Tisková zpráva
Za vysvědčení do Světa techniky zadarmo
OSTRAVA, 25. 6. 2020 – Letošní školní rok dospěl i přes všechny překážky do konce a většině dětí se
v těchto dnech konečně dostává do rukou vysvědčení. Svět techniky v Dolních Vítkovicích odmění
všechny školáky ve věku do 15 let v úterý 30. června volným vstupem do expozic. Děti mohou
zdarma navštívit Velký svět techniky včetně jeho nové atraktivní výstavy Grand Prix. A také Malý svět
techniky U6, kde je novinkou expozice legendární loď NIKÉ mořeplavce Konkolského s interaktivními
prvky, jako je třeba houpající se maketa kajuty, kormidlo, komiks nebo signální vlajky.
„Osobně jsem toho názoru, že každé ukončení školního roku musí jít, bez ohledu na známky, ruku
v ruce s patřičnou odměnou. Jedinou podmínkou pro volný vstup je, že si školák s sebou přinese
vysvědčení a bude mít doprovod dospělé osoby,“ říká ředitel Světa techniky Jakub Švrček. Výše
vstupného pro dospělý doprovod se liší podle toho, kam přesně se návštěvník vydá. Do U6 se
dostane za 160 korun, do Velkého světa techniky za 260 korun. Obě návštěvy může „dospělák“
skombinovat za zvýhodněné vstupné 330 korun. Další slevy lze dosáhnout on-line nákupem
vstupenek na webu Dolních Vítkovic.
Svět techniky nabídne zábavné poznání a hry. Velký svět techniky láká především na novou
interaktivní expozici Grand Prix, která návštěvníky vtáhne do světa unikátních historických
motocyklů. Výstava má také interaktivní část, která návštěvníkům dovolí prožít například pocit větru
ve vlasech při jízdě na motorce v rychlosti 40, 80 nebo 120 km/hod. nebo nastartovat
150kilogramovou motorku roztlačením, historické i moderní motorkářské outfity, airbrush tetování a
mnohé další.
V budově Velkého světa techniky se nachází také supermoderní 3D kino s přírodovědným filmem
„Dinosauři v Antarktidě“. Malý svět techniky je pak přitažlivý oblíbenými exponáty, jako jsou
simulátory jízdy v autobuse, automobilu či motorce.
Velký i Malý svět techniky mají v úterý 30. 6. otevřeno od 10 do 18 hodin. Film 3D kina mohou
návštěvníci vidět v 11:00 a v 15:00 hodin.
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