtvarník 19
Nohavica Jaromír, zpěvák 13, 17, 66, 

81, 83
Norisová Zuzana, herečka 51
Nová Magdalena, skokanka do výšky 

9, 51
Novák Ján, režisér 65
Novák Miroslav, hejtman Morav- 

skoslezského kraje 8, 18, 32, 36, 42, 
54, 56, 65, 70
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Novotná Kateřina, závodnice na in-line 
bruslích 45

Novotná Nataša, choreografka 77
Nvota Juraj, slovenský režisér 22
Nykel Tomáš, ředitel Městské nemocni-

ce Ostrava 42
Nytra Zdeněk, ředitel Krajského ředitel-

ství HZS MSK 14

Obermannová Irena, spisovatelka 17
O'Connor Kevin, viceprezident Asociace 

evropských měst sportu při Evropské 
unii 46

Offenbach Jacques, francouzský skla-
datel 63

Ohlsson Garrick, americký klavírista  
34

Olma Libor, herec 70
Olšovský Lumír, režisér 9, 32
Ondrka Peter, slovenský sólista baletu 

29
Opálka Miroslav, poslanec Parlamentu 

ČR 29
Opavská Andrea, sólistka baletu 71
Orff Carl, německý skladatel 43
Orozovič Igor, herec 11, 23
Orsag Daniel, člen jízdního oddílu Měst-

ské policie Ostrava 54
Orság Jiří, vzpěrač 48
Orwell George, anglický spisovatel 29
Ovčáček Eduard, výtvarník, vysokoškol-

ský pedagog 36, 71
Owens Tim, americký zpěvák 53
Özer Geše Nyima, tibetský mnich 15

Pácl Štěpán, umělecký šéf Divadla Petra 
Bezruče 75, 83

Palkovič Martin, ředitel IT4Innovations 36
Palyza Lumír, starosta městského obvo-

du Poruba 56
Panula Jorma, finský dirigent 44
Pars Krisztián, maďarský kladivář 48
Pastorová Petra, běžkyně 31
Pataki Éva, maďarská spisovatelka 84
Patton Mike, americký zpěvák, hudebník 

51
Pavlíček Michal, kytarista, skladatel 11
Pavlorek Aleš, skladatel 8
Pearsonová Sally, britská běžkyně 48
Pereira Neves Brígida, portugalská 

sólistka baletu 77

Pecková Dagmar, operní pěvkyně 34
Peszek Maria, polská zpěvačka 51
Pešek Libor, dirigent 34, 35
Petráková Gabriela, režisérka 63
Petrič Aleš, herec 68
Petřík Tomáš, náměstek primátora 

města Ostravy 8, 28, 42
Picek Vlastimil, ministr obrany ČR 31
Piperková Simona, náměstkyně primá-

tora města Ostravy 15, 25, 42, 57, 
72, 83

Pirk Jan, lékař 12
Pithartová Jana, dramaturgyně 19
Pivovar Marek, dramaturg 36
Plečnik Josip, slovinský architekt 85
Podivínský Tomáš Jan, ministr životného 

prostředí ČR 66, 71
Pokorný Jiří, režisér 11
Pokorný Marek, umělecký manažer Gale-

rie města Ostravy 78
Polák Vladimír, herec 22, 32
Polanský Tomáš, stolní tenista 49
Polášek Tomáš, vítěz ankety Dobrovolník 

roku 80
Pomahač Bohdan, plastický chirurg 40, 

41
Porter Gregory, americký zpěvák 78
Porubiak Jiří, klarinetista 8
Prachař David, herec 51
Prášil Marek, dirigent 32, 44, 84
Prelovšek Damjan, sběratel umění 85
Prostějovský Michael, libretista, textař 

32
Przebindová Zdena, herečka 33
Przybylová Blažena, ředitelka Archivu 

města Ostravy 68
Przymanowski Janusz, polský spisova-

tel, scenárista 36
Puccini Giacomo, italský skladatel 12
Putna Martin C., literární historik, vyso-

koškolský pedagog 17
Pyško Alexej, herec 64

Radůza, zpěvačka 51
Rafaj Jan, viceprezident Svazu průmyslu 

a dopravy 53
Rachmaninov Sergej, ruský skladatel 64
Rajmont Ivan, režisér 39
Ravel Maurice, francouzský skladatel 

8, 34
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Rejcha Antonín, skladatel 10
Reynek Bohuslav, výtvarník 80
Rocc, slovinský režisér 15
Roderick Danny, generální ředitel 

