
Nová Křížová cesta v Bělském lese 

v neděli 02.02.2020 od 10:00 hod. a 

odpolední Literárně-Čajový Dýchánek 

 

Z Vašich přání a námětů na povánočním večírku vyplynulo, že by se kratší akce měly konat spíše 

v místě bydliště, což pro většinu z nás je Ostrava či Ostravsko.  

Naďka Baková přišla dále např. s výborným nápadem uspořádat čajově-bylinkový odpolední 

dýchánek spojený navíc s předčítáním literatury. Iba Vyvialová zase navrhla prohlédnout si nově 

vybudovanou Křížovou cestu v Bělském lese. Takže výsledkem je tato nedělní akce na jihu 

Ostravy, na kterou Vás srdečně zveme. Takto se budeme snažit postupně vyhovět i dalším přáním 

a uvítáme i Vaše vlastní náměty na akce, popřípadě je můžete po dohodě i sami či ve spolupráci s 

dalšími připravit.  

Pro ty, co přijedou zdaleka, Bělský les je největším ostravským lesem s možností procházek i 

sportovního vyžití a další zábavy. Menší část je upravena jako Lesopark, zbytek zůstává lesem, 

včetně stromů, zvěře a tak, a se studničním systémem pro zásobování výbornou pitnou vodou. 

Co na sebe? Doporučuji pohodlné sportovní oblečení a turistické obutí. Můžeme vyzkoušet i 

koncem roku námi pořízené hole pro Nordic Walking. 

Co s sebou? Oblíbenou povídku, básničku apod., kterou při dýchánku přečtete či přednesete – 

není to povinné, ale ostatní by si určitě rádi poslechli, jaký žánr se Vám líbí. Ale zas ne příliš dlouhé 

čtení, aby se nás zapojilo více. Určitě nějaké to čtení přinesou např. Naďka s Markétkou. 

TRASA:  

https://mapy.cz/s/ponobarute 

Na tomto odkazu najdete podrobnou trasu cesty. 

PŘÍLOHY: 

Dále v příloze najdete plánek příjezdu na místo srazu pro začátek procházky po Bělském lese – 

na tramvajovou zastávku Antonína Poledníka směr Dubina 

(Pokud by se však kamarádi z druhé strany lesa (Výškovice, Zábřeh) chtěli přidat cestou, mohlo by 

to být např. u Dakoty nebo na konečné tramvaje Zábřeh či u Koliby, viz. harmonogram níže.)  

Rovněž v příloze můžete dohledat místo odpoledního dýchánku v obchodním centru, kde je i 

prodejna BILLA (dříve tzv. Meinl), a sice tamtéž na adrese Bohumíra Četyny 3025/15, kam 

půjdeme společně zadním vchodem v doprovodu Radomíra Vyviala (603 255 894 a 731 199 671), 

neboť tento vchod je v neděli jinak uzamčen.  

https://mapy.cz/s/ponobarute


PŘIBLIŽNÝ HARMONOGRAM AKCE: 

 

10:00 SRAZ – Tram. zast. Antonína Poledníka (směr Dubina) 

Další časy jsou orientační: 

10:10 VYJDEME do Bělského lesa kolem rest. Dakota 

10:25 VSTUP do Lesoparku 

10:30 kolem WORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ – zájemci mohou vyzkoušet 

11:00 míjíme konečnou tramvaje ZÁBŘEH a vstupujeme do lesní části 

11:10 míjíme KOLIBU v Bělském lese (netěšte se, do 12:00 je zavřená, možná i pak) 

11:15 přicházíme k pilinami vysypanému běžeckému okruhu, po kterém se 

projdeme či proběhneme 

11:25 bychom se mohli trochu protáhnout při rozcvičce 

11:45 ZAČÁTEK KŘÍŽOVÉ CESTY 

11:55 Studánka Matky Boží 

12:30 vyjdeme z Bělského lesa do sídliště Bělský Les 

12:40 možnost před odpoledním dýchánkem zajít na oběd do Pizzerie Kuřátka, 

popř. si něco koupit v potravinách a sníst to při dýchánku 

13:00 až 13:30 (čas podle situace) ZAČÁTEK ODPOLEDNÍHO DÝCHÁNKU  

Pokud možno najednou bychom vstoupili zadním vchodem do objektu obchodního 

centra BILLA (dříve Meinl) poblíž zastávky Antonína Poledníka, a zde ve 3. p. (bez 

výtahu) bychom se oddali příjemné zasloužené relaxaci při čaji, bylinkách a 

předčítání. Někteří již objekt budou znát např. z batikování s Marcelkou. 

