
 

 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 
10. června 2014 
 
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZAHAJUJE TŘETÍ ROČNÍK FAJNEHO LÉTA NA TECHNO 
TRASE 

Další ročník víkendových akcí pro celou rodinu s názvem FAJNE LÉTO startuje tuto sobotu 14. 
června. 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 třetí ročník akcí na podporu technických památek, který pořádá Moravskoslezský kraj 
společně s Agenturou pro regionální rozvoj, bude zahájen ve 14 hodin v Dolních Vítkovicích 
v Ostravě a v Kosárně v Karlovicích ve Slezsku. Víkendové akce s bohatým programem pro všechny 
věkové kategorie potrvají až do 6. července. 

„Návštěvníci se mohou těšit například na Michala Tučného Revival Band, na finalistu Hlasu ČeskoSlovenska 
Daniela Mrozka, dále na Vlastu Korce a další. Děti přivítá Michal Nesvadba, Maxipes Fík nebo třeba 
Soptík.“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro investice a cestovní ruch Ivan 
Strachoň. Doprovodný program akcí je zdarma. 

Upřesnil, že vloni v průběhu šesti týdnů, kdy se konaly akce FAJNEHO LÉTA, technické památky 
na TECHNO TRASE navštívilo přes 6 tisíc lidí. Největší zájem je o Dolní oblast Vítkovice a 
Landek Park, návštěvnost ale roste i u dalších atraktivit. Celková návštěvnost technických 
památek se v roce 2013 zvýšila oproti roku 2012 o 150 tisíc lidí. „Součástí programů budou i letos 
tradiční řemeslné ukázky včetně možnosti si je vyzkoušet, na vojenských objektech ukázky bojové techniky. 
Připraveny jsou vždy také ochutnávky specialit z kuchařky Jak šmakuje Moravskoslezsko, soutěže pro celou 
TECHNO TRASU se zajímavými cenami, sbírání razítek do soutěžních pasů,“ dodal hejtmanův náměstek Ivan 
Strachoň. 

Následující akce: 

15. 6. 2014    Pivovar Radegast v Nošovicích 
21. 6. 2014    Pěchotní srub MO-S5 "Na Trati" u Bohumína 
22. 6. 2014    Hasičské muzeum města Ostravy 
28. 6. 2014    Úzkokolejka dráha Třemešná – Osoblaha 
28. 6. 2014    Areál čs. opevnění Hlučín – Darkovičky 
29. 6. 2014    NKP Důl Michal 
29. 6. 2014    Vagonářské muzeum ve Studénce 
  5. 7. 2014    Technické muzeum TATRA Kopřivnice 
  6. 7. 2014    Vodní mlýn Wesselsky v Loučkách u Oder 
  6. 7. 2014    Landek Park v Ostravě-Petřkovicích 
 
Další informace k FAJNEMU LÉTU na TECHNO TRASE včetně podrobného programu najdete na webových 
stránkách www.technotrasa.cz. 

 


