
Ahoj přátelé a příznivci WoL

Usadila se mi v hlavě myšlenka na adventní punč, to bude asi tou zimou. Do vánoc moc 
času nezbývá a když tak koukám do diáře, mám tuto neděli poslední volné odpoledne. 
Je to hrůza a pokud jste na tom nějak podobně, tak si dám punč nejspíše sám.   

Nu což, zkusit se to musí a třeba to dopadne dobře. Takže navrhuji sraz v neděli 9. 
prosince 2012 ve 14:00, v Ostravě na Masarykově náměstí u morového sloupu. GPS 
souřadnice jsou 49°50'8.095"N, 18°17'34.563"E. V této adventní době se tam konají 
vánoční trhy, je tam kluziště a bývá tam docela živo. Program je celkem jednoduchý a 
neoriginální:

1. Zhruba půlhodinová neformální debata, v podstatě o tom ve kterém stánku mají 
nejlepší punč. 

2. Ve 14:30 odchod na Emu, to je překvapení, že jo. To proto, aby celá akce měla 
sportovní ráz. Samozřejmě je možná varianta rozdělení účastníků na dvě 
skupiny, z nichž ta sportovní vyrazí na Emu a druhá bude v základním táboře 
dále zkoumat kvalitu punče. 

3. Na haldu Ema je to asi 2 km, tedy zhruba 30-40 minut chůze. Je to nejvyšší 
vrchol Ostravy, takže trochu do kopce. Odměnou je výhled na celou Ostravy, 
možná západ slunce, nějaké ohníčky a podobné atrakce. Sportovní obuv je 
výhodou, zvlášť když bude sníh. On sice na Emě nikdy není, protože Ema je 
vyhřívaná, ale cesty kolem mohou být namrzlé. 

4. Pak se vrátíme zpět na vánoční trhy. Poněkud jinou cestou, halda je nově 
oficiálně dostupná značenou turistickou cestou. Ještě nevím, jestli to je dobře. 
Dolů půjdeme již za tmy, jak velké to záleží na počasí. Řeknu, že malá baterka se 
může hodit, ale já ji ještě nikdy nemusel použít.

5. Vrcholem programu je samozřejmě ten vánoční punč, předpokládám že v tomto 
čase někde mezi čtvrtou a pátou už budeme vědět, který je nejlepší. 
Mimochodem vždy tam byl zatím k dispozici také vánoční punč v 
nealkoholickém provedení pro řidiče a děti. 

6. Další program už je zcela volný, procházka centrem Ostravy, orloj u loutkového 
divadla v 18:00, vánoční nákupy, nějaká hospůdka, celkově bych to označil 
definicí: ono to nějak dopadne. 

Posílám tuto pozvánku především aktivním wolákům z Ostravy a okolí a pak také další 
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 a  to na 
docela poslední chvíli. Ale jsem také 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 3. prosince
Zdeněk Kamrla
WoLák ostravski
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