Černá louka není jen výstavištěm
Ostrava – Výstaviště Černá louka
se mění za pochodu. Společnost
Ostravské výstavy a.s. se spojila s Ostravským informačním
servisem s.r.o. Jednatelem se stal
Jan Šumbera, který dříve šéfoval
právě Ostravskému informačnímu servisu. Do názvu sloučených
společností se vrátil tradiční název Černá louka, vzniklo nové
logo…

Ve funkci jste zhruba rok, je
změna názvu zatímní největší
změnou?
Co se týče změny názvu společnosti, ta není až tak významná,
protože nejen obyvatelé Ostravy
mají tento areál zažitý pod názvem Černá louka, tím jsme se
pouze vrátili ke kořenům. Největší změnu vidím ve vnímání Černé
louky ze strany partnerů a spolupracujících organizací, kteří nás
začínají chápat jako moderní organizaci, firmu, která se rozvíjí.
Věřím, že správným směrem, a se
kterou stojí za to spolupracovat,
pořádat akce a dělat tak nejen

centrum Ostravy zajímavějším.
Za zmínku stojí nové akce typu
Coffee festival, Knižní festival Ostrava, změna podoby stávajících
akcí jako veletrh Svatba nebo
veletrh Dovolená. Dokončujeme
výstavbu výtahu ke konferenčnímu centru, který doposud chyběl
a máme připraveny projekty na
novou podobu prostranství před
a za pavilonem A. Tuto úpravu
bychom rádi realizovali během
příštího roku.
Jak se vám daří proměnit
Slezskoostravský hrad na cíl
rodinných výletů?
Prozatím největší viditelnou
změnou je nové unikátní Muzeum Jantarové stezky a Hedvábné
cesty, které v České republice ani
jinde v Evropě nenajdete. Nezapomínáme ani na děti. Pro ně
plánujeme nové expozice, kterými jim přiblížíme historii i přírodu. Na hradě se nově zabydlely
akce typu Majáles nebo Freedom
festival, samozřejmě pokračujeme v již tradičních akcích ať už
našich (Velikonoce, Vánoce či
nově pojatý Hradní hodokvas),
nebo našich dlouholetých partnerů. Stále uvažujeme o přestěhování vybraných modelů
ze zaniklého Miniuni do areálu
Slezskoostravského hradu. Snad
se nám to v příští sezoně podaří
zrealizovat. Novinkou jsou také
komentované prohlídky hradu,
které organizují kolegové z OS-

TRAVAINFO!!!, kteří jsou rovněž
součástí společnosti Černá louka
s.r.o. Před prázdninami jsme zprovoznili zcela nové webové stránky
www.slezskoostravyhrad.cz, kde
návštěvníci přehledně najdou
nejen informace o hradní historii, prohlídkách a expozicích, ale
také o plánovaných akcích a novinkách.
V čem vidíte největší potenciál
Černé louky?
Unikátností Černé louky je absolutní blízkost centra města. Je
přirozeným zeleným centrem
Ostravy, které chceme zachovat
a rozvíjet do budoucna. Toto místo není jen výstavištěm, ale díky
zeleni, blízkému nábřeží řeky Ostravice, areálu Slezskoostravského
hradu také relaxačním prostorem
pro obyvatele Ostravy a současně
také nečekanou atraktivitou pro
turisty. Místo je vhodné pro menší a střední hudební, filmové festivaly, divadla pod širým nebem
a jiné kulturní a sportovní akce.
Co připravujete na nejbližší
měsíce, případně čím chcete
návštěvníky Černé louky
a Slezskoostravského hradu
překvapit příští rok?
Novinky bych rozdělil do
tří částí. V areálu Černé louky
ještě letos proběhnou výstavy
Zdraví&Duše, Život bez bariér,
výstava Kreativ Podzim a veletrh Středoškolák & vysokoško-

lák, ProJob. Na začátku příštího
roku plánujeme veletrh Svatba
v novém designu, pokračovat
budeme veletrhem Dovolená
společně s Knižním festivalem
Ostrava, výstavou Kreativ Jaro
a jarním včelařským setkáním
Včela. Zcela novou akci chystáme k celosvětovému týdnu
udržitelné módy, pro odbornou
veřejnost organizujeme i řadu
konferencí a výstav. Dále se
v roce 2020 na Černou louku
vrací oblíbený olympijský festival, tentokrát Tokio 2020. Změnu interiéru vstupního prostoru pavilonu „A“ a nové webové
stránky cerna-louka.cz budou
moci návštěvníci zaznamenat
již letos, a to nejpozději koncem
listopadu.
V rámci OSTRAVAINFO!!! připravujeme změnu podoby infocentra ve Vyhlídkové věži Nové
radnice. V plném proudu jsou
přípravy prezentací Ostravy na
veletrzích cestovního ruchu
doma i v zahraničí. Samozřejmě pokračujeme ve vylepšování oblíbených komentovaných
procházek.
Jak jsem již zmínil na Slezskoostravském hradě čeká návštěvníky rovněž velké množství
akcí, jak stávajících, tak nových.
Připravujeme nové expozice
především pro děti a pevně věříme, že se nám podaří dotáhnout
také přestěhování Miniuni na
Slezskoostravský hrad.

