
 

 

 

Tisková zpráva 

Dolní Vítkovice rozjíždí Léto pod pecí – pestrou paletu zábavy a sportu 

 
OSTRAVA, 5. 6. 2020 - Koncerty, divadlo, letní kino i sport nabídne program s názvem Léto 
pod pecí, který se chystá v Dolních Vítkovicích. Začne v sobotu 13. června a potrvá celé léto.  
Program je připraven ve spolupráci s projektem „Bo kultura jede!!!“ a Trojhalím Karolina.  
 
Letní sezona v Dolních Vítkovicích je letos ovlivněna opatřeními proti covid-19, proto DOV 
přichází s programem, který se bude odehrávat v prostoru pod známou Bolt Tower a v jejím 
okolí. 
 
„Ostrava je plná výborných a známých umělců, a tak jsme nějakou dobu váhali, koho ke 
spolupráci oslovíme. Dopadlo to nejlíp, jak mohlo, a Léto pod pecí zahájíme koncertem 
populárního ostravského zpěváka, muzikanta, skladatele a textaře, vítěze první řady Česko 
Slovensko hledá SuperStar Martina Chodúra,“ říká výkonný ředitel Dolních Vítkovic Petr 
Koudela s tím, že vstupenky jsou již nyní k dostání na www.dolnivitkovice.cz. 
 
„Po delší neplánované pauze se už moc těším na live koncert a hlavně mezi fanoušky. 
Dovolte mi vás všechny pozvat do krásného prostoru pod Bolt Tower v DOV už v sobotu 13. 
června. Nemohu se dočkat, až společně nakopneme ostravskou kulturu!“ dodává 
s úsměvem Martin Chodúr. 
  
Návštěvníci se mohou těšit nejen na koncerty známých kapel či sólových interpretů 
původem z Moravskoslezského kraje, ale také na oblíbené promítání letního kina a zajímavá 
divadelní představení. Vše doplní grilované dobroty podávané v prostoru „podpecí.“ 
 

Zajímavým doplňkem programu Léto pod pecí bude také „Víkendov“ - dětská zóna plná 
adrenalinových atrakcí. Ta bude v provozu denně, opět poblíž Bolt Tower.  
 
DOV v současné době spolupracuje s projektem „Bo kultura jede!!!“, který se snaží podpořit 
lokální umělce a zároveň rozproudit pořádání kulturních akcí pro ostravskou veřejnost. 
V projektu se spojili Martin Valový z produkční firmy Valovy.cz, Trojhalí Karolina a Dolní 
Vítkovice. 
 
„Velmi nás těší, že jsme součástí projektu Bo kultura jede!!! a můžeme tak podporovat lokální 
kapely, umělce a celkově kulturní dění v Ostravě.  Prostory Trojhalí Karolina nabízí k dispozici 



 

 

pódium s technickým zajištěním, jako je ozvučení a osvětlení všem, kteří by měli zájem pořádat 
u nás vystoupení či koncert,“ informuje výkonný ředitel Trojhalí Karolina Petr Šnejdar a 
doplňuje, že vše bude probíhat v souladu s aktuálně platnými bezpečnostními nařízeními Vlády 
ČR.  
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