Cesta do historie průmyslu, vědy a techniky
Opět hledáme partu 30-45 rozhodných lidí, tentokrát za účelem prohlídky průmyslového areálu

Dolní oblasti Vítkovic – (www.dolnivitkovice.cz)

 Pojďte s námi navštívit Bolt Tower. „Adrenalinový“ okruh Vás zavede na vyhlídku až do výšky téměř 80m,
dostanete se do nitra vysoké pece a dozvíte se vše o výrobě surového železa.
 Nově je zpřístupněn Uhelný okruh, který Vás provede územím bývalého černouhelného dolu Hlubina s
atraktivní návštěvou Těžní věže; dozvíte se vše nejen o těžbě uhlí, ale také o jeho přeměně v koks a využití v
souvislosti s vysokou pecí. Součástí trasy je i představení nově zrekonstruovaných objektů v areálu sloužících
jako kulturně-společenská čtvrť Provoz Hlubina. Součástí trasy je i představení nově zrekonstruovaných
objektů tohoto areálu včetně Jantarové lávky.
 Rodiče s dětmi mohou navštívit (www.stcostrava.cz):

A) interaktivní technické muzeum „Malý svět techniky“. Vše v atmosféře vědecko-fantastických knih Julese
Verna, jehož datum narození (1828) je identické s rokem zrodu Vítkovických závodů. V tomto interaktivním
technickém muzeu je pro návštěvníky připravena celá řada vynálezů, které významně poznamenaly vývoj
průmyslu a technického pokroku na území českých zemí ale i ve světě.
Návštěvníci mají také možnost vidět ukázku výroby elektrické energie, poznání Voltova článku a princip jeho
využití.
Pro příznivce motorů je zde zachycen jeho začátek od parního stroje a plynového dmychadla, přes
elektromotor až po spalovací motor.
Zvláštní lahůdkou pak pro příznivce techniky je část věnovaná letectví a kosmonautice, včetně vystaveného
skutečného původního motoru letadla MIG 21 a v budoucnu i celého letadla včetně simulátoru letu.
Na konci každé etapy si návštěvník muzea může zcela jednoduše otestovat své získané znalosti, což zejména
u dětí přispívá k jejich lepšímu zapamatování.

B) Velký Svět techniky – jsou zde stovky zábavných atrakcí, které vás pobaví a poučí v nejrůznějších oblastech
života, přírodních i technických vědách.
Na ploše 14 000 m2 na návštěvníky čekají celkem čtyři "světy". Tak nazýváme naše nové expozice: Dětský
svět, Svět vědy a objevů, Svět civilizace a Svět přírody.

Uvnitř nového centra naleznete i 3D kino a Divadlo vědy. Společným jmenovatelem všech světů bude
poznání prostřednictvím zábavy a hry. Návštěvníci zde přijdou na kloub fungování města nebo lidského těla,
strojem času se mohou proletět třeba do pravěku k mamutům, pochopit, co je to vlastně duha nebo bouřka.
Ti starší se mohou ponořit do tajemství klonování, poznat micro a nanosvět a spoustu dalšího. U všech
badatelů rozpozná detektor nálady, jak jsou dnes nastrojeni a jestli se dobře baví. Pro ty nejmenší děti od
dvou do šesti let je určena speciální expozice - Dětský svět. Je překrásný a plný podnětů pro rozvoj poznání,
zručnosti a fantazie. Tady si mohou děti hrát s velikým jeřábem a postavit si svůj vlastní dům, opravit auto
nebo jako malí lékaři uzdravit kamaráda.

 Dle času se lze stavit na ochutnávku (cca na hodinu) do jedné z mých oblíbených hospod Club GARAGE
s vlastním minipivovarem. Mají zde několik druhů výborných piv. Hospůdka je ve stylu automobilové garáže,
což bude výborná tečka na průmyslové cestě. Samozřejmostí je možný nákup piva v 1L PET lahvi jako dárek
nebo k nedělnímu obědu ;)

POZOR!!!
Podrobnosti k zájezdu budou upřesněny společně s cenou dopravy (cca 350,-Kč) dle počtu nahlášených
osob a dopravce.

Termín výletu bychom chtěli směrovat na sobotu 19.9.2015 za předpokladu nahlášených
rezervací do neděle 23.8.2015!!! Tímto prosíme o včasnou rezervaci.
Odjezd bude cca v 7:30 od KD Šošůvka, příjezd cca v 16-17h.

Budeme se těšit.
Petr VAŠÍČEK – 736 105 504
Richard HÉDL – 775 962 794

