PROGRAM

1. 2. – 14. 3. 2020
10.00

Přírodní výběr

Všední dny
Work days

Přírodní výběr
Animovaný ﬁlm s přírodovědnou tema�kou.
Vydejte se s Charlesem Darwinem na výzkumné cesty
a objevte s ním evoluční teorii.

Natural Selec�on

Natural Selec�on
Animated movie with a natural science theme. You will visit Charles Darwin,
take exploratory trips with him and get to the bo�om of the theory of evolu�on.
40 min.

Víkendy
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Pouze v češ�ně
Czech language only

Živák: Vesmírný zvěřinec
V kombinovaném pořadu vás nejprve provedeme oblohou
a podíváme se, kde se na ní schovávají zvířátka v podobě
souhvězdí či jiných objektů oblohy, a poté budete objevovat vesmír ve ﬁlmu Se zvířátky o vesmíru.
50 min, vhodné pro dě� do 10 let

Živák:
Vesmírný zvěřinec

Cesta časem
Představte si 14 miliard let trvající existenci vesmíru
zmenšenou na pouhý rok. Zjistěte, jak se formovala naše
Mléčná dráha, Slunce a Země, a jak začal existovat život.

Cesta časem
Time travel

Time travel
Imagine that the en�re 14 billion year life�me of the universe is compressed
into one year. Experience how our Milky Way was formed, Sun and Earth emerged
and how life came into being.
50 min.

Astronaut
Film se věnuje účinkům extrémních podmínek vesmíru
na lidský organismus a technologiím, které astronautům
umožňují přežít ve volném kosmickém prostoru.

Astronaut
Astronaut

Astronaut
The ﬁlm deals with the eﬀects of extreme condi�ons of space on the human body
and technologies that will allow astronauts to survive in open space.
30 min.

Úsvit kosmického věku
Animovaný ﬁlm o dobývání vesmíru.
Od vypuštění prvního Sputniku přes dobývání Měsíce
až po soukromé lety do vesmíru.

Úsvit kosmického věku
Dawn of the Space Age

Dawn of the Space Age
Animated movie showing major events in astronau�cs. From the launch of the ﬁrst
Sputnik, through the conquest of the Moon, to a private space ﬂight.
40 min.

Pouze v češ�ně
Czech language only

Živák: Všichni jsme hvězdy
Jak se rodí a umírají hvězdy, a co bude v budoucnu s naším
Sluncem? Co jsou černé díry? Jak je to s možnos� života
mimo naši planetu a kde všude už o nás mohou ve vesmíru vědět? A co máme s hvězdami společného?
55 min.

Živák:
Všichni jsme hvězdy

Planety
Výlet do historie a současnos� Země i dalších planet
Sluneční soustavy v animovaném ﬁlmu.

Planety
Planets

Součás� hodinového programu je jeden ﬁlm a sezónní projekce, nebo živý pořad.
Ke každému ﬁlmu nabízíme sluchátka s překlady do Aj, Nj, Pl, rezervace předem nutná.
Vstupenku nutno zakoupit zvlášť na pokladně, na konkrétní hodinu a sedadlo,
nejpozději 15 minut před začátkem projekce.
Při zakoupení vstupenky pouze do Planetária opusťte prostory iQLANDIE
do 15 minut po ukončení projekce.
Po zahájení projekce nebudete vpuštěni do sálu Planetária.

Změna programu vyhrazena.
The program can be changed.

Planets
The show is a discovery of fascina�ng landscapes that compose the Solar System.
40 min.
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One hour show include a seasonal show and a movie.
We oﬀer headphones with transla�on to ENG, GER or PL language
for each movie, reserva�ons in advance required.
Tickets must be purchased separately at the cash desk, for a speciﬁc �me and seat,
at least 15 minutes before the start of screening.
When you purchase only Planetarium �ckets, leave iQLANDIA premises within
15 minutes a�er the end of the screening.
A�er the beginning of the screening one will not be allowed into the Planetarium.

