
 

 

Tisková zpráva 

K vysoké peci v Dolních Vítkovicích zamíří tradiční lampionový průvod, o den 

později vypukne vítkovický Den otevřených dveří 

Ostrava, 26. 4. 2018 – Tradiční dvojici akcí připravují Dolní Vítkovice na přelom měsíce dubna a 

května. Stále oblíbenější Lampionový průvod rozpálí ohně pod vysokou pecí poslední dubnový 

podvečer. Na prvního máje pak budou kromě nabitého programu v Dolních Vítkovicích otevřené pro 

širokou veřejnost některé strojírenské společnosti se sídlem ve Vítkovicích. Svůj program pro 

návštěvníky připravily společnosti VÍTKOVICE Doprava, VÍTKOVICE GEARWORKS, V – Nass, a. s. nebo 

skupina Cylinders Holding. Vůbec poprvé se sníženým vstupným k akci připojí také Železniční 

muzeum moravskoslezské. Mezi jednotlivými místy konání bude zdarma jezdit speciální Vítkovické 

metro a unikátní historický autobus společnosti Arriva. 

Na pondělí 30. 4. letos připadne stále oblíbenější Lampionový průvod. Ten Dolní Vítkovice připravují 

ve spolupráci s nedalekým Forem Nová Karolina již od roku 2014 a za tu dobu se stal tradiční akcí, 

kterou navštíví zhruba tisícovka návštěvníků. Start průvodu je v 18 hodin od lávky u Fora Nová Karolina, 

odtud pokračuje Jantarovou stezkou až do Dolních Vítkovic. Cíl je pod vysokou pecí č. 1, dnešní Bolt 

Tower. „Během několika let, kdy Lampionový průvod pořádáme, se nám podařilo jej dostat do širšího 

povědomí Ostravanů. Děti na startu dostávají lampiony zdarma, v cíli pak na všechny čekají špekáčky 

z Uzenářství Chodura. Jedná se o typicky pro rodinnou akci, někde se pálí čarodějnice, u nás se znovu 

rozhoří oheň pod vysokou pecí, což je trochu symbolické,“ říká ředitel Dolních Vítkovic Petr Koudela. Od 

17 hodin budou prvním 600 dětem pracovníci Světa techniky přímo u vchodu od lávky u Fora Nová 

Karolina rozdávat lampiony zdarma, v cíli je kromě špekáčků a opékacího náčiní připraven také zábavný 

program pro děti. Celý průvod povede ozvučený automobil Hitrádia Orion, které je mediálním 

partnerem akce. 

O den později, na prvního máje, proběhne ve Vítkovicích Den otevřených dveří. Akce, kterou tradičně 

Dolní Vítkovice pořádají ve spolupráci se strojírenskými firmami z Vítkovic, i letos sdružuje několik 

organizátorů. „Podstatou akce je a do budoucna také zůstane právě propojení s výrobními provozy, je 

to jedinečná příležitost, jak veřejnosti ukázat, že technika má v našem regionu své pevné místo, že práce 

ve strojírenství a výrobě nemusí být špinavá a že technika, se kterou se děti možná poprvé setkají u nás 

ve Světě techniky, může být jednou jejich zaměstnáním,“ upřesňuje Koudela. Návštěvníci tedy v jeden 

den mohou zcela jedinečně a za speciálních bezpečnostních podmínek nahlédnout do výrobních 

provozů skupiny Cylinders Holding a společností VÍTKOVICE GEARWORKS, VÍTKOVICE Doprava či V – 

Nass, a.s., kde budou probíhat komentované prohlídky jednotlivých provozů i programy pro děti, a 

zároveň se občerství a pobaví v Dolních Vítkovicích. 



 

 

 „V rámci Dne otevřených dveří vystoupí se svou taneční show Míša Růžičková, proběhne autogramiáda 

hvězd pořadů ČT :D Úžasného světa vědy nebo Draci v hrnci. V Multifunkční aule Gong se bude promítat 

dokument České televize, TS Ostrava Banik!!!, jehož předpremiéru na stejném místě vidělo na začátku 

března více než 3000 diváků,“ říká mluvčí Dolních Vítkovic Pavlína Copková.  

Program připravila také nově otevřená a čerstvě rozšířená Fajna dílna. V rámci Dne otevřených dveří 

představí nejen svůj strojový park, ale otevře také první komunitní zahradu s inteligentním systémem 

Arduino a v neposlední řadě zde lektoři předvedou a poradí návštěvníkům, jak si doma vyrobit vlastní 

plně funkční vířivku. Novinkou, kterou návštěvníci rozhodně nepřehlédnou, bude instalace obřích 

drátěných soch výtvarnice Veroniky Psotkové mezi ocelovými konstrukcemi industriálního areálu. 

Vernisáž výstavy proběhne ve vstupní hale Multifunkční auly Gong a bezprostředně po ní bude 

následovat komentovaná prohlídka instalací v areálu s jejich autorkou. 

„V rámci Dne otevřených dveří je v Dolních Vítkovicích připraven bohatý doprovodný program, který 

bude pro návštěvníky zdarma. Kromě vystoupení Míši Růžičkové mohou navštívit komentované 

prohlídky Milan Dobeš Musea v Gongu, Uhelný okruh včetně výstavy Vítkovická ocel pro obranu 

republiky, kde budou vystavené také dobové zbraně, Chill out zónu Hitrádia Orion a řadu dalších aktivit. 

Vstup do našich stálých expozic však zůstane z kapacitních a bezpečnostních důvodů zpoplatněn,“ 

uzavírá Copková. K akci se samozřejmě připojí také nedaleko vzdálený Landek Park, který je součástí 

Dolních Vítkovic. Vůbec poprvé se k organizaci Dne otevřených dveří připojilo také Železniční muzeum 

moravskoslezské, které bude v tento den pro veřejnost otevřeno se zvýhodněným vstupným.  

Kompletní program akce je zveřejněn na webových stránkách spolku (www.dolnivitkkovice.cz). Mezi 

jednotlivými místy konání bude zdarma jezdit oblíbené Vítkovické metro a letos poprvé také speciální 

historický autobus společnosti Arriva s kapacitou 50 osob. 

Kontakt: Pavlína Copková, tel: 776 207 996, e – mail: pavlina.copkova@dolnivitkovice.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dolnivitkkovice.cz/

