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PARTNEŘI



Vážení partneři & parťáci,

již tradičně se Vám do rukou dostává výroční přehled 
aktivit a dosažených cílů Dolních Vítkovic. Než Vás 
však seznámíme s aktuálním děním v našem spolku, 
rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za dosavadní 
podporu a spolupráci. Od počátku myšlenky nových 
Dolních Vítkovic jsme i díky Vám urazili již dlouhou 
cestu. Vaše podpora a pomoc nám pomáhá při realizaci 
náročných projektů oživování městských industriálních 
památek, ale také v popularizaci technického 
vzdělávání návštěvníků všech věkových kategorií. Dolní 
Vítkovice jsou dnes živým místem v srdci Ostravy a jako 
takové jsou zázemím pro největší vzdělávací, kulturní 
i společenské akce regionálního i celoevropského 
rozsahu. Věříme, že nám i pro příští období zachováte 
svou přízeň, které si velmi vážíme.

Za uplynulé období se Dolním Vítkovicím podařilo 
hned několik významných aktivit. V prosinci 2018 Svět 
techniky otevřel první vlastní interaktivní expozici 
s názvem Tělo a technika – jak technika pomáhá 
hendikepovaným. Vznikala více než 1,5 roku a její 
rozpočet je bezmála 5 milionů korun. O tuto putovní 
expozici už projevilo zájem hned několik podobných 
vzdělávacích center. Pozadu nezůstal ani Landek Park, 
který v březnu následujícího roku otevřel novou expozici 
„Koník Ferdinand a další čtyřnozí havíři“. Největší 
muzeum hornictví v ČR doplnilo pohled do historie 
těžby uhlí o věrohodné modely koně a člověka v životní 
velikosti. Ukazují, jak byli do práce v šachtách zapojeni 
čtyřnozí pomocníci. Příběh a expozice koně Ferdinanda 
vzdávající hold všem „čtyřnohým havířům“, kteří desítky 
let na mnoha důlních dílech pomáhali dobývat „černé 
zlato“, bude trvalou součástí podzemní prohlídkové 
trasy hornického muzea v Landek Parku.  V červnu 2019 
se díky podpoře z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
podařilo zabránit zkáze významného objektu Koksovny. 
Stavba se po revitalizaci nyní naopak zpřístupňuje 
a doplní celkový obraz výrobního toku materiálu uhlí – 
koks – železo a prohlídkové trasy v Dolních Vítkovicích.  
Koksovna, která je významnou architektonickou  
součástí jedinečného industriálního areálu, nyní hrdě  
nese nový název „KOX“.  V tentýž měsíc se nám také 
podařilo v Landek Parku slavnostně otevřít první 
a jediný stellplatz v Ostravě. Fanoušci cestování nyní  
 
 

 
 
mají v Ostravě jedinečnou šanci spojit návštěvu města 
s pobytem v zajímavé přírodní scenérii obklopené navíc 
historickými důlními objekty. Významným milníkem se 
stal říjen 2019, kdy se Moravskoslezský kraj, statutární 
město Ostrava, Ministerstvo kultury ČR a Dolní 
Vítkovice shodli na vzniku nové příspěvkové organizace 
státu. MUSEUM+ využije sbírky národních muzeí 
a prostřednictvím originálních exponátů seznámí 
návštěvníky se světem přírody, historie, techniky, 
designu a umění. MUSEUM+ vznikne revitalizací 
vysokých pecí číslo 4 a 6, které jsou součástí národní 
kulturní památky Dolní Vítkovice. Velké úspěšnosti se 
také těší již tradiční letní příměstské a pobytové tábory, 
které za tento rok navštívilo více než 310 dětí.
 
