Tisková zpráva
Den otevřených dveří Dolních Vítkovic letos s novinkami
i tradičními lampiony v předvečer
OSTRAVA, 26. 4. 2019 - Několik novinek připravily letos na 1. května v rámci tradičního Dne
otevřených dveří Dolní Vítkovice (DOV). Jednou z nejzajímavějších je komentovaná procházka
městskou částí Vítkovice, kde se lidé dozvědí, jak se tu žilo dělníkům a horníkům. Kam se chodili
bavit, do které školy posílali děti. Kam se obrátili o lékařskou pomoc, když jim bylo ouvej.
„Přiblížíme i spolkový život, který měl velký vliv na celou komunitu. Součástí prohlídky bude i
jedinečná možnost navštívit kulturní památku – vítkovickou radnici postavenou v letech 1901 a
1902 ve stylu tzv. vítkovické secese,“ říká ředitel Dolních Vítkovic Petr Koudela.
Procházka startuje 1. 5. v 10:00 a 13:00 přímo před budovou radnice ve Vítkovicích, vznikla ve
spolupráci s vedením vítkovické městské části a také s Vyšší odbornou školou AHOL. Konec má
v Dolních Vítkovicích, kde na účastníky čeká další zajímavý program Dne otevřených dveří.
Komentované prohlídky se budou konat i v areálech DOV. Například Vysokopecní okruh o historii
průmyslu a výroby železa ve Vítkovicích představí mimo jiné funkční model laténské pece, která je
předchůdcem novodobých vysokých pecí. Prohlídky budou vypravovány v půlhodinových intervalech
– první v 8:30 hodin, poslední skupina návštěvníků vyjde na trasu v 17:00. Okruh bude zpoplatněn a
počet míst v jednotlivých skupinách je omezený, proto je vhodné využít rezervační systém Reenio na
webu dolnivitkovice.cz.
Příležitost seznámit se s vizemi dalšího rozvoje areálu Dolních Vítkovic budou mít všichni, kteří
v 10:00, 12:00 a 14:00 hodin zavítají do Multifunkční auly Gong, kde nad 3D modelem DOV
kvalifikovaný průvodce osvětlí vývoj projektu Dolních Vítkovic a přiblíží historii a současnost bývalého
plynojemu, dnes multifunkční auly Gong. Tato část programu Dne otevřených dveří je zdarma a není
na ni nutná rezervace.
Milan Dobeš Museum v Gongu bude přístupné v době 8:00 do 18:00 hodin. Zájemci si mohou
předem rezervovat komentovanou prohlídku v časech 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00 na e-mailu
museum@milandobes.com. Tvořivé děti nadchne výtvarný program.
V prostorách těžní věže Dolu Hlubina se návštěvníci seznámí s historií těžby a zpracování uhlí na
Ostravsku. Navíc tu budou probíhat po celý prvomájový den soutěže pro děti – skládání hlavolamů,

pexeso, spojovačky apod. Pro soutěžící budou připraveny odměny.
Stálá výstava Vítkovická ocel pro obranu republiky, která má své místo v jámové budově, bude
obohacena o expozici dobových prvorepublikových zbraní. Zájemcům zasvěcený výklad podá
průvodce v uniformě příslušníka 4. hraničářského pluku v Hlučíně z roku 1938.
Návštěva Dolu Hlubina a akce v prostoru těžní věže jsou zdarma bez potřeby rezervace.

Součástí Dne otevřených dveří je také areál Landek Parku, který zve na novou expozici Koníka
Ferdinanda. Originální příběh koníka Ferdinanda ze šachty Anselm, dnes Hornického muzea
v Landek Parku v Ostravě - Petřkovicích, je napínavým vyprávěním o životě a práci "čtyřnohých
havířů", kteří desítky a desítky let v podzemí důlních děl mlčky a obětavě pomáhali dobývat "černé
zlato". Kromě toho budou probíhat od 14:00 Táborové ozvěny, kde si děti mohou vyzkoušet, jak to
vypadá na příměstských táborech DOV.
Pro návštěvníky Velkého světa techniky organizátoři připravili mimo jiné laserové pistole, virtuální
realitu, vozíčky z interaktivní výstavy Tělo a technika, gyroskop nebo skákací hrad. Kromě toho si se
můžete vyzkoušet tvorbu v dílnách nebo se zúčastnit tzv. Vědatlonu. Před vstupem do Velkého světa
techniky se uskuteční od 15:30 autogramiáda herců pořadu ČT :D „Draci v hrnci“.
Plný zábavy bude také Malý svět techniky U6, kde si děti užijí s Batmanem a Supermanem anebo se
mohou účastnit workshopu přírodní kosmetika. Na náměstíčku před Malým světem techniky U6 se
budou vyrábět obří bubliny. Celý provoz U6 bude navíc v romantickém duchu 1. Máje - svátku
zamilovaných. Návštěvníci budou mít možnost vytvořit si papírové karafiáty a přáníčka před
ponorkou a vyřezávat amorky a srdíčka z polystyrenu na dílnách. A k tomu všemu bude k dispozici i
rozkvetlá třešeň - políbit se pod ní tedy lidé mohou přímo v U6.
Den otevřených dveří má také další bohatý doprovodný program:
V několika kinosálech v DOV se budou promítat dokumenty, jako je Baník!!! (12:30, Velký sál),
Neobyčejné životy: Věra Špinarová (14:30, Velký sál), Čechomor 30 let (10:30, Velký sál) a také
dokument z produkce Mall TV - pořad architekta Adama Gebriana „Překvapivé stavby s názvem
Ostrava - Dolní oblast Vítkovice“ (10:00 - 16:00,Kavárna U kapitána Nema, Malý svět techniky U6.)
Perličkou prvomájového programu bude taneční projekt ERIH. V jednu chvíli bude v různých místech
Evropy probíhat stejné vystoupení, na stejnou hudbu a se stejnou choreografií. Vystoupení se bude
přenášet živě a všichni návštěvníci Dne otevřených dveří se mohou do projektu zapojit v 15:00 hod.
Zajímavou částí programu Dne otevřených dveří je také velmi poutavá a akční soutěž Nejtvrdší hasič

přežije, kde se předvede HZS Moravskoslezského kraje s bohatým doprovodným programem.
V předvečer 1. máje, tedy 30. dubna, si zájemci mohou užít od 17 hodin Lampionový průvod a program
„Začarovaná vysoká pec“. „Ve spolupráci s Forum Nová Karolina rozdáme zdarma lampiony pro děti. Cíl průvodu
je v Dolních Vítkovicích, kde budou pro všechny připraveny špekáčky a zábavná speciální prohlídka Začarovaná
vysoká pec,“ zve ředitel DOV Koudela. Více se lidé mohou dozvědět na facebookovém profilu „Dolní Vítkovice a
Landek Park“.
KONTAKT:
Eva Kijonková, tel: 721 857 097,
e-mail: eva.kijonkova@ek-media.com
www.dolnivitkovice.cz, www.landekpark.cz

