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Na závěr prázdnin DIAMO spolupořádá festival s názvem POHO den. Po loňském 

úspěšném prvním ročníku v areálu Dolu Barbora letos proběhne druhý ročník u Dolu 

Gabriela v blízkosti tzv. šikmého kostela u Karviné. Hlavním organizátorem je krajská 

společnost Moravskoslezské investice a development, se kterou DIAMO spolupracuje 

na oživení a rozvoji pohornické krajiny. 

 

Program je tentokrát rozdělen do dvou dnů. Začíná v sobotu 27. 8. od 13:00 jak u bývalého 

Dolu Gabriela, tak i ve staré Orlové u kostela. Na obou místech nebude chybět dobrá hudba, 

zábava pro děti i dospělé a regionální speciality. Pro zajištění snadného přesunu bude 

k dispozici kyvadlová doprava autobusem mezi Dolem Gabriela a starou Orlovou. POHO bus 

bude jezdit zdarma co půl hodiny.  

 

Hlavní večerní program proběhne u Dolu Gabriela, který DIAMO převzalo od OKD. Společně 

s Moravskoslezským krajem se snaží najít nové využití pro památkově chráněné objekty, které 

zbyly po kdysi velkém dole, kde pracovaly tisíce lidí. V 19:00 tam proběhne Talkshow 7 pádů 

Honzy Dědka s herci Veronikou Žilkovou a Markem Taclíkem a večer vyvrcholí známými 

filmovými melodiemi v podání symfonického orchestru Májovák Karviná. Koncert nazvaný The 

Best of Hollywood II začíná ve 20:30.  

 

V neděli 28. 8. proběhnou exkurze a komentované prohlídky po pohornické krajině a důlních 

areálech, na které je potřeba se předem zaregistrovat na webu POHO2030 

(www.poho2030.cz/akce/poho-den-2022/). Připraveny jsou dvě trasy: Po stopách zaniklého 

města (Stará Karviná) a Po stopách horníků, která povede od Dolu Gabriela k Dolu Barbora, 

o který se taktéž stará státní podnik DIAMO.  

 

Státní podnik DIAMO zve všechny zájemce o hornickou tématiku a místa se zajímavou historií. 

Vstupné na celý festival je zdarma. 
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