Terra Technica. Největší muzeum jukeboxů na světě patří mezi jedinečné záležitosti
Chvalovice-Hatě - Největší na světě. Takovým přívlastkem se pyšní muzeum Terra Technica v
nákupním a zábavním centru Excalibur City v Hatích u Znojma. Nedaleko rakouských hranic
vybudoval sběratel Ronald Seunig spolu se svým společníkem Günterem Freinbergerem světově
unikátní expozici. Ta čítá na ploše 8500 m2 více než 700 jukeboxů, 250 pinballových automatů a další
stovky videoher a ostatních kuriozit – celkově více než 2000 exponátů.
Muzeum Terra Technica prezentuje vše ze zlatých časů, kdy na stříbrném plátně zářili hvězdy
jako Marilyn Monroe, Elvis Presley, Stan Laurel či Oliver Hardy. Obdivovat zde můžete jedinečné
automobily značek Ford, Cadillac či originální Batmobil, které jsou součástí expozice.
Co však činí muzeum unikátním, je celosvětově největší sbírka jukeboxů a pinballových
automatů. Ronnie Seunig soustředil na jedno místo modely, které tvoří průřez celou historií těchto
přístrojů. „Jedinečná cesta začíná kolem roku 1880 a končí až v přítomnosti. U nás se dozvíte vše o
slavných jménech firem jako Rock Ola, Seeburg, Ami nebo Wurlitzer,“ prozradil Ronnie Seunig.
Mezi jeho nejoblíbenější modely patří Wurlitzer 1015. „Žádný jiný jukebox nebyl nikdy tak
vzrušující,“ sdělil sběratel. Wurlitzeru 1015 bylo prodáno více než šestapadesát tisíc a patří mezi
nejprodávanější jukeboxy historie. Nejedná se však o jediný výjimečný přístroj v expozici Terra
Technica. Takový výběr exponátů zaslouží obdiv. Zde si na své přijde každý technický nadšenec.
Muzeum je rozděleno do šesti tematických sektorů. Cesta časem začíná na konci 19. století,
kde návštěvník nalezne model vůbec prvního jukeboxu z roku 1890. O pár kroků vedle začínají 30.
léta, zlatý věk jukeboxů, a expozice pokračuje přes 50. léta až do roku 1989. Sektory obsahují
jukeboxy a hrací automaty právě z té dané doby. Při návštěvě muzea Terra Technica mohou lidé
využít i tematických barů. Speciální část muzea objeví host po sestoupení do podzemí. „Tuto expozici
věnujeme superhrdinům, jako jsou například Spiderman či Batman. Perličkou je pak replika
obývacího pokoje ze 70. let,“ uvedla marketingová ředitelka Excalibur City Mag. Blanka ZahradníkováKašparová.
Specialitou celého muzea je skutečnost, že všechny exponáty jsou plně funkční a lidé si je
mohou vyzkoušet. Nechají si tak z jukeboxu zahrát svou oblíbenou písničku či zkusí štěstí na
pinballových automatech.
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