
Stránka vytržená z diáře

Tak si dnes v pohodě sedím u pracovního stolu a doplňuji plánovací diář. 
Je pěkný jarní den, po monitoru počítače leze probuzená moucha a zvenku 
příjemně řve bagr, hloubící další díru do nového parkoviště. 
A hele ... 17. května 2014 na mne svítí bílý flek … jako venku ta díra po 
bagru ... co já jen budu tuhle sobotu dělat? Honem musím něco 
naplánovat. 

Mohl bych tak nějak před jedenáctou zajít na parkoviště před vjezdem do 
Dolní oblasti Vítkovice (DOV). Je odsud pěkný pohled na komplex 
vysokých pecí. Udělám pár fotek a kouknu, jestli tady náhodou nepotkám 
někoho známého. 

V jedenáct se pak přesunu do DOV. Zajdu si koupit vstupenku na 
prohlídku oblasti a vysoké pece číslo 1 s vyjížďkou skipovým výtahem na 
pec. Prohlídka začne přesně ve dvanáct. Do té doby se tam budu 
poflakovat a fotit a fotit a fotit ... Prohlídka stojí 150,- Kč na osobu, 
senioři, studenti, děti jen 90,- Kč. Kdybych sehnal aspoň dvacet lidí, mohl 
bych mít skupinu s vlastním průvodcem a vlastním časem zahájení. To 
bych je ale musel sehnat aspoň pět dnů dopředu ...  Prohlídka bude trvat 
zhruba 100 minut. 

Pak se budu plný dojmů ještě asi do půl třetí courat oblasti a fotit. Možná 
bych si mohl ještě koupit prohlídku Gongu, ale asi mi vysoká pec bude 
stačit. Také se mi bude honit hlavou, že asi 12 km odsud je oblast Landek, 
kde je možno sfárat do dolu, ale i tohle nechám na příště ... 

http://mapy.cz/s/9Gkk
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http://www.dolnioblastvitkovice.cz/


… až budu zase mít v diáři bílé místo. Pokud bych už měl náhodou hlad 
(prozíravě jsem se pořádně najedl už dopoledne), zajdu si na něco do 
kavárny v hale U6. 

Kolem třetí budu uvažovat, co s volným časem. Mohl bych se vydat na 
procházku do blízkých Vítkovic na Mírové náměstí. Je tam hodně domů z 
režného zdiva a další industriální artefakty, také pivo by bodlo. Spíš se ale 
vydám pěšky do centra a cestou se stavím udělat pár fotek do podchodu u 
Hlubiny. Také vylezu na střechu Fukušimy, odkud je dobrý pohled na 
Ostravská Hradčana. Jestli bude teplo, tak si dám pivo a něco malého na 
zahrádce U Spolku. A jestli bude zima, tak zalezu někam do hospody. A 
pak si zajdu ... no kam jinam ... přece na Emu, je odsud pěkný výhled na 
Ostravu. Třeba to vyjde a bude už pomalu zapadat sluníčko. Celkem to 
bude asi tak pětikilometrová procházka.

Sobota bude ještě mladá a dalších možností je hodně. Ke Kocourovi, k 
Radovi, na Stodolní ... v Ostravě to v sobotu žije ... je to jen a jen na mne, 
jak se rozhodnu ... 

Na 17. května 2014 si tedy do diáře přes celou stránku zapisuji ... 
Industriální workshop Ostrava 2014 ... nechcete se někdo přidat? 

V Ostravě dne 17. dubna 2014 zapsal
Zdeněk Kamrla
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