TISKOVÁ ZPRÁVA
Vítkovice a Dolní Vítkovice tradičně zvou na 1. května celé rodiny.
Návštěvníky čekají nejen technické zajímavosti, ale i hry a zábava pro všechny generace
OSTRAVA 27. 4. 2017 – Už v osm ráno se na prvního máje otevřou brány všech provozů strojírenské
skupiny Vítkovice, lahvárenské provozy skupiny Cylinders Holding v Dolních Vítkovicích a také
samotný areál Dolních Vítkovic. První květnový den bude tradičně věnován zábavě pro celé rodiny a
prohlídkám technologií i v Dolních Vítkovicích.
Program akce je velmi pestrý, na své si přijdou návštěvníci všech věkových kategorií. Ve vítkovických
provozech bude k vidění jako obvykle pestrá paleta zajímavostí: od komentovaných prohlídek
provozů, přes ukázky kování na špičkovém rychlokovacím stroji, obrábění kovů, zkružování plechů,
vypalování tvarů na pálicím stroji až po IT speciality typu 3D tiskáren a tabletů do aut. Vítkovice
Doprava nabídnou prohlídky železničního depa, jízdu vlakem – tzv. vítkovickým metrem, jízdy
drezinou i prezentace CNG aut. Vítkovice Testing center chystají dokonce i chemické pokusy.
Skupina Cylinders Holdign se připojí ukázkami výroby a užití ocelových lahví ve Vítkovicích Cylinders,
Hasičský záchranný sbor Vítkovice připravil ukázku hašení vodním dělem a umožní zájemcům zkusit
si i přesnost jejich mušky při střílení ze vzduchovky na cíl.
V Dolních Vítkovicích se návštěvníci mohou těšit například na kapelu Mirai, která zahraje od 14 hodin
před budovou Velkého světa techniky, na promítání filmu Cesta do pravěku v obřím kině – v 11 a v 16
hodin. Milovníky výšek potěší návštěva Bolt Tower, ze které budou moci pouze v tento jeden
prvomájový den vypustit balonky štěstí s vlastním vzkazem.
Nově bude v Dolních Vítkovicích létat vyhlídkový vrtulník. Pokud se lidé chtějí proletět už 1. května, je
jim k dispozici voucher na e-shopu.
Na příznivce vojenské válečné historie čeká nová výstava Vítkovická ocel pro obranu republiky, která
v první květnový den bude pro návštěvníky otevřena zdarma.
Ve 13 hodin bude ve Velkém sále Gongu navíc představena Nová vize Dolních Vítkovic. Kudy by se
mohl ubírat další vývoj industriálního areálu představí osobně Jan Světlík.
Další tipy z programu Dne otevřených dveří:






Gong - kinopremiéra filmu Cesty Josefa Pleskota proběhne ve Velkém sále Gongu, 13:00
představení Nové vize Dolních Vítkovic
MIG 21 – známá stíhačka Mig 21 dostala nový kabát! V rámci Dne otevřených dveří
slavnostně doladíme její poslední barvy.
Ostravský informační servis – společný produkt Dvě věže, velkoformátové puzzle a další
aktivity pro celou rodinu
3D virtuální realita ve Velkém světě techniky s Fakultou elektrotechniky a informatiky, VŠB –
TU Ostrava
Prvomájová maňásková pohádka pro nejmenší v prostoru expozice Malého světa techniky
U6 (v prostoru před ponorkou)






Venkovní prostory před U6 - science show - profesor Křemík má konečně možnost předvést
obrovskou show bez omezení vnitřními prostory svého domovského Divadla vědy, to bude
stát rozhodně za to!
Vítkovická střední odborná škola předvede, jak fungují a co všechno umí vozítka na solární
pohon.
Laser run – běhání s laserovou pistolí, které připomíná biatlon…

Hlubina/Provoz Hlubina







10:00 - 14:00, Compress Hall: Fajna Dílna - májové řemeslné dílny pro veřejnost (mávátka,
větrníky a dřevěné přívěsky)... Zrob si sám!
13:00 - 17:00, venku před Cineportem: LGTB První máj! - rovnoprávná líbačka pod kvetoucí
třešní, infostánek, dokumenty o duhových rodinách v kině Cineport
14:00, Compress Hall: komentovaná prohlídka Provozu Hlubina "Dva roky na dole"
16:00 - 19:00, venku před Cineportem: Májová grilovačka Provozu Hlubina (mohou si donést
i svoje)
19:00 - 22.00, kavárna Maryčka: vernisáž výstavy obrazů Samuely Bartošové + afterparty
s koncertem
Industriální safari – obří loutky z dílny studentů DAMU a jejich učitele pravého japonského
loutkaře Noriho Sawy a Hzy Bažanta představené poprvé 22. 4. v rámci akce Monstra
v Hlubině

Landek Park


projížďka důlním vláčkem, expozice báňského záchranářství nebo piknik v krásné přírodě? To
vše nabízí areál Landek Park v Petřkovicích. Neváhejte a vyčistěte si hlavu v prostředí národní
přírodní památky. Najíst se můžete například v Harendě u Barborky nebo stylovém
BistrOpen.

Provozy VMG budou přístupné od 8 do 13 hodin, dolnovítkovický areál nabídne zábavu pro celé
rodiny ještě až do 18 hodin.
Kontaktní osoby:
Pavlína Copková za DOV, tel.: 607 031 050
Eva Kijonková za VMG, tel.: 721 857 097

