Tisková zpráva
Třeba bude výstava inspirovat
děti k tomu, aby vstaly od počítačů
Celé měsíce skládali dohromady školáci z Německa a Čech obří model železnice, kde nechybí ani
několik nádraží a malé městečko. Od pátku 9. listopadu jej mohou obdivovat také návštěvníci
Severočeského muzea. Model zde bude k vidění do 25. listopadu.
Školáci staví železnici – tak se jmenuje nová výstava v libereckém Severočeském muzeu, která
představuje model železnice, jenž zabral celý výstavní sál v mezipatře. Malí modeláři z Německa i
Čech jej stavěli několik měsíců. Lidé, kteří se na obří model přijdou podívat, tu najdou nejenom spleť
kolejí a desítky vlakových souprav, ale i několik nádraží, průmyslový areál a malé městečko.
A přestože jde o do detailů pečlivě vyvedený obří model železnice, nechybí zde ani automobily. Vše
je zmenšené v měřítku 1:87. Maketa je navíc funkční, vlaky supí po miniaturních kolejích jako ty
opravdové. „Společné dílo tvořilo několik škol. Podílelo se na něm asi 70 dětí, z nichž některé u toho
byly celou dobu, co model vznikal,“ řekl ředitel muzea Jiří Křížek
Jak doplnil ředitel Křížek, železniční model není tradiční muzejní výstavou, ale spíše inspirací a
pobídkou, jak lze motivovat děti a mládež, aby rozvíjela svou technickou zručnost, smysluplně trávila
svůj volný čas a poznala své sousedy ze zahraničí. Podobně vidí smysl výstavy také náměstek
primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast Kamil Jan Svoboda, který výstavu zahajoval.
„Je obdivuhodné, že v dnešní době, kdy mladí lidé většinou vysedávají u počítačů a nemají čas na
pohyb a další koníčky, se ještě najdou mezi nimi i tací, kteří dokážou celé měsíce tvořit vlastníma
rukama něco tak krásného jako tento model železnice. Věřím, že se na výstavu přijde podívat hodně
dětí, a že je bude třeba obří model inspirovat k tomu, aby se zvedly od počítačů a zkusily také něco
vytvořit,“ zdůraznil náměstek Svoboda.
Novou výstavu si mohou prohlédnout návštěvníci Severočeského muzea až do 25. Listopadu.
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