Westinghouse Electric Company 10
Roche Billy, irský dramatik 11
Romanská Lydie, básnířka 17
Rosolová Denisa, atletka 13
Rossi Tomáš, herec 37
Roszkopfová Marta, herečka 73
Rouault Georges, francouzský výtvarník 

80
Roubíček René, výtvarník 60
Rovňáková Jaroslava, vedoucí odboru 

MMO 33
Rozehnalová Ilona, majitelka antikvariá-

tu a klubu Fiducia 17
Rusnák Jaroslav, sólista operety 63
Rusnok Jiří, předseda vlády ČR 54, 65, 

81
Růžička Karel, herec 36, 37
Rykala Adam, poslanec Parlamentu ČR 

29

Salichová Helena, výtvarnice, spisovatel-
ka a folkloristka 72

Sasínová-Polarczyk Alena, herečka 39
Scott Ridley, britský režisér 80
Sehnal Miroslav, spisovatel, publicista 20
Serbessa Mulugeta, etiopský běžec 64
Shakespeare William, anglický dramatik 

11, 22–24
Shoji Sayaka, japonská houslistka 34
Schiffauer Edvard, skladatel 68
Schmitt Bertrand, francouzský režisér, 

scenárista, básník 48
Schwarzenberg Karel, ministr zahraničí, 

kandidát na prezidenta 8, 9
Sibinský Karel, starosta městského 

obvodu Ostrava-Jih 32
Sidková Markéta, lukostřelkyně 18
Skála Jiří, výtvarník 85
Skalický Jan, ředitel Ředitelství vodních 

cest ČR 51
Skálová Lucie, sólistka baletu 20, 21
Sládeček Karel, člen Zastupitelstva 

města Ostravy 18
Sládek Jan, výtvarník 72
Slomiany Jakub, dramaturg 65
Slončík Radek, sportovní manažer FC 

Baník Ostrava 7

Smejkal Jiří, primátor města Ostravy  
66

Smetana Bedřich, skladatel 7, 76
Smetana Radim, skladatel 32
Sobakar Vladimír, primátor Volgogradu 

54, 55
Sobotka Bohuslav, předseda ČSSD 19, 

57
Solnický Jakub, hráč squashe 41
Stanček Tomáš, klavírista 58
Stanjura Zbyněk, ministr dopravy 8
Stein Leo, rakouský libretista 9
Stolín Jan, výtvarník 67
Story Jack Trevor, britský spisovatel, 

dramatik 22
Stosurová Samantha, australská tenist-

ka 12
Strádalová Hana, členka Zastupitelstva 

města Ostravy 18
Strachoň Ivan, náměstek hejtmana 

Moravskoslezského kraje 54
Strakoš Martin, historik umění 17, 22, 

36, 48
Streichl Pepa, zpěvák 22, 52
Sucharda Tomáš, náměstek primátora 

města Ostravy 14, 23, 28, 53, 54
Suk Josef, skladatel 64
Sulovský Leopold, horolezec 59
Sventek David, ředitel Úřadu Regionální 

rady Moravskoslezsko 26
Svetlík Peter, operní pěvec 44
Světlík Jan, generální ředitel a předseda 

představenstva Vítkovice Holding,  
a. s. 23, 27, 28, 53, 54, 71

Szendiuch David, operní pěvec 42

Šádková Veronika, skokanka do dálky 
13

Šaraškin Andrej Jevgenjevič, generální 
konzul Ruské federace v Brně 74

Šavrda Jaromír, spisovatel, signatář 
Charty 77 29

Šejn Miloš, výtvarník 78
Šigut Jiří, konceptuální umělec 17
Šilerová Jana, biskupka Československé 

církve husitské 76
Šimela Antonín, herec 36
Šimíček Petr, pedagog, člen občanského 

sdružení PANT 76
Šimůnek Martin, mistr světa v biketrialu  

41
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Škarvada Zdeněk, brigádní generál  
v. v. 31

Škarvadová Ivana, manželka gen. Zdeň-
ka Škarvady 56

Škoda Michal, výtvarník 26
Školout Marcel, sólista operety 63
Škrkoň Marcel, scenárista, režisér 30
Škromach Zdeněk, místopředseda Sená-

tu 15
Šmajstrlová Věra, kronikářka Poruby 14
Šmída Vlastimil, hudebník, skladatel 68
Šmirják Miloslav, běžec 30
Šmok Pavel, choreograf 77
Šmotek René, herec 11, 12
Šnejdar Petr, ředitel sdružení Karolina 

