Tisková zpráva
Flea Market v DOV bude mít výjimečný doprovodný program.
Prezentaci vodíkového města a veterány slavných značek
OSTRAVA, 2. 9. 2020 – Tradiční „bleší trh“ Flea Market už počtvrté přiláká milovníky
starožitností, uměleckých děl, tradičních výrobků a jiných zajímavých pokladů do
multifunkční auly Gong v Dolních Vítkovicích (DOV). Uskuteční se 5. září od 10:00 do
16:00 hodin a bude mít doprovodný program, jaký tu ještě nebyl. S prezentací záměru
vodíkového města H2 City District, které by mělo vzniknout na Haldě Hrabůvka. Program
navíc ozvláštní i historické vozy a motorky věhlasných značek, jako je Jaguar nebo Honda.
Jak je u Flea Marketu dobrým zvykem, nepůjde o žádnou burzu levného nebo použitého
zboží, ale o zajímavosti a sběratelské kousky. Právě proto je program spojen i s možností
nahlédnout do budoucnosti Ostravy a poslechnout si v 11:00 hodin plán, jak vybudovat na
bývalé haldě naprosto unikátní vodíkové město, kterým by se Ostrava zařadila na přední
příčky v prosazování moderních ekologických technologií ve světě.
V rámci speciálního doprovodného programu bude k vidění také unikátní výstava veteránů
několika historických vozů a motorek. Návštěvníci se tak můžou těšit například na prohlídku
automobilu Jaguar E type 1969, Eagle SS 1979 nebo motocyklu Jawa DT500 či Honda Gold
Wing 1982.
Samotný Flea Market se jako obvykle zaměří na nejrůznější umělecké výrobky - původní
tvorbu, historické i jiné kuriozity. Nebudou chybět ani tradičně vystavované kousky, jako
jsou mince, medaile, starožitnosti nebo sklo či porcelán, dětské oblečení a doplňky.
Pokud by měli návštěvníci zájem, mohou navíc navštívit mnohem obsáhlejší zážitkovou a
interaktivní expozici na téma veteránů motorek, která je pod názvem Grand Prix k vidění
v sousedním objektu Svět techniky. Tam si mohou příchozí exponáty doslova osahat a leccos
si vyzkoušet.
Vstup na Flea Market je za symbolické vstupné 20 korun pro dospělé a starší náctileté. Děti
do 15 let mají vstup zdarma. Vstup na doprovodný program je v ceně. Expozice Grand Prix je
bez poplatku.

Pro případné prodejce Flea Marketu je stále možná rezervace míst na e-shopu Dolních
Vítkovic, případně pak na místě.
Více na www.dolnivitkovice.cz
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