FAJNE LÉTO plné zážitků v Dolních Vítkovicích

V sobotu 19. 9. 2015 proběhl ve Světě techniky v Dolních Vítkovicích, za účasti tisíce návštěvníků,
již čtvrtý ročník FAJNEHO LÉTA, které bylo realizováno ve spolupráci s Moravskoslezským krajem
a zástupci TECHNO TRASY. Hlavním cílem projektu bylo prezentovat Moravskoslezský kraj
jako oblast plnou technických atraktivit s propojením různých nejen industriálních objektů,
a to s možností zhlédnutí zajímavých turistických míst, které samotný kraj nabízí.
V rámci jednotlivých aktivit, zařazených do TECHNO TRASY, měli turisté od června do září 2015
jedinečnou možnost poznávat různé industriální památky, rozvíjet své povědomí o našem regionu
a jeho průmyslové historii. Kdo se TECHNO TRASY zúčastnil, obdržel razítko a zařadil se tak do soutěže
o zajímavé ceny.
Dne 19. 9. 2015 byl ve Světě techniky od 10 do 18 hod. připraven pro děti i dospělé bohatý doprovodný
program, v němž si každý návštěvník mohl vyzkoušet profesi velkého vědce, stát se součástí světové
taneční skupiny BEAT UP Ostrava, která vystoupila v 15 hod., a zažít extrémní výbuch i doslovné
zapálení pro vědu na vlastní kůži. Aby toho nebylo málo, pokoušeli jsme se pomocí speciálních brýlí
ošálit Váš zrak, díky čemuž jste si mohli vyzkoušet simulaci vidění ovlivněné požitím alkoholu či drog.
Návštěvníci tak za nelehkých podmínek zdolávali nejrůznější překážky. Velice zajímavou a zároveň
poučnou byla prezentace první pomoci, prostřednictvím níž nám záchranný tým názorně předvedl,
jak je při záchraně životů důležité zachovat klidnou hlavu. Kdo se nebál, nechal si na památku své tělo
zkrášlit nějakým originálním tetováním, namalovat si dle svého přání obrázek na obličej,
anebo si odnesl vlastnoručně vyrobené zvířátko z balónků. FAJNE LÉTO ve Světě techniky celkem
navštívilo 1047 osob, a tak se Dolní Vítkovice mohou velice těšit z této významné účasti!
Děkujeme Moravskoslezskému kraji, zástupcům TECHNO TRASY a jejím jednotlivým členům
za nemalou podporu, díky níž se mohl zábavný program v Dolních Vítkovicích odehrát a potěšit
tak tisíce návštěvníků.

FAJNE LÉTO plné zážitků v Dolních Vítkovicích

Kontakt: Monika Halamková, monika.halamkova@vitkovice.cz

