
Pozvánka na adventní punč, verze 3

Na poslední chvíli byl zveřejněn program rozsvícení vánočního stromu. Program začne v 
16:30 a samotné rozsvícení je plánováno na 16:50. S ohledem na tuto skutečnost udělám 
ještě drobnou změnu a přesunu třetí sraz v 16:00 kousek vedle k orloji u loutkového 
divadla. GPS je 49°50'1.830"N, 18°17'32.491"E. Je to asi jen 200 metrů směrem v Černé 
louce. Orloj se spouští pouze v sudé hodiny a na 18:00 už by to někteří odjíždějící nestíhali. 
Kdo chce orloj stihnout, tak raději pár minut před čtvrtou. A pár minut po čtvrté už zase 
budeme na náměstí u sloupu. 

Upřesnil jsem také restauraci, kde se můžeme kolem poledne stavit. Je to ostravská 
kultovní restaurace Rada. 

No a jak to v této chvíli (pátek 29.11. ráno) vypadá s účasti. Účast potvrdili Šárka Lisníková s 
blíže nespecifikovanou části rodiny, Lenka Vízdalová se sestrou, Lenka Pužmanová, Eva 
Ryšková, Přemysl Čech, Pepík Písek a Ľuba Lošonský s manželkou. 

Lenka Pužmanová přijede už v sobotu večer, máme spolu sraz v 19:00 na tramvajové 
zastávce Karolína. Cwaknem si z Karolíny Hradčana a pak půjdeme někam do hospůdky. 
Kdo bude v okolí, může se přidat. Zatím se přidali Pepík, Eva a Přemek a do hospůdky asi 
přijde i Roman Jaroš. 

Pozvánka na adventní punč, verze 2

Aneb situace se mění každým okamžikem. Slibuji, že tohle je poslední definitivní verze, 
ono stejně na další úpravy není časový prostor. Ozvala se mi Lenka Vízdalová, 
nepochybuji, že víte o koho jde. Přijede se sestrou do Ostravy už ráno, má v plánu 
nějaké keškobraní … no moc mne potěšila. Jen mne překvapilo, že přijede vlakem a ne 
na bruslích. :-)))  A nechte dvě krásné kočky toulat se po Ostravě samotné, to bych si 
nikdy neodpustil. Lenka kupodivu  mojí společnost přivítala, no ještě mne moc nezná. 
Každopádně jsem program upravil s ohledem na tuto novou skutečnost, čímž přibyl 
nultý čas srazu. Tak, jdeme na to.

Ahoj přátelé a příznivci WoL

Nevzdávám se a stejně jako loni se vás pokusím nalákat do Ostravy na adventní punč. 
V této chvíli je už znám termín zahájení vánočních trhů a rozsvícení vánočního stromu. 
Pokusím se to s tím zasynchronizovat. 

Letos tedy navrhuji sraz v neděli 1. prosince 2013, v Ostravě na Masarykově náměstí 
u morového sloupu. GPS souřadnice jsou 49°50'8.095"N, 18°17'34.563"E. Ve třech 
časech:

0. První sraz je v 9:00 před Hlavním nádražím v Ostravě – Přívozu. GPS souřadnice 
jsou 49°51'2.775"N, 18°16'2.795"E. Pokud všechno klapne přijede Lenka 
Vízdalová se sestrou. Po deváté vyrazíme na procházku Přívozem přes 
Komenského sady směrem k Nové radnici. Je to asi 4 km a cestou bude probíhat 
nějaké to keškobraní. Přibližná trasa je zde, upřesnění proběhne na místě podle 
okamžitých okolností. Na radnici je v plánu výstup (nebojte, to je synonymum, je 
tam výtah) na vyhlídkovou věž. Kdo by se chtěl připojit zde, tak čas příchodu k 
radnice je zhruba 10:30 -  11:00. Upoutávka je zde, snad nám bude přát počasí. 
Pak se stavíme někde na oběd, kdo si vezme svačinu, tak jen na pivo. Restaurace 
bude upřesněná také až na místě. Zatím to vypadá na kultovní restauraci Rada, 
kdysi U Rady. Je cestou a ono je toho v neděli v centru otevřeno docela málo. 
No a na 13:00 se přesuneme k morovému sloupu, od radnice to je necelý 
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kilometr. 

1. Kdo má zájem o výlet na Emu, tak přijde ve 13:00, ať stihneme aspoň jeden 
punč a nejpozději ve 13:30 vyrazíme na Emu. Je to asi 2 km, tedy zhruba 30-40 
minut chůze. Je to nejvyšší vrchol Ostravy, takže trochu do kopce. V plánu je 
procházka a výhled na Ostravu. Sportovní obuv je výhodou. Návrat zpět na trhy 
nejpozději na 16:00.

2. Kdo na Emu nechce nebo nestíhá, druhý sraz je v 16:00 kousek vedle náměstí u 
loutkového divadla, kde je orloj. GPS je 49°50'1.830"N, 18°17'32.491"E. Orloj se 
spouští každou sudou hodinu a kdo to tedy stihne přesně, tak to uvidí. V cca 
16:05 – 16:10 už budeme zase na náměstí.  To už se bude stmívat, určitě bude 
hudba a vánoční atmosféra, kam se podíváš. V 16:30 začíná program a v 16:50 
je plánováno rozsvícení vánočního stromu, prý s nějakým novým super 
osvětlením. Pro mne by byly nejlepší svíčky.  :-)

Další program je volný, nějaká procházka centrem, doprovod odjíždějících na nádraží, 
nějaká hospůdka …. prostě se uvidí. Samozřejmě konzumace adventního punče. S 
Ľubou jsme se loni shodli na jasném vítězi, ale je otázka jestli ho letos poznáme a 
nebude tedy nutný nový výzkum. Záznam z loňska je zde a zde. 

Snad z rámcového programu vyplývá v kterou dobu asi kde budeme, pokud by někdo 
něco nestíhal a chtěl se přidat někde cestou. Moje telefonní číslo mobilu, který budu 
mít sebou je +420602727052 a slibuji, že budu brát všechny hovory. Tak stačí zavolat. 

Pokud bych dopředu věděl, jaký bude zájem, rezervoval bych na cca 18:30 stůl U 
Kocoura. Je tam výborné Plzeňské pivo a skvělá atmosféra. Už jsem to zpopularizoval 
v nedávném týdnu. 

Posílám tuto pozvánku především aktivním WoLákům z Ostravy a okolí a pak také 
dalším aktivním členům WoL, kteří mají v profilu zveřejněnou adresu. Celý seznam 
adres nezveřejňuji, protože ne každý má svou adresu veřejnou. Jsem si vědom, že se 
pozvánka dostane také k lidem ze vzdálených koutů, ale jsem optimista a věřím v tu 
nádhernou náhodu, která nás někdy bez velkého plánování dovede k cíli 
neočekávanému a cestami málo pravděpodobnými. 

Pokud by tedy ta náhoda byla příznivá a mohli jste se v neděli kouknout do Ostravy na 
vánoční trhy, moc rád vás všechny uvidím a tuším, že se také rádi uvidíte vzájemně. 
Vezměte sebou své blízké a kamarády, případně tuto pozvánku přepošlete dalším 
členům a příznivcům WoL.

V Ostravě dne 16. listopadu 2013, 
revize 18. listopadu 2013, 
druhá revize 29. listopadu 2013

Zdeněk Kamrla
WoLák ostravski

zdenek  @kamrla.eu  
+420602727052
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