15
Šnytová Martina, sólistka operety 32
Šrámek Josef, starosta městského 

obvodu Lhotka 8
Šrejma Kačírková Jana, operní pěvkyně 

20, 21, 42, 43
Štech Václav, dramatik, spisovatel 70, 

71
Štenclová Petra, vítězka ankety Dobro-

volník roku 80
Štěpánek Martin, náměstek primátora 

města Ostravy 7, 10, 12, 14, 15, 20, 
23, 24, 32, 37, 38, 43, 47, 48, 54, 
73, 77, 79

Štíplová Ljuba, spisovatelka 19
Štreit Jindřich, fotograf 24, 83
Štvrtňa Vladimír, dramaturg ČT 30
Šuman Filip, prezident České florbalové 

unie 15
Šumník Petr, dirigent 8
Švácha Rostislav, historik architektury, 

vysokoškolský pedagog 17
Švrček Jakub, ředitel Světa techniky 38

Tabáčková Nikol, oštěpařka 61
Tabrea Jana, sólistka operety 63
Tačová Adolfina, gymnastka, pedagožka 

14
Talich Jan, dirigent 64
Tolaš Jakub, operní pěvec 44
Tolkien John Ronald Reuel, anglický spi-

sovatel 38
Tošenovský Evžen, poslanec Evropského 

parlamentu 23, 36
Trčka Lubomír, handicapovaný stolní 

tenista 32

Trechniewski Boris, francouzský historik 
69

Truplová Zuzana, herečka 22
Tržil Leoš, ředitel dopravní policie 14
Tučková Kateřina, spisovatelka 17
Tuhý Tomáš, ředitel Krajského ředitelství 

policie Moravskoslezského kraje 14

Ubíková Markéta, ředitelka Čisté nebe, 
o. s. 53

Uher Libor, horolezec 38
Uhlář Břetislav, novinář, spisovatel 17, 20
Ulická Ludmila, ruská spisovatelka, dra-

matička 39
Ullman Radim, architekt 22
Urban Jan, novinář, signatář Charty 77 

14
Urbánek Boris, hudebník a skladatel 85
Urubová Barbora, vítězka ankety Dobro-

volník roku 80

Václavek Vladimír, kytarista, zpěvák 33
Václavík Radim, architekt 22, 74
Vaculík Lukáš, herec 51
Varhaník Libor, předseda Českého atle-

tického svazu 48
Vašíček Arnošt, spisovatel 17
Vašků Vladimír, sólista baletu 29, 77
Vavřínek Stanislav, dirigent 8, 68
Večeřa František, herec 73
Vejsada Igor, šéf baletu NDM 29
Verdi Giuseppe, italský skladatel 68
Verner Jiří, velitel vzdušných sil Armády 

ČR 31
Verweyová Frankie, velvyslankyně Jihoaf-

rické republiky v ČR 74
Veselý Jiří, tenista 27
Veselý Vítězslav, oštěpař 48
Viktora David, herec 70, 71
Vivaldi Antonio, italský skladatel 8
Vogt Lars, německý klavírista 34
Volkmer Jiří, herec, režisér 24
Vondrák Ivo, rektor VŠB-TU 9, 36
Vrbka Vít, běžec 44
Vrubl Kamil, předseda představenstva 

Vítkovice Aréna, a. s. 43
Vůjtek Tomáš, dramatik, dramaturg 15, 

27, 57
Vysockij Vladimír, ruský zpěvák a herec 

66
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Wacławek Jan, biskup Slezské církve 
evangelické augsburského vyznání  
23

Wagner Richard, německý skladatel 15, 
16, 34

Walser Martin, německý spisovatel, 
dramatik 11

Weber Milan, kurátor Výstavní síně 
Sokolská 26 76

Werich Jan, herec, dramatik, spisovatel 
75

Wierig Martin, německý diskař 48
Wolff Christian, americký skladatel 53

Yang Semi, korejský houslista 77

Zákostelecký Marek, režisér 19
Zanibellato Martino, dánský tanečník  

68

Zaorálek Lubomír, místopředseds Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR 28

Závadová Barbora, plavkyně 18
Zbrožková Eva, sólistka operety 84
Zedníček Libor, člen jízdního oddílu 

Městské policie Ostrava 54
Zelenková Jitka, zpěvačka 32
Zeman Miloš, prezident republiky 8, 9, 

19, 27, 65, 71
Zimmermann Tabea, německá violistka 

34
Zvolánek Oldřich, místopředseda České-

ho atletického svazu 23

Žáček Michal, hráč na saxofon 59
Žák Zdeněk, ministr dopravy ČR 73
Ženatý Ivan, houslista 34
Žídek Leo, předseda ostravské pobočky 