Připravované i realizované projekty významem výrazně 
přesahují území města Ostravy, Moravskoslezského 
kraje i České republiky. Naše projekty tak s Vaším 
přispěním přinášejí regionu jedinečnou možnost spojit 
historii se současností a budoucností, přičemž prim 
je pro nás nadále vzdělávání a budování kreativity 
u těch nejmenších i dospělých. Zájem veřejnosti o náš 
region a areál Dolních Vítkovic je patrný i z žebříčku 
nejnavštěvovanějších míst v Česku, který každoročně 
sestavuje státní agentura CzechTourism. Dolní 
Vítkovice se opakovaně staly nejnavštěvovanějším 
mimopražským turistickým lákadlem. Zůstávají na 
špici národních turistických cílů. Podle statistiky 
CzechTourismu byly v roce 2018 po třech pražských 
atraktivitách největším hitem v republice. Spolu 
s Landek Parkem mají ovšem prvenství v kategorii 
sdružených turistických cílů. Realizace projektů 
spolku, ale i správa areálů, je finančně velmi 
náročná, nicméně z našeho pohledu vysoce efektivní 
v zachování jednoho z hlavních historických pilířů města 
a regionu pro další generace. Je nutné získat adekvátní 
množství finančních prostředků na samotné vzdělávací 
projekty, jejich přípravu, na opravy a provoz objektů 
prohlášených za národní kulturní či kulturní památky, 
na údržbu komunikací, ploch, zeleně, osvětlení areálu, 
cyklotras apod. 

DOV VAŠE PARTNERSTVÍ A PARŤÁCTVÍ V ROCE 2020 



DOV VAŠE PARTNERSTVÍ A PARŤÁCTVÍ V ROCE 2020 

Ke stávajícím formám naší spolupráce a Vaší 
prezentace jen nakousneme příklad z partnerských 
benefitů pro rok 2020:

• Exkluzivní slavnostní partnerské setkání 
a jedinečný koncert s kapelou Chinaski v roce 
2020 (minulé ročníky La Putyka, Jaromír 
Nohavica, Kryštof, Souboj gigantů – Divadlo 
Sklep a Divadlo Komediograf, Monkey Business, 
Aneta Langerová, Jaromír Nohavica, No Name).

• Volné vstupy - VIP na interaktivní expozice 
v objektu Malý svět techniky U6, Velký svět 
techniky, Landek Park a Bolt tower.

• Zvýhodněné podmínky pro využití všech 
prostor např.: v objektu U6, salónků v Gongu, 
Světě techniky i dalších prostor DOV včetně 
sportoviště na Landeku (klientské akce, akce pro 
zaměstnance apod.).

• Možnost VIP partnerských & parťáckých 
vstupenek na akce pořádané / spolupořádané 
DOV.

 
 
Dovolte nám požádat Vás o návrh termínu schůzky, 
kde bychom projednali vzájemné podmínky případné 
spolupráce na rok 2020. Zároveň rádi vyjdeme 
vstříc Vašim návrhům, jaké další benefity a služby 
byste uvítali pro rok 2020 tak, abychom vzájemnou 
spolupráci utužovali. Velmi děkujeme za Váš 
zájem zapojit se do nejvýznamnějšího projektu v 
Moravskoslezském kraji a těšíme se na případnou 
reakci, jež bude zohledněna v rámci přípravy činností 
našeho spolku pro nadcházející období.

Ing. Petr Koudela,  
výkonný ředitel

petr.koudela@dolnivitkovice.cz
724 621 378

Ivana Malíková,  
partnerský info servis

ivana.malikova@dolnivitkovice.cz
702 094 845

Georgios Leontidis, 
Partnership

georgios.leontidis@dolnivitkovice.cz
732 419 640

Martin Lindovský, 
obchodní a marketingový ředitel

martin.lindovsky@dolnivitkovice.cz
605 971 627



DOV V BODECHDOV

• Jsme moderní vzdělávací infrastrukturou. 

• Přinášíme originální, účinné a zábavné vzdělávací 
programy vč. pobytových a příměstských táborů. 

• Nejoblíbenější kulturní projekt v ČR v roce 2014. 

• Jsme součástí prestižního Klubu evropských 
destinací průmyslového dědictví (ERIH), 
a to hned jako kotevní bod. 

• Nejnavštěvovanější atraktivita 
v Moravskoslezském kraji. 

• Jedinečný industriální areál v srdci Ostravy. 

