
 

 

 

FAJNE LÉTO plné zážitků v Dolních Vítkovicích 

 

V sobotu 16. 9. 2017 proběhl ve Světě techniky v Dolních Vítkovicích šestý ročník FAJNEHO LÉTA. 

Akce je již tradičně realizována za významné finanční podpory Moravskoslezského kraje a opět do ní 

byly zapojeny významné památky Technotrasy. V letošním roce se nám podařilo překonat rekord 

v návštěvnosti této akce. Díky nabitému programu a systematické propagaci jsme přivítali 1 628 

návštěvníků. Hlavním a také dlouhodobým cílem tohoto projektu je prezentovat Moravskoslezský 

kraj jako oblast plnou technických atraktivit s propojením různých nejen industriálních objektů, a to 

s možností zhlédnutí zajímavých turistických míst, které kraj nabízí. 

V rámci jednotlivých aktivit, zařazených do TECHNOTRASY, měli turisté od června do září 2017 

jedinečnou možnost poznávat různé industriální památky, zvýšit povědomí o našem regionu  

a jeho průmyslové historii.  

Dne 16. 9. 2017 byl v areálu Dolních Vítkovic ve Světě techniky od 14 do 18 hod. připraven pro děti i 

dospělé bohatý program, skládající se ze zábavně-naučného obsahu, v němž si každý návštěvník mohl 

vyzkoušet chemické pokusy, vyřešit vybrané fyzikální hlavolamy, vyrobit si dřevěné výrobky a 

v neposlední řadě otestovat své vědomosti v kvízu z oblasti botaniky a Dolních Vítkovic. Odvážlivci si 

vyzkoušeli simulaci 3G přetížení na Gyroskopu, kreativní jedinci si vyrobili vlastní zvířátko z tvarovacích 

balónků a mohli si od našich animátorů nechat vytetovat něco na památku prostřednictvím dočasného 

AirBrush tetování. Program probíhal ve vnitřních i vnějších prostorách Světa techniky.  Před jeho 

budovou byl instalován nafukovací skákací hrad pro nejmenší, pódium, na kterém se střídal program 

Divadla vědy, Českého červeného kříže a vědomostní kvíz pod vedením moderátora. Před pódiem pak 

probíhaly také závody speciální Robobrouků. Díky prezentacím Červeného kříže si návštěvníci 

zopakovali základní zásady poskytování první pomoci. Návštěvníci měli možnost sbírat po celý den 

razítka do speciálních hracích karet. Po splnění úkolů obdrželi drobné odměny s logem 

Moravskoslezského kraje, Technotrasy a Světa techniky. Akce splnila nejen zábavné, ale také naučné 

cíle a návštěvníci odcházeli plni zážitků, vědomostí a s drobnými dárky na památku.  

Akce Fajne léto proběhla díky významné finanční podpoře Moravskoslezského kraje.  

Kontakt: Mgr. Pavlína Copková, email: pavlina.copkova@dolnivitkovice.cz 
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