
                                                        
 

Tisková zpráva 
 

Malý svět techniky U6 otevřou po měsíci už tento víkend 
superhrdinové  

 

OSTRAVA 1. 2. 2019 – V sobotu 2. 2. 2019 otevřou Dolní Vítkovice po tradiční měsíční technické 
odstávce expozici Malého světa techniky U6. Během jeho uzavření prošlo údržbou a znovuoživením 
118 exponátů. Po celý víkend zde bude navíc probíhat mimořádný doprovodný program pod 
taktovkou známých superhrdinů. Návštěvníci se přímo v expozicích setkají se Supermanem, Hulkem, 
Thorem, Batmanem nebo Kapitánem Amerika.  
 
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 částečně mění jejich vzhled a vylepšuje 
jejich funkčnost a odolnost“ říká ředitel Světa techniky Jakub Švrček. Během jednoho měsíce tak tým 
více než šesti techniků každý den pracoval nejen na nejopotřebovanějších exponátech, ale upravovalo 
se také prostředí expozice či sociální zařízení. „Kromě opravy exponátů proběhla také výmalba části 
expozice, revize a úprava toalet, čištění expozice, světel a podobně,“ doplňuje Švrček.  
 
Návštěvníci se tak mohou znovu těšit na oblíbený vlakový simulátor Žabotlam, jenž byl obohacen o 
nové interaktivní návěstidlo v reálné velikosti, zcela nový historický trenažer AT 80 a mnoho dalšího. 
Víkendové znovuotevření bude okořeněno o superhrdinský program. „Superhrdinové přímo 
v expozicích otestují dovednosti, znalosti a sílu návštěvníků, díky kterým se poté budou moci společně 
postavit zloduchům. Tento program je připraven na oba víkendové dny vždy od 10:00 do 18:00,“ dodává 
vedoucí provozu Malého světa techniky U6 Markéta Klvačová. V tomto roce připravuje Malý svět 
techniky řadu nových dočasných výstav s tématikou známého Igráčka nebo českých vědců a jejich 
vynálezů. Podzim se ponese tradičně v duchu dušiček a narozenin U6 a Vánoce se závěrem roku ve 
stylu pohádkového Mrazíka. 
 
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 a 
občerstvení si mohou návštěvníci dopřát v malé kavárně U Kapitána Nema.  
 
Malý svět techniky U6 bude od soboty 2. února pro návštěvníky opět otevřen každý den kromě 

pondělků a to od 10:00 do 18:00. 

 
Kontakt: Pavlína Copková, 776 207 996, pavlina.copkova@dolnivitkovice.cz. 
 
 
 
 