• Místo pro konání největších hudebních festivalů 
Colours of Ostrava, Beats 4 Love... 

• Areál je dostupný všem. 

• Více než 1.000.000 návštěvníků/rok.



Účelem spolku je dle stanov:

• Přispět k zachování, rozvoji a propagaci kultury, vědy a výzkumu na provozovaných územích.
• Financování, příprava a realizace projektů na proměnu území Dolních Vítkovic, které by se mělo stát centrem 

ostravského kulturního života, zahrnující provozování výstavní síně, galerie, Science learning centra, koncertního 
sálu, prostorů pro pořádání kulturních akcí apod.

• Příprava prohlídkové trasy Národní kulturní památky Vítkovice (NKP) a zajištění její realizace, včetně potřebné 
infrastruktury.

• Provozování přístupné části NKP Vítkovice a zajišťování potřebné údržby NKP.
• Provozování areálu Hornického muzea.
• Pořádání a vytváření technických podmínek pro kulturní, výchovné a vzdělávací akce, zejména trvalé expozice, 

dočasné výstavy, koncerty, přednášky, semináře apod.
• Tvorba a realizace vzdělávacích programů a akcí pro školy i širokou veřejnost v oblastech různých přírodních a 

společenských věd a za tímto účelem zpřístupňování tematicky zaměřených expozic. 

Dalším přínosem činnosti spolku a realizace projektů v jeho gesci je:

• Celospolečenský přínos.
• Zkvalitnění života obyvatel a jejich vztahu k historii.
• Zvýšení vzdělanosti obyvatel.
• Popularizace technických oborů.
• Interaktivní výuka technických předmětů.
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DOV ZHODNOCENÍ A FAKTA



 

DOV

SVĚT TECHNIKY 

• Věda a technika atraktivní a zábavnou formou.
• 14 000 metrů čtverečních moderních expozic.
• Více než 250 interaktivních exponátů.
• Největší nekomerční 3D kino v ČR.
• Zábavné a vzrušující Divadlo vědy. 
• Naučné výukové programy pro školy a vzdělávací instituce. 
• Příměstské a pobytové tábory, kroužky pro maminky s dětmi a další akce.
• Speciální prostor pro dočasné výstavy.

DŮM
ROKU

UNIKÁTNÍ AREÁL DOLNÍ VÍTKOVICE



STAVBA
ROKU

ČR

MALÝ SVĚT TECHNIKY U6

• 8 tematických zábavných expozic.
• Více než 100 interaktivních exponátů zobrazujících technický 

pokrok od parního stroje po současnost.
• Jedinečná atmosféra mezi historickými dmychadly.
• Prostory pro interaktivní výukové programy.

MULTIFUNKČNÍ AULA GONG

• Umístění v TOP 10 staveb světa (Expo Mnichov 2013).
• Jedinečné prostorové řešení pojímající víceúčelovou galerii, konferenční a školící 

místnosti, foyer, velký sál s kapacitou 1505 míst a více než 1100 m2 volné plochy k 
využití.

• Nově umístěno Milan Dobeš Museum - ojedinělé spojení výtvarných děl se světelnou   
a hudební expozicí. Prostor nového muzea je rozdělen do sedmi částí, z nichž čtyři 
jsou věnovány právě Milanu Dobešovi a zbývající dalším autorům, jimiž jsou např. 
Bridget Riley, Victor Vasarely, Andy Warhol a mnoho dalších.

DOV UNIKÁTNÍ AREÁL DOLNÍ VÍTKOVICE



Music Studios
Budova Průběžné jídelny je nyní 
zázemím pro nahrávací studio 
a hudební zkušebny pro muzikanty, 
kapely a hudební uskupení.

Cineport
V minulosti dílny s pracovníky 
zajišťující technický chod šachet, 
nyní přístav pro filmovou, video 
a audiovizuální tvorbu včetně 
videomappingu. 
V přízemí, které je vybavené 
dvěma promítacími sály, najde 
zázemí filmotéka či semináře 
zaměřené na historii filmové vědy.