Konfederace politických vězňů 76
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Rejstřík institucí

AC Milán, italský fotbalový klub 44
AC Sparta Praha, fotbalový klub 26
AC/DC revival, hudební skupina 33
Addams Family, hudební skupina 80
Akademie věd ČR 73
Akcent Ostrava, taneční klub 57, 77
Alliance française Ostrava 36
ANO 2011, politické hnutí 63, 71
ArcelorMittal Ostrava, a. s. 30, 81
– ArcelorMittal Engineering Products 

Ostrava, s. r. o. 30
Arch.Design, s. r. o., kancelář architektů 

9
Archiv města Ostravy viz Magistrát 

města Ostravy
Archiv Vítkovice, a. s., viz Vítkovice, a. s.
Armáda České republiky 61, 74, 76
– Krajské vojenské velitelství Ostrava 

28
Arrows Ostrava, sportovní klub 30, 52
Artificial life, hudební skupina 66
ASEKOL, s. r. o., firma zabývající se 

recyklací 25
Asociace evropských měst sportu při 

Evropské unii 46, 47, 48, 73
Asociace poskytovatelů sociálních slu-

žeb 35
Asociace Trigon, nezisková organizace 

67
Atletický klub Bechyně 64
Atletika Poruba, s. r. o., sportovní oddíl 

61
Auto Heller, s. r. o. 41
Autobond Group, a. s. 66
Avion Shopping Park Ostrava, obchodní 

centrum 54, 59

Balad, klub v Káhiře 20
Balatones, hudební skupina 7
Baláž Extreme Team Ostrava, sportovní 

klub 39
Barrák, klub 14
Bauhaus, k. s. 10
Bazaly, a. s., vlastník stadionu Bazaly 34
Behind our walls, hudební skupina 66
Behind the Door, hudební skupina 7

Bílé divadlo Ostrava 18, 52
Biskupství ostravsko-opavské 61
Bodleian Libraries, oxfordská knihovna 

44
Bonver Aréna 18
Boris Band Combination, hudební sku-

pina 7
Boxing Ostrava, o. s., sportovní klub 11
Britské centrum 11
BSO squash klub 41
Buty, hudební skupina 51
Bypass, hudební skupina 33

Campanula, spolek vodáků 63
Canticum Ostrava, pěvecký sbor 44
Caterpillar Global Mining Czech Repub-

lic, a. s., firma vyrábějící důlní stroje 
44

Centrum bezpečné jízdy Libros Ostrava 
18, 57

Centrum kultury a vzdělávání Moravská 
Ostrava

– klub Parník 36
– Minikino 13
– Výstavní síň Sokolská 26 8, 14, 36, 

76
CineStar, multikino 30
Cirk La Putyka, divadelní a artistický 

soubor 20
Církev československá husitská 76
Cirkus trochu jinak, divadelní a cirkusový 

soubor 41, 71, 74
Clarion Congress Hotel Ostrava 32
Cooltour, multižánrové centrum 26, 33, 

51, 63, 66, 77, 78, 85
Corkers Ostrava, squashový tým 31
CTP Invest, spol. s r. o., developerská 

společnost 67

Česká centra, příspěvková organizace 
Ministerstva zahraničních věcí ČR 56

Česká florbalová unie 15
Česká strana sociálně demokratická 

(ČSSD) 19, 29, 57, 71
Česká televize (ČT) 30, 68, 86
– ostravské studio 30, 65, 68
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České dráhy, a. s. 46, 73
Československá obec legionářská 28, 

74
Československá televize 30
Český atletický svaz 23
Český červený kříž 45
Český svaz bojovníků za svobodu 74
ČEZ, a. s., energetická společnost 32
ČEZ Aréna viz Vítkovice Aréna
Čisté nebe, o. s., občanské sdružení 53
Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdra-

votním postižením 44, 52

Dejvické divadlo 41
Dělnická strana sociální spravedlnosti 63
Designer Bookbinders, britská společ-

nost knihvazačů 44
DHC Sokol Poruba, házenkářský klub 18
Diecézní charita ostravsko-opavská 61
Divadélko Košatka 41
Divadlo ABC 8
Divadlo Antonína Dvořáka viz Národní 

divadlo moravskoslezské
Divadlo Archa 38
Divadlo Devítka 18
Divadlo elledance, slovenský divadelní  

a taneční soubor 71
Divadlo Jiřího Myrona viz Národní divadlo 

moravskoslezské
Divadlo loutek Ostrava (DLO) 13, 15, 

19, 20, 24, 28, 36, 41, 53, 60, 63, 
70, 75, 76, 83

Divadlo Petra Bezruče (DPB) 8, 9, 11, 19, 
29, 33, 36, 41, 70, 73, 75, 78, 83

Divadlo Reduta 41
Divadlo Stoka, slovenské divadlo 41
Divadlo U Lípy 18
Divadlo Ungelt 41
Divadlo v Dlouhé 15
Dolní oblast Vítkovice viz Vítkovice 

