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TISKOVÁ ZPRÁVA  

31. 7.  2013 

 

FAJNE LÉTO NA TECHNO TRASE JE OPĚT TADY 

První srpnovou sobotu v Moravskoslezském kraji startuje další ročník 
víkendových akcí pro celou rodinu s názvem FAJNE LÉTO. Nenechte si ujít 
návštěvu dvanácti zajímavých míst v regionu – pozůstatků po těžbě, 
průmyslové nebo řemeslné činnosti a užijte si lákavý program se spoustou 
zábavy, soutěží i ochutnávkou regionální kuchyně. 

Letošní druhý ročník akcí na podporu technických památek, který pořádá 
Moravskoslezský kraj společně s Agenturou pro regionální rozvoj, bude zahájen v 
sobotu 3. srpna a potrvá do půlky září. Začátek je vždy ve 14 hodin s bohatým 
programem pro všechny věkové kategorie. 

„Druhý ročník akcí FAJNE LÉTO zahájíme v sobotu 3. srpna v areálu Vodního mlýna 
Wesselsky v Loučkách u Oder, kde se můžete těšit na Vodnickou pohádku v podání 
loutkového divadla, kováře, řezbáře a pradleny, zahraje vodnická kapela a flašinet. 
Návštěvníci mohou také vyzkoušet výlov rybníčku či hnětení těsta.  Ti odvážnější by 
pak v neděli 4. srpna  mohli zamířit do Kosárny v Karlovicích ve Slezsku a zkusit práci 
kovářů a řezbářů, soutěžit v chůzi v obřích dřevácích, hledat jehlu v kupce sena, 
mlátit prázdnou slámu nebo řezat oboustrannou pilou. Při ochutnávce 
gastronomických specialit zahraje cimbálová muzika Šajtar,“ uvedl náměstek 
hejtmana pro cestovní ruch a investice Ivan Strachoň.  

Upřesnil, že vloni se návštěvnost objektů v průběhu šesti týdnů, kdy se konaly akce 
Fajneho léta, pohybovala okolo šesti tisíc lidí. „Kraj dá letos do propagace Fajneho 
léta půldruhého milionu korun, kampaň běží i v okolních krajích. Kromě klasických 
reklamních aktivit v médiích, dopravních prostředích nebo na reklamních plochách 
letos fungují i tři facebookové profily,“ doplnil náměstek hejtmana pro cestovní ruch 
a investice Ivan Strachoň. 

„Součástí programů budou letos jak tradiční řemeslné ukázky včetně možnosti si je 
vyzkoušet, tak třeba na vojenských objektech ukázky bojové techniky. Hudbu 
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obstarají známé kapely a umělci: Pepa Streichl, Ivo Jahelka, Maxim Turbulenc, 
Fleret… Připraveny jsou vždy také ochutnávky specialit z kuchařky Jak šmakuje 
Moravskoslezsko, soutěže pro celou TECHNO TRASU, sbírání razítek do speciálních 
pasů, kolo štěstí nebo technokostky, pomocí kterých je možné složit foto vybraného 
objektu. Letos si návštěvníci mohou koupit i speciální suvenýry,“ přiblížila ředitelka 
Agentury pro regionální rozvoj Petra Chovanioková.   

Akce, které jsou součástí FAJNEHO LÉTA v Moravskoslezském kraji, si pochvaluje 
i spolumajitel Vodního mlýna Wesselsky, kde celé léto na TECHNO TRASE letos 
začíná, Jaroslav Král. „Díky loňským akcím kraje se nám velmi výrazně zvedla 
návštěvnost, lidé se o náš mlýn více zajímají a my jako majitelé, kteří už nemálo 
investovali do rekonstrukce památky, jsme vděční za každou propagaci,“ zmínil 
spolumajitel mlýna Jaroslav Král. 

Akce FAJNEHO LÉTA v Moravskoslezském kraji:  

Vodní mlýn Wesselsky 3. 8. 2013 

Kosárna v Karlovicích ve Slezsku 4. 8. 2013 

Důl Michal 10. 8. 2013 

Pivovar Radegast v Nošovicích 11. 8. 2013 

Úzkokolejná dráha Třemešná – Osoblaha 17. 8. 2013 

Technické muzeum Tatra Kopřivnice 18. 8. 2013 

Pěchotní srub MO-S5 "Na Trati" u Bohumína 24. 8. 2013 

Dolní oblast Vítkovice 25. 8. 2013 

Landek Park – Hornické muzeum 7. 9. 2013 

SZM – Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky 8. 9. 2013 

Hasičské muzeum města Ostravy 14. 9. 2013 

Vagonářské muzeum ve Studénce 15. 9. 2013 
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V Moravskoslezském kraji jsou tři z celkových dvaceti českých Národních 
kulturních památek (památek požívajících nejvyššího stupně ochrany) zařazených 
do industriálního dědictví a současně také do stávající TECHNO TRASY: Dolní 
oblast Vítkovic (Důl Hlubina a vysoké pece), Důl Michal a unikátní motorový vlak 
z 30.let 20. století Slovenská strela, který lze vidět u výrobce - v Muzeu Tatra 
Kopřivnice.  

Pro bližší informace navštivte stránky www.technotrasa.cz 

 

 

 