Art Studios
Z bývalé Trafostanice obsahující 
energetické centrum šachty je 
dnes kvalitní zázemí vybavené 
17 ateliéry, kde si přijdou na své 
malíři, sochaři, grafici, fotografové 
či vizuální umělci.

Brick House
Budova Starých koupelen dříve 
sloužila jako místo, kam horníci 
přicházeli na směnu a převlékali 
se do fáraček. V současné době 
je hlavní náplní těchto prostor 
především kontakt s veřejností 
prostřednictvím široké škály 
kulturních akcí od hudebních 
koncertů přes divadelní, taneční i 
audiovizuální představení.

Compress hall 
Unikátní historický prostor 
bývalé těžní jámy s památkově 
chráněnými kompresory nabízí 
exkluzivní prostor a zázemí pro 
uměleckou kavárnu s dramaturgií 
věnované osvětě a poznání. 
Workshopy, cestopisy, exkurze, 
školení, kulinářské kurzy - to vše 
s tématikou (nejen) kávy.

 

Jantarová lávka
Unikátní lávka vytvořená dle 
návrhu pana architekta Pleskota 
vytváří přirozené a nové propojení 
mezi areálem Vysokých pecí 
a černouhelného dolu Hlubina.

Jedinečné prostory bývalého černouhelného dolu, které byly zpřístupněny veřejnosti v květnu 2015, 
tvoří neobyčejnou kulturní čtvrť lákající nejen hudebníky a kapely, ale také sochaře, grafiky, vizuální 
umělce, milovníky hudebních koncertů a jiných kulturních akcí.

STAVBA
ROKU

ČR

HLUBINA

DOV UNIKÁTNÍ AREÁL DOLNÍ VÍTKOVICE



Exkluzivní nabídka 
pro naše partnery 
a jejich schůzky:

VIP výjezdy na Bolt tower
VIP karty, T.: 724 955 121

Nejen Bolt cafe/ Malý prohlídkový okruh, ale i klub a vyhlídková terasa jsou součástí Bolt tower, 
která byla slavnostně otevřena 1. května 2015. V kavárně si pak mohou návštěvníci u lahodného 
občerstvení užít relax s překrásným výhledem. Klubové prostory mohou sloužit zejména k pořádání 
diskusních fór, pro výuku a popularizaci technických oborů a přírodních věd. Vyhlídková terasa ve 
výšce 71 metrů umožní návštěvníkům nezapomenutelný výhled na Ostravu a na vzdálené okolí 
včetně Beskyd. Nástavbu můžete navštívit v rámci vysokopecní prohlídkové trasy. Zajímavostí této 
nástavby je, že ji 24. května 2015 pokřtil sám jamajský sprinter Usain Bolt.

STAVBA
ROKU

ČR

BOLT TOWER

DOV UNIKÁTNÍ AREÁL DOLNÍ VÍTKOVICE



LANDEK PARK

• Největší hornická expozice v ČR.
• Autentický podzemní důl.
• Jedinečná krajina národní přírodní památky.
• Camp v přírodní části areálu.
• Sportovně rekreační a outdoorové aktivity.

• Beachvolejbal, tenis, badminton, bowling.
• Možnost využití restaurace s hornickou 

tematikou, sálu kompresorovny či dalších 
atraktivních prostor.

• Expozice báňského záchranářství.

DOV NAŠE AREÁLY



Kofola – Sídlo i muzeum 
Kofola se přesune z Poruby do objektu Nových koupelen vedle Heligonky na Hlubině. Objekt už ostatně Kofola vlastní, 
hotový je projekt a ví se, jak bude budova zvenčí vypadat. O její kabát se postaral dvorní architekt DOV Josef Pleskot.

Národní zemědělské muzeum 
Jejím zázemím bude hala bývalé Veronikárny, kde se opravovaly vagóny Veronika, spolu se sousedním skladem 
žáruvzdorného materiálu. S muzeem zemědělství v Ostravě vznikne vůbec první pobočka jakékoliv státní instituce.