Machinery Group
Domov pro seniory Kamenec 35
Dopravní podnik Ostrava, a. s. (DPO) 15, 

26, 28, 36, 53, 70
Dresdner Kreuzchor, německý pěvecký 

sbor 35
Duda Paiva Company, nizozemské diva-

dlo 62, 63
Duhový dům, komunitní centrum 23, 68
Dukla Praha, sportovní klub 9, 52

Dům knihy – Knihcentrum.cz 66, 72, 73
Dům knihy Librex 9, 12, 15, 58, 66
Dům kultury Akord 48, 63
Dům kultury města Ostravy 10, 12, 22, 

36, 38, 43, 44, 54, 81, 83
Dům u šraněk, kulturní centrum 74
Dům umění viz Galerie výtvarného umění 

v Ostravě

eCENTRE, a. s., firma zajišťující elektro-
nické aukce 10

Efroni Choir, izraelský sbor 83
Eko-info centrum Ostrava, občanské 

sdružení 7
Ekova Electric, a. s., výrobce dopravní 

techniky 18, 72
Envirta CZ, s r. o. 84
Evraz Vítkovice Steel, a. s. 81
Evraz, ruská ocelárenská společnost 81
Evropská unie 23, 46–48, 73, 74, 79
Evropské seskupení pro územní spolu-

práci TRITIA 69
Evropský parlament 18, 23, 36, 73

Fabric, klub 9
Fajne, sportovní centrum 17
Fakultní nemocnice Ostrava 26
FBC ABAK Software Ostrava viz FBC ČPP 

Software Ostrava
FBC ČPP Software Ostrava, florbalový 

tým 38, 46, 77
FBC Remedicum Ostrava viz FBC ČPP 

Software Ostrava
FC Baník Ostrava, fotbalový klub 7, 13, 

26, 33, 44, 66
Fiducia, antikvariát a galerie 14, 26, 36, 

59, 68, 69
Frama CZ, s. r. o., dopravní společnost 14
Friš, cimbálová muzika 52

Galerie hlavního města Prahy 42
Galerie města Ostravy 46, 78
Galerie výtvarného umění v Ostravě 

(GVUO)
– Dům umění 68, 80, 85
Gymnázium Hladnov a Jazyková škola 

s právem státní jazykové zkoušky 17, 
29, 63, 65

Harmonie Štramberk, dechový orchestr 
44
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Hasičské muzeum města Ostravy 36, 58
Hasičský záchranný sbor Moravskoslez-

ského kraje (HZS MSK) 14, 30
HB Reavis Group CZ, s. r. o., developer-

ská společnost 67
HC Mountfield České Budějovice, hoke-

jový klub 15
HC Vítkovice Steel, hokejový klub 15, 52
Herbadent SJM Praha, florbalový klub 26
Heřmánkov, lesní mateřská škola 7
HKC Ostrava, sportovní klub 17
Hlubina, folklorní soubor 79
Hlubinka, folklorní soubor 20
Holúbek, folklorní soubor 79
hotel Imperial 65, 74
Hudební bazar, klub 7, 69
Hutní montáže, a. s. 74

Charita Ostrava 7
Charita sv. Alexandra 7, 14
Charlie Straight, hudební skupina 51
Chorus Ostrava, pěvecký sbor 76

IKEM, zdravotnické zařízení 12
Illustratosphere, hudební skupina 81
Industrial Gallery 8
International Realstick Company, florba-

lový tým 46
Iršava, folklorní soubor 79
IT4Innovations, superpočítačové cen- 

trum 9, 36, 37

J.A.R., hudební skupina 27
Janáčkova filharmonie Ostrava (JFO) 7, 

8, 10, 34–36, 44, 60, 64, 68, 77
Janáčkova konzervatoř a Gymnázium  

v Ostravě (JKGO) 8, 28, 34, 36, 45, 
52, 58, 68, 81

– Komorní orchestr JKGO 8
– Symfonický orchestr JKGO 8
Jazz Class Quartet, hudební skupina 7
Jezdecký klub Opava-Kateřinky 33 
Judas Priest, britská skupina 53

