Tisková zpráva
Dolní Vítkovice žijí na sítích, učí, streamují koncerty
a zprovoznily venkovní sportoviště
OSTRAVA, 16. 4. 2020 - Atraktivity Dolních Vítkovic (DOV) jsou sice v souvislosti s prevencí
šíření covid-19 a vyhlášeným nouzovým stavem v ČR prozatím uzavřeny, ale DOV nezahálí a
pravidelně komunikuje prostřednictvím sociálních sítí a youtube streamování. „I když to
může vypadat, že se veškeré dění v Dolních Vítkovicích zastavilo, opak je pravdou. Aktivit
pro veřejnost u nás probíhá dost a všechny zveme na náš web a sociální sítě. Nově i na
vybraná venkovní sportoviště, na cyklostezky i tenis na Landeku, kde se v rámci státem
daných pravidel postupně rozbíhají i občerstvovací body,“ říká ředitel DOV Petr Koudela.
DOV nyní především pravidelně streamuje prostřednictvím YouTube výukové programy, které
nazval DOVýuky. „Děti různého věku mohou sledovat on-line výuku a dozvědět se zajímavosti
ze světa chemie, biologie i jiných předmětů. Je to ideální příležitost zpestření výuky jak pro
učitele, tak pro rodiče, kteří ji musí suplovat,“ zmiňuje ředitel Světa techniky v DOV Jakub
Švrček. Program DOVýuky nabízí i vědecké pokusy, které si mohou děti vyzkoušet v pohodlí
domova, nebo on-line Divadlo vědy. (Všechna dosud natočená videa jsou k nahlédnutí na
www.dolnivitkovice.cz v sekci DOVýuky.)
„Poskytujeme zázemí, personální pomoc a veškeré vybavení pro potřeby učitelů, kteří chtějí
své žáky a studenty alespoň vzdáleně potkat, probrat látku, ověřit splnění úkolů a udělat to
atraktivní formou, třeba i s pomocí našich lektorů. Takhle jsme například nachystali video
s učivem chemie pro II. stupeň ZŠ, které jsme nazvali Rande s chemií,“ vysvětluje Švrček a
nabízí tuto možnost všem aktivním učitelům.
Komu kromě interaktivních expozic Světa techniky chybí i koncerty v DOV, může sledovat
program live steam koncertů. Příští je hned tento pátek (17. 4.) od 18:00 hodin s kapelou
Nedivoč! Komplet sestava kapely Nedivoč se představí na youtube kanálu, na který je odkaz u
avíza koncertu na webu DOV.
Částečné uvolnění režimu karantény umožnilo otevřít také workoutová hřiště a venkovní
sportoviště pro individuální sporty. Nabízí je jak areál v Dolních Vítkovicích tak Landek Park
v Ostravě – Petřkovicích.
„Když už jsme jednou zbořili faktické ploty mezi někdejší továrnou a veřejným prostorem pro
lidi, tak se nyní snažíme zmírnit bariéry i tam, kde je mezi nás staví karanténa,“ míní ředitel

DOV Koudela s tím, že na youtube kanálu lidé najdou třeba i časosběrné dokumenty o
proměně Dolních Vítkovic do současné podoby.
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