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Technické muzeum v Brně na Regiontouru představí nové prvky technické herny
Elektrostatický stroj, který umožňuje nabíjet kovovou kouli na velmi vysoké napětí, tedy
Van de Graaffův generátor, představí Technické muzeum v Brně (TMB) v rámci Regiontouru 2017.
Jedná se o jeden z nových prvků, který si budou moci na jaře návštěvníci v Technické herně TMB
vyzkoušet. Doplní jej velká plazmová koule o průměru zhruba 80 cm. V TMB ještě na jaře
do technické herny přibude Faradayova klec, vysoký dvoumetrový plazmový válec a Teslovo vejce.
V rámci pavilonu P bude umístěný další prvek z Technické dílny TMB – tzv. Černá díra. Kdo
z návštěvníků objeví její umístění a přijde jej říct ke stánku muzea, obdrží drobnou cenu.
TMB na veletrh přiveze také zástupce současné výstavy Dinosauři na řetězu – Mechatronika a iluze,
kde budou pro malé i velké přichystané zábavné úkoly. Tento prostor ještě doplní obrazovka
s 2D filmy o dinosaurech.
Součástí stánku TMB na veletrhu Regiontour bude také model německého obrněného vlaku klubu
World War II Circus. Více než osmimetrový vlak je protagonistou nově připravované show klubu
s názvem Bitva o most, v níž američtí vojáci napadnou právě tento vlak. Model vlaku je v měřítku
1:6. S klubem World War II Circus TMB spolupracuje několik let. Naposledy to bylo v roce 2015, kdy
se v TMB uskutečnila výstava modelů válečné techniky v měřítku 1:6.
TMB také představí své workshopové aktivity – tedy práci s kolovrátkem a na tkalcovském stavu –
s pozvánkami na dílny roku 2017 pro malé i velké.
V pátek 20. a v sobotu 21. 1. uspořádá TMB 3x během dne soutěž o poukázky na volný vstup
do muzea, vždy v 11.10, 13.10 a v 15.20. V neděli 22. 1. pak v 11.10 a v 13.10.
Dotazy návštěvníků zodpoví přítomní zaměstnanci TMB, kteří také představí program TMB v roce
2017. Regiontour a Go, veletrhy cestovního ruchu, se konají od 19. do 22. 1. 2017 na brněnském
výstavišti.
Kontakt pro média: Radek Žák, vedoucí Oddělení komunikace a marketingu TMB
zak@tmbrno.cz
+420778 522 505
Technické muzeum v Brně je státní příspěvkovou organizací zřizovanou Ministerstvem kultury. Zabývá
se dokumentací vývoje vědy a techniky a průmyslové výroby v širokém rozsahu téměř tří desítek oborů –
počínaje řemeslnou výrobou a konče moderní technikou. Muzeum návštěvníkům nabízí stálé expozice, které
jsou průřezem vědou a technikou za několik staletí. Pro rodiny s dětmi připravuje bohaté lektorské programy a
pořádá řadu akcí pro širokou veřejnost. Muzeum spravuje i technické památky mimo Brno (např. Stará huť
v Josefově, barokní Kovárna v Těšanech či Vodní mlýn ve Slupi aj.).
Snahy o založení muzea můžeme sledovat již v 19. století, samotné Technické muzeum v Brně bylo založeno
v roce 1961. V roce 2016 oslavilo 55 let své existence.
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