Koksovna
V Dolních Vítkovicích se díky podpoře z rozpočtu Moravskoslezského kraje podařilo zabránit zkáze významného 
objektu Koksovny. Stavba se po revitalizaci nyní naopak zpřístupňuje a doplní celkový obraz výrobního toku materiálu 
uhlí – koks – železo a prohlídkové trasy v Dolních Vítkovicích. Koksovna, která nyní hrdě nese nový název „KOX“, je 
významnou architektonickou součástí jedinečného industriálního areálu. Na její záchranu bylo od roku 2018 do této 
chvíle vynaloženo zhruba 11 milionů korun. Za ně byl obnoven jak exteriér, tak i interiér památky pocházející z roku 
1831.
 
Leemon
V Dolních Vítkovicích vznikne také kreativní Akademie, a to v místě bývalé výdušné jámě. Jejím cílem je rozvoj 
spolupráce s marketingově a graficky zaměřenými školami, ale pomůže i začínajícím podnikatelům s rozvojem jejich 
byznysu.

Záchrana bývalých pecí č. 4 a č. 6  
V Dolních Vítkovicích vznikne nová příspěvková organizace státu. MUSEUM+ využije sbírky národních muzeí 
a prostřednictvím originálních exponátů seznámí návštěvníky se světem přírody, historie, techniky, designu a umění. 
MUSEUM+ vznikne revitalizací vysokých pecí číslo 4 a 6, které jsou součástí národní kulturní památky Dolní Vítkovice. 
Na vzniku nového státního muzea se shodli Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava, Ministerstvo kultury ČR 
a Dolní Vítkovice. Dne 11. 10. 2019 uzavřeli memorandum o společném postupu při přípravě a realizaci projektu

Odval bývalé haldy
Cílem připravovaných sanačně–rekultivačních prací je zpřístupnit plochy bývalého odvalu. Navržené úpravy budou 
spočívat v odstranění invazivních porostů křídlatky, bude provedena probírka stávajících porostů a výsadba nových 
dřevin. Vzniknou zde nové zatravněné plochy (palouky). Cílem je proměnit dnes zanedbané a nevyužívané území tak, 
aby posloužilo k prodloužení naučné stezky, založení nových piknikových míst a k celkovému zatraktivnění areálu 
Landek Parku. 

Kemp Landek Park
28. června 2019 byl na Landeku slavnostně otevřen první a jediný stellplatz v Ostravě. Jedná se o místo, které 
majitelům karavanů a fanouškům cestování umožní stání obytných aut a přívěsů. V Ostravě nyní mají jedinečnou 
šanci spojit návštěvu města s pobytem v zajímavé přírodní scenérii obklopené navíc historickými důlními objekty. 
Stellplatz na Landeku poskytuje komfort i pro delší prázdninový pobyt. Místa pro karavany jsou vybavená potřebnou 
infrastrukturou. To znamená, že jsou připraveny přívody elektřiny, čerstvá pitná voda, stejně jako výpusť odpadní vody 
s možností likvidace náplně chemického WC. Služby jsou v režimu non stop a bez obsluhy, tudíž lze očistu obytných 
aut nebo přívěsů provést v kteroukoliv denní či noční hodinu. Umožněno je i bezhotovostní samoobslužné placení. 

Projekt Tělo a technika
Projekt Tělo a technika je první vlastní dočasnou a zároveň putovní expozicí Dolních Vítkovic, která má za úkol 
seznámit návštěvníka s tématikou lidského hendikepu. Cílem je interaktivní cestou přiblížit běžné zdravé populaci 
život s určitým omezením a zároveň demonstrovat, jak moderní technika dokáže život hendikepovaným ulehčit a kde 
všude hraje svou roli. Návštěvník má tak možnost blíže poznat, co to znamená žít s omezením zraku, sluchu nebo 
pohybového aparátu. Výstava vznikla díky dotační podpoře Moravskoslezského kraje.