KAMAT Team Janské Lázně, florbalový 
tým 38

Kiltir, francouzská hudební skupina 69
Klub českých turistů viz SSK Vítkovice
klub Parník viz Centrum kultury a vzdělá-

vání Moravská Ostrava

Klub přátel Hornického muzea v Ostravě 
79

Klub terénních vozidel 4×4 30
Knihovna města Ostravy (KMO) 11, 25, 

38, 58, 61, 65, 68
Komora administrátorů veřejných zaká-

zek 13
Komorní scéna Aréna (KSA) 11, 12, 15, 

22, 27, 39, 41, 57, 58, 68, 70, 78
Komunistická strana Čech a Moravy 

(KSČM) 29, 71, 81
Krajská hospodářská komora Moravsko-

slezského kraje 69
Krajské vojenské velitelství Ostrava viz 

Armáda České republiky
Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

58
Kreator, německá hudební skupina 53
Kroužek Ostraváků při synagoze v King-

stonu 52
Kryštof, hudební skupina 13, 44
K-Trio, kulturní zařízení 13
Kubínovo kvarteto, smyčcové kvarteto 

10
Kumbia Queers, mexicko-argentinská 

hudební skupina 51

Labyrint, společenský dům 18
Landek Park viz Vítkovice Machinery 

Group
Librex, spol. s r. o. 66
Libri prohibiti, knihovna 80
Lidová konzervatoř a Múzická škola 

Ostrava 75
Linköpings HC, švédský hokejový tým 52
London Community Gospel Choir, gospe-

lový sbor 78
LR Pro-Tennis, obchod s tenisovými 

potřebami 13
Lúčnica, slovenský folklorní soubor 60

M.O.S.T., občanské sdružení 15
MA'MA Club Gallery 60, 78
Magistrát města Ostravy (MMO) 34, 58
– Archiv města Ostravy 29, 41, 44, 57, 

68
– odbor ekonomického rozvoje 17
– odbor sociálních věcí, školství, sportu 

a volnočasových aktivit 11, 12, 33, 
46, 68

– Útvar hlavního architekta 67
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Magna, galerie 36
MACH5, hudební skupina 58
Májovák, dechový orchestr 44
Manažerský svazový fond 27
Mandrage, hudební skupina 27
Marley, klub 66
Masarykova univerzita 53
Mateřská škola na Sklopčické ulici 

v Krásném Poli 54
Matiční gymnázium 36
Mercure, hotel 14
Městská nemocnice Ostrava 20, 42, 54
– léčebna dlouhodobě nemocných  

v Radvanicích 68
Městská policie Ostrava 18, 25, 54
– oddíl hipologie 45
Městský dopravní podnik Opava, a. s. 70
Městský stadion ve Vítkovicích viz Vítko-

vice Aréna, a. s.
Městský soud v Praze 69
Metalimex, a. s. 79
Mezinárodní florbalová asociace IFF 15
Mezinárodní hudební festival Janáčkův 

máj, o. p. s. 34
Minikino viz Centrum kultury a vzdělává-

ní Moravská Ostrava
Ministerstvo obrany ČR 28 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 13
MK Seitl Ostrava, sportovní klub 30, 31
Moravskoslezská vědecká knihovna 38
Moravskoslezské sdružení výtvarných 

umělců 72
Moravskoslezský kraj 24, 51, 54, 56, 

58, 65, 73, 74
Movits!, švédská hudební skupina 50
Multi Development Czech Republic,  

a. s., developerská společnost 67
Multifunkční aula Gong viz Vítkovice 

Machinery Group
Muzeum tisku v Lyonu 71

Nadace Dobré vůle Olgy Havlové 32
Nadace OKD 77
Nadace pro rozvoj architektury a stavi-

telství 67
Nadační fond Legie 100 28
Naked Floor, hudební skupina 33
NanoGT, a. s., firma zabývající se očis-

tou interiérů pomocí nanotechnologií 
20

Nanohach, taneční soubor 71
Národní divadlo moravskoslezské (NDM) 

8, 9, 11, 12, 15, 20, 21–23, 29, 31, 
32, 41, 42, 44, 59, 63, 64, 68, 70, 
71, 73, 75, 76, 80, 84

– Divadlo Antonína Dvořáka 11, 36, 74
– Divadlo Jiřího Myrona 56
Národní divadlo v Praze 9, 70, 71
Národní památkový ústav
– Národní památkový ústav, územní 

odborné pracoviště Ostrava 26
– Důl Michal 26
Národopisný soubor Postřekov 83
New World Resources Plc, nizozemská 

firma 79

O2 arena 26
odbor ekonomického rozvoje viz Magis-

trát města Ostravy
odbor sociálních věcí, školství, sportu 

a volnočasových aktivit viz Magistrát 
města Ostravy

Odra, folklorní soubor 79 
OECD, Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj 76
OKD, a. s. 7, 56, 58, 79
OKK Koksovny, a. s. 79
Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu 

