Výlet s dětmi SDH Přeckov
SOBOTA, 29. ČERVEN 2019

Otevřeno: 10:00–18:00

Odjezd autobusu do Brna: 8:30 z Přeckova ze zastávky
Návrat v odpoledních hodinách, odjezd z Brna dle dohody.
www.vida.cz
VIDA! EXPOZICE
Na ploše téměř 5000 m² na vás čeká přes 170 interaktivních exponátů, díky kterým můžete objevovat, jak funguje svět kolem
nás. Unikátní stálá expozice je rozdělena do pěti tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk, Mikrosvět a Dětské science
centrum pro děti od 2 do 6 let. Vstup i pro hendikepované.
PLANETA Nejdřív rozpoutejte tornádo a pokuste se ustát zemětřesení, pak si v rotující místnosti užijte účinky odstředivé
síly a pohrajte si s oceánem v lahvi.
ČLOVĚK V obřím srdci se zaposlouchejte do vlastního tepu, vyzkoušejte si, jak namáhavá je činnost tlustého střeva a
pokuste se masáží srdce zachránit lidský život.
CIVILIZACE Rozjeďte ledničku na lidský pohon, postavte z lega vlastní střed Brna, napište svá přání na zeď naděje a v
hlukové místnosti zkuste překřičet tryskáč.
MIKROSVĚT Postavte si magnetickou sochu, užijte si pohled na elektrický oblouk, který stoupá po žebříku a prozkoumejte
svět pod mikroskopem.
DĚTSKÉ SCIENCE CENTRUM Na nejmenší návštěvníky tu čeká dopravní hřiště, kuličková dráha, archeologické
pískoviště, obří piano, oblíbený tobogán i vodní hrátky s mlýnky.
NOVĚ: VENKOVNÍ EXPOZICE Hravé exponáty pod širým nebem. Těšte se na vodní orchestr, obří bublifuk nebo světelný
hranol. To vše s krásným výhledem na pavilony brněnského výstaviště.
HALÓ Nová dočasná výstava na galerii VIDA! science centra od 1. 4. 2019

Program v sobotu 29.6. 2019
11:00 KOLO Science Show
12:00 OCEÁNY: NAŠE MODRÁ PLANETA 3D filmy
12:00 CO ŽEROU ROSTLINY Víkendové labodílny
13:30 PIDIOBŘI 3D filmy
14:00 CO ŽEROU ROSTLINY Víkendové labodílny
15:00 KOLO Science Show
16:00 KOLO Science Show
16:00 CO ŽEROU ROSTLINY Víkendové labodílny
17:00 OCEÁNY: NAŠE MODRÁ PLANETA
Science show – zdarma, 3D filmy za 50Kč
OBČERSTVENÍ
V suterénu science centra najdete barevnou jídelnu. V její nabídce je polévka, denní obědová menu, i saláty.
Součástí jídelny je i dětský koutek.
Na galerii je malý stánek, kde můžete zakoupit nápoje, kávu a drobné občerstvení, jako je třeba párek v rohlíku.

CENA VÝLETU (ZAHRNUJE DOPRAVU AUTOBUSEM DO BRNA A VSTUPENKU DO VIDA):
Přeckováci dospělí:

100,-

Přeckováci do 18 let: zdarma

Přespolní dospělí:

250,-

Přespolní do 18 let: 150,-

Děti do 3 let:

zdarma

Přihlašujte se:
raději mailem: jan@uchytil.cz
telefonicky:

603 992 971

Platba předem, na účet 1851076083/0800 nebo hotově po dohodě.

