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Malý Svět techniky v U6 překonal rekord v návštěvnosti
Interaktivní expozici malého Světa techniky v objektu U6 v Dolních Vítkovicích, která je plná
vědecko-technických exponátů a fungujících vynálezů, navštívilo během prvomájového dne
rekordních 1554 lidí. Je to číslo jednodenní návštěvnosti, na jaké se její provozovatelé dlouho
těšili a které s ohledem na zájem veřejnosti určitě nebude v sezóně ojedinělé. Malí i velcí,
Ostravané i turisté si ale užívali tradiční prvomájový Den otevřených dveří ve Vítkovicích a
v Dolních Vítkovicích. Program, na který celkem přišlo přes dvacet tisíc lidí, pak logicky
zvedl i návštěvnost v U6.
Lidé v U6 vedle části výukové oceňují hlavně část výstavní, ve které si mohou malí i velcí
hrát a vyzkoušet všemožné stroje a unikátní technická zařízení. Velkým lákadlem je mimo
jiné interiér slavné ponorky Nautilus jako vystřižený z románu Julese Vernea. Je to expozice
zážitková a především dotyková - malí i velcí návštěvníci si mohou na vystavené věci sahat a
zkoušet, jak to či ono funguje. Vlastně si osahat děje, technologie a postupy, které nemají
šanci nikde jinde naživo vidět. Exponáty jsou proto volně v prostoru, všem přístupné.
K vidění je toho skutečně dost. Simulátory aut, dílna pro děti s modelem CNC stroje, na
kterých si mohou samy vyzkoušet obrábění, výroba elektřiny vlastními silami nebo obří
„křečkostroj“, tedy kruh, ve kterém místo hlodavců běhají zvídaví návštěvníci. Velmi
oblíbeným se stal rovněž nově zprovozněný simulátor lokomotivy pantografu, kde si tak nyní
může návštěvník konečně zkusit jízdu vlakem z pozice strojvedoucího. Co se zdálo být
z pohledu cestujícího tak jednoduché, nyní získává úplně novou dimenzi.Vedle U6 patřila ve
strojírenských Vítkovicích mezi největší hity prvního májového dne výroba odlitků z
čokolády, které neodolalo celkem 582 dětí i dospělých. Lákaly ale i jízdy „vítkovickým

metrem“, provoz supermoderní linky rychlokovacího stroje nebo jiskřivý odpich na elektrické
obloukové peci. Návštěvníci si nenechali ujít ani vernisáž netradičního uměleckého sympozia
Smalt Art a slavnostní odhalení sochy „Židle“ významné české umělkyně Magdaleny
Jetelové. „To vše pomohlo přivést návštěvníky do U6 . Jsme moc rádi, protože už víme, že
většina z těch, kteří si nás jednou najdou, se vrací opakovaně,“ komentoval Jakub Švrček,
ředitel Světa techniky.
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