
Tři pohledy: shora, z budoucnosti 
a z dobré adresy

Stál jsem nahoře, zhlubo-
ka oddychoval a pozoroval
okolí. Zimní příroda a stro-
my bez větví umožňovaly do-
brý přehled. Ale stejně je to
tady v létě, když je vše skryto
v moři zeleně, mnohem hez-
čí, říkal jsem si. 

V dálce jsem v parku jen tu-
šil opravenou ptačí voliéru,
zakrývaly ji budovy na teniso-
vých kurtech. Na těch se te� 
v zimě zastavil život, ale v bu-
doucnu zde možná nafukovací
hala umožní hrát i v tomto ob-
dobí. To fotbalisté mohou tré-
novat i v zimě, ale dnes tady
nejsou. Vyhřívaného druhého
hřiště se přece jen asi hned tak
nedočkají, ale zatravnit by se
mohlo. Zvláště, když mezi
hřišti vyroste nová tribuna. Ta
bude sloužit divákům. Už ne-

budou muset při dešti domů.
V budově bude i sociální zaří-
zení a bufet. Jen aby hráči od-
váděli dobré výkony, na které
by se diváci mohli těšit! Právě
pro fotbalisty, ale nejenom pro
ně, již vyrostla
před třemi lety
přístavba ša-
ten.

A kdo ještě pamatuje dobu,
kdy zimní stadion ani neměl
střechu? Přesto to není tak
dávno, poprvé jsme bruslili
bez větru, sněhu či deště nebo
sluníčka a tajícího ledu v roce
2000! Od té doby můžeme vy-
užívat halu i v létě. 

Za zimním stadionem je vi-
dět opravený amfiteátr letního
kina a četné prvky Hobby par-
ku pro děti. Zvířátka na malo-
vaném domačku rozeznat na
dálku nelze. Stejně je dobře, že

takovou dobu odolala spreje-
rům. Zavřu oči a představím si
také nové dopravní křiště, kte-
ré zde vyroste v roce 2010 
a blízké opravené pódium. Co
nového budeme vymýšlet pak?

Pohlédnu
pro změnu ví-
ce doleva. Po

bývalém zarostlém sokolském
hřišti není ani památky. Vidím
aquacentrum, plavce pozoruji
z té výšky vevnitř a také ve
venkovním bazénu. Ten se po-
vedl. V ochlazovně sauny ni-
koho nevidím, přece jen je asi
příliš zima. 

Kde asi letos vyroste ono
nové venkovní brouzdaliště?
Nevybavuji si už, jak to vypa-
dalo na projektu. Ale co, do
léta uvidíme. Nechme se pře-
kvapit. V létě zde budou hrát
návštěvníci i volejbal a brzy ta-

ké minigolf. Více se sem toho
nevejde, silniční přivaděč pře-
ce jen uřízne kousek pozemku.
Ale protihlukové bariéry na-
štěstí pomohou zachovat tuto
krásnou klidovou zónu.

Vycházím ven z rozhledny.
Proskleným schodištěm pozo-
ruji Rio bar, auty zaplněné
parkoviště a říkám si, jak asi
doplní tento areál nová víceú-
čelová hala. Naše město si ji
zaslouží, snad uspějeme v zís-
kání dotací. 

Ale konec snění, ještě si
dvakrát tréninkově vyběhnu
schody a pak si dám zaslouže-
né pivo nahoře v restauraci.
Kdo by to byl před lety řekl, že
to tady může být tak pěkné? 
V tom škaredém a zaprášeném
Bohumíně.
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