16, 17, 46
OSA projekt, s. r. o., kancelář architektů 9
Ostravak, politické hnutí 18, 81
Ostravar, pivovar 44
Ostravounakole, občanské sdružení 26, 

30
Ostravská banda, hudební soubor 38
Ostravská univerzita (OU) 27, 71, 73
– Fakulta umění 12, 44, 81
– Pedagogická fakulta 59
Ostravské muzeum 17, 20, 28, 36, 52, 

54, 65, 73, 83
Ostravské výstavy, a. s.
– Slezskoostravský hrad 20, 28, 33, 

45, 51, 52, 58, 80
– výstaviště Černá louka 17, 26, 31, 

71, 77, 80
Ostravský informační servis, s. r. o. 

(OIS) 23, 41, 85
OZO Ostrava, s. r. o. 25, 38

PANT, občanské sdružení 14, 29,76, 
80, 83
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Park Inn, hotel 70
Parlament České republiky 29
– Poslanecká sněmovna 28, 57, 71
– Senát 15, 28
Pemic Books, a. s., velkoobchod s kni-

hami 66
Pentla, folklorní soubor 79
Permoník, pěvecký sbor 44
PESA Bydgoszcz, s. a., polský výrobce 

dopravních prostředků 46
Pinksta, florbalový tým 46
Policie České republiky 14, 26, 45, 53, 

63
– Krajské ředitelství policie Moravsko-

slezského kraje 14
– Městské ředitelství policie Ostrava 

13, 53
– Útvar odhalování korupce a finanční 

kriminality služby kriminální policie  
a vyšetřování 58

Pražský výběr, hudební skupina 51
1. SC WOOW Vítkovice, florbalový klub 26
Psí vojáci, hudební skupina 14
Pub Animals, hudební skupina 27

Regionální rada Moravskoslezsko 26
RPG Real Estate, realitní společnost 67
Rubrum, galerie 68

Ředitelství vodních cest ČR 51

SBA Squash Club 17
Sdružení evropských regionálních veřej-

noprávních televizí Circom Regional 
30

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského 
kraje 73

Shaanxi Broadcasting Chinese Orchest-
ra, čínský orchestr 10

Siemens Mobility, rakouský výrobce 
dopravních prostředků 45, 46

SKV Ostrava, sportovní klub 32
Slezská církev evangelická augsburské-

ho vyznání 23
Slezská diakonie 23
Slezské divadlo v Opavě 69
Slezskoostravská galerie 36
Slezskoostravský hrad viz Ostravské 

výstavy, a. s.
Slovan Dunlop Brno Team, squashový 

tým 31

Slovenské národné múzeum 17
Slovenský komorní orchestr Bohdana 

Warchala 34
Smíšená česko-čínská komora 10
Sothein, hudební skupina 66
Společnost českých žen v Egyptě  

20
Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s. r. o. (Sareza) 79
– Zimní stadion v Porubě 49
sportovní areál U Cementárny 81
Správa železniční dopravní cesty, a. s. 

73
SSK Vítkovice, sdružení sportovních 

klubů 9, 13, 23, 45, 51
– Klub českých turistů 7
Státní divadlo Ostrava 19
Strabag, a. s., stavební firma 54, 74
Svatováclavský hudební festival, o. s. 

64
Svaz měst a obcí ČR 72
Svaz průmyslu a dopravy 53
Světová federace tanečního sportu 

(WDSF) 68
Symfonický orchestr Českého rozhlasu 

34
Symfonický orchestr hlavního města 

Prahy FOK 34

Šajtar, hudební skupina 63

Tata Bojs, hudební skupina 51
The Complet' Mandingo, francouzská 

hudební skupina 50
The Philip Glass Ensemble, americký 

hudební soubor 53
The Places, hudební skupina 66
THeatr ludem, občanské sdružení  

75
TJ Dukla Praha, sportovní klub 9
TJ JM Pedro Perez Chodov, florbalový 

klub 26
TJ Ostrava, sportovní klub 32
Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra 