(Pokud by někdo chtěl přijít až na odpolední dýchánek, prosím, aby to sdělil 

Radomíru Vyvialovi a aby měl u sebe mobil, neboť objekt bývá v neděli uzavřen.) 

 

 

 



  



  



Pro zájemce je zde dále možnost se za pochodu naučit příhodnou píseň od Jarka Nohavicy: U 

nás na severu (i když z pohledu Ostravy je to u nás na Jihu). 

 

U NÁS NA SEVERU – JAROSLAV NOHAVICA 

V Bělském lese toulají se mamuti 

Když je neosolíš tak jsou bez chuti 

Nevěřil bys kolik to dá roboty 

Zavařovat na kyselo choboty 

 

Ďura světa v každém směru 

Co si myslíš na to seru 

Nemluv bo mě mory beru 

Tak se žije tady na severu 

 

Větry fuči ze všech směru 

Když není máslo jime Heru 

Furt dva metry od maléru 

Tak se žije tu u nás 

 

Všude kolem ve světě jsou mobily 

U nás nevyroste ani obilí 

Psi se živí výhonkama přesliček 

Každá rodina má deset dětiček 

 

Ďura světa… 

 

V centru vedle sochy T.G. Masaryka 

Ze země jak na Islandu voda stříká 

Malí velcí tlustí tencí různé rasy 

Zadarmo si tady všichni myjou vlasy 

 

Ďura světa… 

 

Z Karolíny je vidět do Evropy 

Pod Radhoštěm potkáš aj lidoopy 

Po výplatě je tu velmi divoko 

Praha daleko a Pánbů vysoko 

 

Ďura světa…. 

 

 

   Emi            Ami        H7  Emi 

1. V Bělském lese toulají se mamuti 

   G           D                Ami  Ami/C   H7 

   když je ne o solíš, tak jsou bez  chu  -  ti  



   G            D           Ami  Ami/C  H7 

   nevěřil bys, kolik to dá ro - bo  -  ty 

   Emi       Ami        H7   Emi 

   zavařovat na  kyselo choboty 

 

        Ami 

R: Ďura světa v každém směru 

         Emi 

   co si myslíš, na to seru 

           H7 

   nemluv, bo mě mory beru 

          Emi            E7 

   tak se žije tady na severu 

          Ami 

   Větry fučí ze všech směrů 

             Emi 

   když není máslo, jíme Heru 

            H7 

   furt dva metry od maléru 

          Emi  H7   Emi 

   tak se žije tu u nás 

 

   Ami Emi H7 Emi H7 Emi 

   na na na na.......... 

 

   Emi         Ami           H7  Emi 

2. Všude kolem ve světě jsou mobily 

   G         D         Ami Ami/C  H7 

   u nás nevyroste ani o - bi  -  lí 

   G           D         Ami   Ami/C   H7 

   psi se živí výhonkama pře - sli  -  ček 

   Emi       Ami         H7   Emi 

   každá rodina má deset dětiček 

 

 

R: 

 

   Emi            Ami        H7    Emi 

3. V centru vedle sochy T.G. Masaryka 

   G           D          Ami  Ami/C  H7 

   ze země jak na Islandu voda stří - ká 

   G          D            Ami   Ami/C  H7 

   malí velcí tlustí tencí různé ra  -  sy 

   Emi        Ami          H7       Emi 

   zadarmo si tady všichni myjou vlasy 

 

R: 

 

   Emi        Ami         H7  Emi 

4. Z Karolíny je vidět do Evropy 

   G             D           Ami  Ami/C H7 

   pod Radhoštěm potkáš aj lido - o  -  py 

   G          D           Ami  Ami/C  H7 

   po výplatě je tu velmi di - vo  -  ko 

   Emi       Ami         H7   Emi 

   Praha daleko a Pánbůh vysoko 

 

R: 


