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Science centra se znovu otevírají
Přízeň návštěvníků může rozhodnout o jejich další existenci
(Praha, 28. května 2020) – S další vlnou rozvolňování pravidel se postupně otevírají také
česká science centra. Lákají na nové exponáty, připraveny jsou i speciální doučovací
programy, příměstské i pobytové tábory či nové filmy v planetáriích. Platit budou přísná
hygienická opatření, včetně pravidelné desinfekce exponátů. O bezpečnost se postarají
i technologie. V Techmanii změří speciální kamera s termovizí všem návštěvníkům teplotu
již při vstupu do prostor science centra. V iQLANDII, Světě Techniky a VIDA! science centru
budou prostory desinfikovat aerosolovou desinfekcí. Pro science centra, která bojují
o přežití, je vývoj nynější návštěvnosti klíčový.
„Podpořte nás prosím svojí návštěvou, vaše přízeň teď může rozhodnout o existenci či pádu
science center. Covid krize výrazně zasáhla do chodu našich institucí, které významně
doplňují a rozšiřují vzdělávání dětí v České republice. Mimo to, že pomáháme školám ve
výuce, tak jsme určitě zajímavé indoor destinace pro rodiny s dětmi, které hledají atraktivní
a chytrou zábavu na celý den. Bez pomoci a podpory vyjádřené také vaší návštěvou bohužel
následky koronakrize nemusí centra zvládnout anebo nebudou schopna zajistit své služby
a programy v takové podobě, jak je známe před krizí“, vyzývá veřejnost Kateřina Chábová,
ředitelka České asociace science center.
Období, kdy byla centra zavřená, využily týmy lektorů mimo jiné k přípravně nových
atraktivních programů či exponátů a samozřejmě na zavedení hygienických opatření – ať už
se jedná o desinfekci, omezený počet návštěvníků či pravidelnou výměnu vzduchu. Na co se
mohou návštěvníci těšit, a kdy jednotlivá science centra otevírají a jaká jsou hygienická
opatření?
VIDA! Brno: 100%výměna vzduchu a 3D Dinosauři z produkce BBC
Brněnská VIDA! má otevřeno od pondělí 25. 5. a prohlédnout si lze jak venkovní, tak vnitřní
expozice. „Hygienická pravidla jdou zde standardní – 100% výměna vzduchu, dostatečné
množství desinfekce pro služební i osobní potřebu a pravidelná desinfekce exponátů.
Návštěvníky budeme také nabádat k tomu, aby dodržovali předepsané rozestupy,“ uvádí
ředitel science centra VIDA! Lukáš Richter.
Hlavní novinkou, kterou VIDA! nabízí, je unikátní 3D film Dinosauři z produkce BBC. „Vydejte
se spolu s vědci po stopách osmimetrového masožravého dinosaura, býložravců s dlouhými
krky nebo předchůdců krokodýlů se zuby ostrými jako břitva. Staňte se novodobými lovci
dinosaurů a odhalte příběhy skryté v zamrzlých skalách,“ láká ke zhlédnutí Lukáš Richter,
ředitel VIDA!. Návštěvníci se můžou dále těšit na zábavně vědeckou show Aqua et Ignis (boj
ohně s vodou) nebo představení Kolo (téma setrvačnosti i další jevy spojené s jízdou na kole)
a nepřijdou ani o oblíbenou výstavu Digitálium o světě videoher.

Svět Techniky Ostrava: Kyslíková terapie, doučování i legendární loď Niké
Ostravský Svět Techniky je možné navštívit už od 11. května. „Hygienická opatření
a organizační zajištění vyplývající z aktuálních nařízení Vlády ČR jsou pro nás naprostou
prioritou. Naše prostory jsou velmi členité, některé jsou úplně samostatné a mají vlastní
vstup, takže kapacita návštěvníků v jednu chvíli může být až 300 osob bez jakéhokoliv rizika.
Samozřejmě budeme také klást důraz na dodržování odstupu v jednotlivých expozicích.
U vstupu budou umístěny dezinfekční prostředky, kterými budeme ošetřovat také jednotlivé
exponáty, a to i během provozu,“ uvádí Jakub Švrček, ředitel Světa Techniky.
Svět Techniky přichází s celou řadou novinek a programem na celé léto! Školákům tu
pomůžou s jejich úkoly formou doučování (na místě i on-line na dálku) a rodičům ulehčí
hlídáním dětí v Chytrém klubíku. „Již nyní se můžete přihlásit na speciální komentované
prohlídky našich expozic, například tak navštívit legendární loď Niké světově známého
mořeplavce Richarda Konkolského, a to i s jeho osobním doprovodem a komentářem. Zcela
nově v souvislostí s koronavirovou pandemií kombinujeme návštěvu expozic s relaxační,
zdraví povzbuzující a ozdravující kyslíkovou terapií. Nebudou chybět ani příměstské a
pobytové tábory, které poběží po celé letní prázdniny,“ zve na program Jakub Švrček. Vše si
lze navíc z pohodlí domova rezervovat a platit on-line na e-shopu dolnivitkovice.cz.
Techmania Plzeň: Kamery s termovizí jako exponát i bezpečnostní opatření
V úterý 2. června se otevřou expoziční prostory i 3D Planetárium. „Pro bezpečnost
návštěvníků je centrum rozděleno na dva okruhy, přičemž každý z nich je přístupný vždy jen
v příslušném čase. Ihned po ukončení prohlídky pak daný okruh kompletně
vydesinfikujeme,“ vysvětluje Vlastimil Volák, ředitel centra. Naprostou novinkou –
exponátem a bezpečnostním opatřením v jednom – jsou kamery s termovizí, které u vstupu
změří všem návštěvníkům teplotu. Kameru se podařilo získat díky spolupráci se
Západočeskou univerzitou a slouží zároveň jako nový exponát. Objasňuje princip termovize
a její možné využití pro identifikaci nemocí.
iQLANDIA Liberec: Aerosolová desinfekce i odstupy jednotlivých exponátů
V Liberci proběhne otevření na dvakrát – iQPARK, který je určen mladším dětem, přivítá
první návštěvníky na Mezinárodní den dětí, tedy v pondělí 1. 6., samotná iQLANDIA pak
znovu otevře v pátek 5. června. „Máme připraveny stojany s desinfekcí, prostory pak
desinfikujeme i aerosolovou desinfekcí. Exponáty máme již rozmístěny v dostatečných
odstupech, ty rizikové jako například obtiskování těla jsme na čas vyřadili. Našim
zaměstnancům budeme pravidelně měřit teplotu. Máme tak vytvořeno prostředí, kde není
důvod k obavám z nákazy,“ uvádí Pavel Coufal, ředitel iQLANDIE.
Hlavními atrakcemi iQLANDIE zůstává i nadále humanoidní robot Thespian nebo třeba
planetárium. Zatímco bylo zavřeno, vznikly desítky nových exponátů. Návštěvníci se tak
mohou těšit například na měřič kalorií nebo zvukovou věž na střeše centra, kde si budou
moci zahrát na masivní hudební nástroje – například na bubny či xylofon.

Přesné otevírací doby, vstupné a kompletní hygienická opatření najdete na stránkách
jednotlivých science center:
Svět Techniky Ostrava: https://www.dolnivitkovice.cz/velky-svet-techniky/
VIDA! Brno: https://vida.cz/
iQLANDIA Liberec: https://iqlandia.cz/
Techmania Plzeň: https://techmania.cz/cs/
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