DOV DALŠÍ PROJEKTY VZNIKAJÍCÍ V DOLNÍCH VÍTKOVICÍCH



• Adekvátní počet volných vstupů na každoroční Slavnostní partnerský koncert či představení.
• VIP volné vstupenky na všechny námi provozované expozice.
• Prezentaci Vašeho loga dle formy partnerství:

• LCD prezentační tabule v multifunkční aule GONG.
• Prezentační tabule v areálu DOV a na Landek Parku.
• Partnerská stěna ve foyer v multifunkční aule GONG.
• Reklamní materiál DOV revue.
• Billboardy.
• Facebook.
• Partnerská sekce na webu „Partneři“.

• Zvýhodněné (dle možností volné) vstupenky na akce pořádané / spolupořádané DOV.
• Zvýhodněné podmínky pro poskytované služby a pro pronájem prostor v areálu DOV.
• Zvýhodněné podmínky k zakoupení příměstských a pobytových táborů.
• Propagační spoty na LCD obrazovkách v GONGu.
• Poskytnutí statutu „Partner DOV“, který lze použít k Vaší reklamní činnosti a prezentacích.
• Účast představitelů Vaší společnosti na společenském předvánočním setkání 

všech partnerů spolku.
• Možnost uplatnit 20% slevu pro Vaše zaměstnance při vstupu do všech našich expozic (Landek 

Park, NKP Dolní Vítkovice včetně Bolt tower, U6, Svět techniky, Milan Dobeš Museum).
• Individuální přístup ušitý na míru (Ivana Malíková T.: 702 094 845).

MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍHO
PARTNERSTVÍ DLE POŽADAVKŮ
A PŘEDSTAV PARTNERŮ.

ZAJISTÍME VÁM:

PARTNER

HLAVNÍ
PARTNER

GENERÁLNÍ
PARTNER

DO 200.000 Kč

OD 200.001 Kč
DO 1 000 000 Kč

OD 1 000 001 Kč

DOV NABÍDKA PARTNERSKÉHO PLNĚNÍ DOV



Partnerství se Světem techniky představuje další úroveň spolupráce, která v sobě nese benefity partnerství s 
Dolními Vítkovicemi, ale nabízí další možnosti protiplnění.

ZAJISTÍME VÁM:

• Adekvátní počet volných vstupů na každoroční Slavnostní partnerský koncert či představení.
• VIP volné vstupenky na všechny námi provozované expozice.
• Prezentaci Vašeho loga dle formy partnerství:

• LCD prezentační tabule v multifunkční aule GONG a ve Světě techniky.
• Prezentační tabule v areálu DOV a na Landek Parku.
• Partnerská stěna ve foyer v multifunkční aule GONG a na chodbách Světa techniky.
• Reklamní materiál infobrožura DOV a Svět techniky.
• Billboardy.
• Facebook.
• Partnerská sekce na webu „Partneři“.

• Zvýhodněné (dle možností volné) vstupenky na akce pořádané / spolupořádané DOV.
• Zvýhodněné podmínky pro poskytované služby a pro pronájem prostor v areálu DOV.
• Zvýhodněné podmínky k zakoupení příměstských a pobytových táborů.
• Propagační spoty na LCD obrazovkách v GONGu a Světě techniky.
• Poskytnutí statutu „Partner DOV či partner Světa techniky“, který lze použít k Vaší reklamní činnosti  

a prezentacích.
• Účast představitelů Vaší společnosti na společenském předvánočním setkání všech partnerů spolku.
• Možnost uplatnit 20% slevu pro Vaše zaměstnance při vstupu do všech našich expozic  

(Landek Park, NKP Dolní Vítkovice včetně Bolt tower, U6, Svět techniky, Milan Dobeš Museum).
• Úvodní spot před projekcí v kině.
• Umístění loga na tiskových zprávách.
• Family Day - jednodenní volný vstup pro zaměstnance a jejich rodiny do expozic Světa techniky.
• Poděkování partnerům před promítáním v kině.
• Doprovodný program pro veřejnost připravený ve spolupráci s partnerem za účelem propagace značky.
• aktivní spolupráci při tvorbě výukového programu a jeho zařazení do nabídky 

vzdělávacích programů Světa techniky.
• Míra výše uvedeného plnění vychází z úrovně spolupráce ze strany partnera  

(Ivana Malíková T.: 702 094 845).

