ˇ HRA V DOVU
AKCNÍ
TAJEMSTVÍ PÁRY
JAK NA TO?
Vítejte dobrodruzi,
parní stroje Dolních Vítkovic už sice utichly,
ale jejich ocelové srdce pořád bije.

Co

se

skrývá

v

tajuplných

zákoutích

mezi

potrubím, komíny a podivnými stavbami?

Vyzvedněte si v DOV OKÝNKU kvíz s mapou
a

vydejte

se

na

cestu

za

tajemstvím

industriálního areálu.

Správné

odpovědi

na

otázky

naleznete

na

bodech označených na mapce.

Zkoumejte

informační

tabule,

nápisy,

dívejte se kolem sebe a hledejte stopy!

Za splněnou misi vás čeká hezká odměna
v DOV OKÝNKU Malého Světa Techniky U6.

Hrát

můžete

i

on-line

nebo

si

můžete

hru

vytisknout už doma! Více informací najdete
na dolnivitkovice.cz.

SO–NE
11:00–18:00

www.dolnivitkovice.cz

1.Jaký piktogram následuje po DNA na žluté grafice budovy Velkého Světa Techniky?
a) pulec
b) spermie
c) myš

2.Kolik vodních ploch čističky odpadních vod je vidět z workoutového hřiště?
a) 1
b) 2
c ) 3

3.Od jakého roku je těžní věž Národní kulturní památkou?
a) 2002
b) 2003
c) 2004

4.Co bylo v provozu od roku 1952?
a) Spodní záložník
b) Ramenní výtočník
c) Čelní výklopník

5. Jak se přezdívalo elektrické lokomotivě k převozu koksu pod hasící věž?
a) Teleška
b) Peleška
c) Terezka

6.Na které části letadla se nachází označení MIG 21?
a) na křídlech
b) na špici
c) na ocase

7.Jaký je směr toku vysokopecního plynu?
a) sazebna - prašník - čistírna - plynojem
b) sazebna - plynojem- prašník - čistírna
c) sazebna - plynojem - čistírna - prašník

8. Jaký je obsah vozu Veronika?
a) 22 m3
b) 21 m3
c) 23 m3

9. Kondenzací koksárenského plynu vznikl i čpavek, dehet a?
a) nehet
b) benzol
c) benzín

10. Jaké je číslo Tramvaje v areálu DOV?
a) 1309
b) 1093
c) 1039

11. Jak se označovaly plynové ventily vystupující z Plynojemu?
a) V1 a V2
b) B1 a B2
c) A1 a A2

12. Čím je převážně tvořen skelet vodojemu?
a) ocelí
b) cihlami bobrovkami
c) železobetonem

13. Jak se nazývá kavárna Malého Světa Techniky U6?
a) kavárna U Kapitána Ameriky
b) kavárna U Kapitána Granta
c) kavárna U Kapitána Nema

