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OSTRAVA: Antikvariát a klub Fiducia vydal anglickou verzi oblíbené Mapy ostravských
výletů, ve spolupráci s Filozofickou fakultou Ostravské univerzity a okrašlovacím spolkem
Za krásnou Ostravu. Mapa v anglické verzi formou dvaceti pěších tras představuje
atraktivní, ale i obecně málo známá, a přitom něčím pozoruhodná či výjimečná místa
tohoto svérázného města.

Autor článku:

Mgr. Ilona Rozehnalová

Texty přeložily studentky Tereza Řehová a Soňa Zapletalová, anglickou jazykovou redakci
měli na starosti Richard Conaway a Renáta Tomášková, českou redakci pak Monika
Horsáková.

Zájemci v mapě naleznou dvacet tras, jež povedou zajímavými, často netradičními a
turistickými či naučnými příručkami dosud nezmapovanými oblastmi na území města
(všechny trasy jsou dostupné městskou hromadnou dopravou a jejich délka je 5 – 20
kilometrů). Potenciálním výletníkům přiblíží populární kulturní památky, ale upozorní je i
na mnohé jiné významné a dosud málo propagované objekty či stavby, jejich vývoj,
proměnu a historické souvislosti, zavedou je na řadu míst s jedinečným a
nenapodobitelným „geniem loci“, do průmyslovou minulostí osobitě zformovaných
městských čtvrtí i oblastí spíše venkovského charakteru, nevynechají ani cenné přírodní
lokality a pozoruhodnosti stejně jako další a další ostravská specifika… - to vše v duchu
pravdivé a stále platné věty spisovatele a rozhlasového reportéra Josefa Filgase: „Dybystě
cely svět přešli, jak stě něviděli Ostravu, tuž stě něviděli nic!“

Vydal Antikvariát a klub Fiducia a okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu v roce 2018.
Redakce: Lenka Kocierzová, Blažena Przybylová, Ilona Rozehnalová, Pavel Hruška, Jaroslav
Němec. Grafická úprava: Jaroslav Němec. Autoři hesel: Lenka Kocierzová, Blažena
Przybylová, Romana Rosová, Ilona Rozehnalová, Andrea Weglarzyová, Pavel Hruška,
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Mapa ostravských výletů vznikla za finanční podpory Statutárního města Ostravy,
Nadačního fondu Kousek po kousku, Nadace české architektury a MUDr. Davida Feltla a je
k dostání v Antikvariátu a klubu Fiducia, na pobočkách Ostravského informačního servisu
a na e-shopu zde
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