PARTNER
DO 200.000 Kč

HLAVNÍ
PARTNER

OD 200.001 Kč
DO 1 000 000 Kč

GENERÁLNÍ
PARTNER

OD 1 000 001 Kč

DOV  NABÍDKA PARTNERSKÉHO PLNĚNÍ SVĚT TECHNIKY 



TISKOVÉ MATERIÁLY

WEB PROMO

DOV  NABÍDKA PARTNERSKÉHO PLNĚNÍ - VAŠE PREZENTACE 
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DOV  NABÍDKA PARTNERSKÉHO PLNĚNÍ - VAŠE PREZENTACE 



• Koncerty
• Vstupné
• Akce

DOV  NABÍDKA PARTNERSKÉHO PLNĚNÍ - VIP SLUŽBY 



2019 

• City Cross Sprint (23. 2.)

• Janáčkova filharmonie  

a Vojtěch Dyk & B-Side Band (21. 3.)

• Partnerský koncert (28. 3.)

• Lampionový průvod (30. 4.)

• Den otevřených dveří DOV (1. 5.)

• Rainbow Run (květen)

• Dream Factory Ostrava (červen)

• Aneta Langerová a Janáčkova filharmonie (5. 6.)

• Oldies Festival (15. 6.)

• Army Family Day (29. 6.)

• Beats for Love (3. – 6. 7.)

• Příměstské a pobytové tábory (červenec - srpen)

• Colours of Ostrava (17. - 20. 7.)

• Létofest 2019 (srpen)

• Ostrava v plamenech (srpen)

• Urban Challenge (září)

• HipHop žije (30. 8.)

• Galakoncert k 90. letům Českého rozhlasu (31. 10.)

• Tomáš Klus s Janáčkovou filharmonií (25. 11.)

• Tarja (19. 12.)

2020

• STOMP – Světová show poprvé v Ostravě (31. 1. – 2. 2.)

• Show Jana Krause – Valentýnský speciál (7. 2.)

• Show Jana Krause – Valentýnský speciál (8. 2.)

• Ondřej Brzobohatý s Janáčkovou filharmonií (10. 3.)

• Pasión de Buean Vista v Ostravě (3. 4.)

• City Cross Sprint (23. 2.)

• Partnerský koncert (březen)

• Lampionový průvod (30. 4.)

• Den otevřených dveří DOV (1. 5.)

• Rainbow Run (květen)

• Dream Factory Ostrava (červen)

• David Koller s Janáčkovou filharmonií (11. 6.)

• Oldies Festival (13. 6.)

• Army Family Day (27. 6.)

• Beats for Love (2. – 5. 7.)

• Příměstské a pobytové tábory (červenec - srpen)

• Colours of Ostrava (15. - 18. 7.)

• Ostrava v plamenech (srpen)

• Létofest (srpen)

• Urban Challenge (září)

• RunTour (září)

DOV  VÝBĚR Z PROGRAMU AKCÍ 



Facebook

#DolníVítkovice

Videa TripadvisorInstagram Twitter

dolnivitkovice.cz

trojhali.cz

stcostrava.cz

landekpark.cz

heligonka.cz

fajnadilna.cz

• Webové stránky

• Naši partneři

Sociální média

DOV NAŠE KANÁLY

https://www.facebook.com/DolnioblastVitkovice/
https://www.youtube.com/channel/UCBSc-DIiUwJDif9oj3btAXA
https://www.tripadvisor.cz/Attraction_Review-g274719-d6598809-Reviews-Dolni_Vitkovice-Ostrava_Moravian_Silesian_Region_Moravia.html
https://www.instagram.com/dolnioblastvitkovice/
https://twitter.com/dolnivitkovice


DOV I DÍKY VÁM SE OSTRAVA A MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ MĚNÍ K LEPŠÍMU!
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DĚKUJEME
ZA VAŠI

PODPORU


	Záložka 1