34
TOP 09, politická strana 81
Trojhalí Karolina, sdružení právnických 

osob 15, 46

U Rady, restaurace 52, 53
Umělecká beseda 78
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Upstairs, občanské sdružení 75
Úřad městského obvodu Lhotka 13
Úřad městského obvodu Poruba 57
USK Praha, sportovní klub 13
Útvar hlavního architekta viz Magistrát 

města Ostravy

Valašský vojvoda, folklorní soubor 83
Vazební věznice Ostrava 7
Vědecko-technologický park Ostrava,  

a. s. 17, 66
Veselý senior, nadační fond 35
Vesmír, přednáškový a kulturní sál viz 

Vysoká škola báňská – Technická uni-
verzita Ostrava

Vesnička soužití 61
Věznice Heřmanice 7
Vítkovice Aréna, a. s. 43
– ČEZ Aréna 12, 13, 68, 81
– Multifunkční hala u ČEZ Arény 9
– Městský stadion ve Vítkovicích 43, 81
Vítkovice Machinery Group 10, 28, 29, 

54, 65
– Vítkovice, a. s. 23, 27, 28, 53, 71
    – Archiv 41
– Dolní oblast Vítkovice 9, 10, 17, 18, 

23, 27–29, 34, 36, 38, 41, 50, 51, 
53, 54, 56, 74, 80

    – Landek Park 18, 29, 34, 36, 54,  
65

    – Multifunkční aula Gong 19, 20, 23,  
24, 34, 36, 41, 42, 45, 51, 66, 67, 
78, 80, 81, 83

    – Svět techniky 18, 36, 38, 80
Vítkovická nemocnice, a. s. 7
VK Jihostroj České Budějovice, volejba-

lový klub 28
VK Ostrava, volejbalový klub 28
Vlasta Třešňák Band, hudební skupina  

33
Vněšekonombank, ruská banka 81
Vojenská hudba Olomouc 28
Východoslovenské muzeum v Košicích  

83
Vypsaná fiXa, hudební skupina 27, 44

Vysoká škola báňská – Technická univer-
zita Ostrava (VŠB-TU) 9, 27, 36, 37, 
53, 73, 74, 79

– Fakulta stavební 31
– Institut environmentálních technologií 

35
– Vesmír, přednáškový a kulturní sál 28
Vysoká škola podnikání, a. s. 65
výstaviště Černá louka viz Ostravské 

výstavy, a. s.
Výstavní síň Sokolská 26 viz Centrum 

kultury a vzdělávání Moravská Ostrava 
Výtvarné centrum Chagall 36, 66, 72, 80

Westinghouse Electric Company, americ-
ká firma působící v jaderné energetice 
10

Wihanovo kvarteto, smyčcové kvarteto 
34

Wichterlovo gymnázium v Porubě 40, 41
Wohnout, hudební skupina 44
Wolfe Tones, irská hudební skupina 18

X-Air Ostrava, sportovní klub 64

Yamato, japonská hudební skupina 20

Základní škola na Porubské ulici v Poru-
bě viz též ZŠ Zdeňka Škarvady 56

Základní umělecká škola ve Vítkovicích 
28

Zastoupení Evropské komise v ČR 23
Zastupitelstvo města Ostravy (ZMO) 10, 

18, 26, 33, 46, 63, 72, 81
Zdravotní ústav v Ostravě 17
Zoo Eskilstuna 38
Zoo Newquay 38
Zoologická zahrada (zoo) Ostrava 15, 22, 

25, 26, 36, 38, 40, 41, 46, 51, 85
Zrní, hudební skupina 51
ZŠ Zdeňka Škarvady viz též Základní 

škola na Porubské ulici v Porubě 56

Železniční muzeum moravskoslezské,  
o. p. s. 71
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Rejstřík akcí k ostravským výročím

100. výročí narození operního pěvce B. Blachuta 28

100 let existence restaurace U Rady 53

90. výročí založení Archivu města Ostravy 44, 68

60. výročí zahájení vysílání Československé televize 30

60. výročí založení Archivu Vítkovice, a. s. 41

60. výročí založení Divadla loutek Ostrava 83

60. výročí založení Gymnázia Hladnov 63

60. výročí založení Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě 34, 81

40. výročí založení Kubínova kvarteta 10

25. výročí úmrtí spisovatele a signatáře Charty 77 J. Šavrdy 29

25. výročí založení Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě 79

20. výročí založení Výstavní síně Sokolská 26 76

15 let existence antikvariátu a galerie Fiducia 69

15. ročník Memoriálu Ing. Františka Procházky 38

10. výročí založení Britského centra 11

10. ročník cyklistického Memoriálu Jana Veselého 52

10. ročník festivalu Třebovický koláč 60

10. ročník loutkářského festivalu Spectaculo Interesse 63

10. ročník Svatováclavského hudebního festivalu 64
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