Tisková zpráva
Malý svět techniky U6 po měsíci opět otevírá svou expozici,
o pololetních prázdninách s Cestou kolem světa
OSTRAVA 2. 2. 2017 – V pátek 3. 2. 2017 se v Dolních Vítkovicích po měsíční odstávce znovu otevírá
Malý svět techniky – U6. Během této pauzy prošlo údržbou a znovuoživením více než 100
exponátů. Slavnostní znovuotevření připadá na den pololetních prázdnin a doprovodí jej
mimořádný program inspirovaný světem Julese Vernea.
Začátek roku znamená pro Malý svět techniky U6 Dolních Vítkovic čas oprav a vylepšování
exponátů. „Každoročně se v tomto období snažíme exponáty dostat do co nejlepší kondice tak, aby se
u nás návštěvníkům stále líbilo a rádi se vraceli. Zároveň se tak mění jejich vzhled a vylepšuje jejich
funkčnost a odolnost“ potvrdil ředitel Světa techniky Jakub Švrček. V rámci slavnostního
znovuotevření si tady připravili pro veřejnost zbrusu nový bohatý doprovodný program pro celou
rodinu, inspirovaný tentokrát Julesem Vernem.
Světoznámý spisovatel by v únoru slavil narozeniny. „Proto jsme při této příležitosti připravili Cestu
kolem světa, kterou u nás návštěvníci zvládnou nikoliv za osmdesát dní, ale jen za jeden den. Své
smysly procvičíte v daleké Bombaji, tajemná gejša představí japonskou kulturu, naučí poskládat
origami a v ponorce Nautilus můžete prožít jedinečnou lodní bitvu pod vedením samotného kapitána
Nema,“ popsal Švrček.
Expozice Malého světa techniky se nachází v budově bývalé VI. energetické ústředny v areálu Dolních
Vítkovic v Ostravě již od roku 2012. Odhaluje tajemství technických vynálezů od parního stroje až po
kosmické moduly. Při procházce po stopách románů Julese Verna si zde návštěvníci uvědomí
fantastickou řadu objevů, které významně poznamenaly vývoj průmyslu a technického pokroku.
Probíhají zde také vzdělávací programy pro školy a volnočasové aktivity pro veřejnost. Oddech si
mohou dopřát v malé kavárně U Kapitána Nema.
Speciální doprovodný program nabídne tradičně také Velký svět techniky. Více informací na
www.stcostrava.cz.
U6 bude od 3. února 2017 pro návštěvníky opět otevřena každý den od 10:00 do 18:00.
Pro další informace o expozicích a zařízení Dolních Vítkovic nás neváhejte kontaktovat:
Mgr. Pavlína Copková, 607 031 050, pavlina.copkova@dolnivitkovice.cz

