
 

 

 

 

 

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje připravila 

pro děti a vedoucí členských spolků  

Výlet s čápem  

do Techmánie 
 

 

 

 

 

 

 

 

Termín: sobota 8. listopadu 2014. 

Doprava: hromadná, autobusem.  

Sraz: v 7,30 hodin u kanceláře RADAMBUK, Husova 45, 370 05 České 

Budějovice. Podle zájmu můžeme domluvit i nástupy na trase Č.B. –Písek. 

Návrat: po 19. hodině zpět na adresu Husova 45, Č.B. 

Strava: vlastní, v areálu je otevřené občerstvení. 

S sebou: náhradní tričko do expozice Vodní svět, léky proti nevolnosti 

v autobuse, kdo potřebuje, jídlo a pití, pohodlné oblečení a obuv. 

Cena: 420 Kč celkem za osobu Kč (vstupné 220 Kč za osobu, doprava 200 Kč za 

osobu), platba předem na účet RADAMBUK nebo v kanceláři RADAMBUK. 

Program: 

10,30 - 13,00 hodin  

- návštěva 3D Planetária – prohlídka 

Expozice Vesmír, Science Center, 12,00 

hodin promítání filmu Hluboký Vesmír 3D 

-trvá 55 minut. 

 

13,00 hodin – 17,00 hodin  

– návštěva Science center , 13,00 , 

14,30, 16,00 hodin show 

 

Zájemci kontaktujte kancelář RADAMBUK – kancelar@radambuk.cz ,  

tel. 775 644 003 do 2014. Těšíme se. 

mailto:kancelar@radambuk.cz


 

 

Expozice 3D PLANETÁRIA 

3D Projekce - Hluboký vesmír 3D/2D  
Vydejte se s námi na poutavou výpravu neomezenou prostorem ani časem, až k hranicím lidského poznání vesmíru. Cestou 
vám představíme objekty známé: například Venuši nebo planetky a komety sluneční soustavy, i objekty méně proslulé, jako 
jsou naši nejbližší hvězdní sousedé. Prozkoumáme jejich planety a tamní podmínky pro život. Poté se vypravíme za krásami 
naší Galaxie, přes okolní galaktické sousedy, až na samotné hranice nám známého vesmíru.  

Science On a Sphere 
Představte si dvoumetrový globus, který se takřka vznáší v prostoru a vy jej můžete dotykem 
ovládat, měnit, promítat na něm třeba krátké filmy zachycující proměny Země v čase, pozorovat 
bouřící tornáda, stopovat zemětřesení nebo zjistit, co vše se může stát s botou, která spadne do 
oceánu...  

   
 
 
 

 
 
 

Interaktivní expozice Vesmír 
27 exponátů vám ukáže blízký i vzdálený vesmír tak, jak ho pravděpodobně ještě neznáte. „Pohrát“ si zde můžete s vodíkovou raketou, 
vyzkoušíte si gyroskop či skafandr, pochopíte, co se děje v nitru sopek nebo jak vypadá třeba vnitřek Slunce… Co třeba seřadit planety podle 
hustoty a zjistit, která z nich je nejvíc hustá? Můžete bombardovat Měsíc a vyrobit mu pár kráterů, pořádně roztočit Saturn, projet se mezi 
fázemi Měsíce, podívat se na svět přes světelnou rychlost nebo zjistit, jak těžcí byste byli třeba na Uranu...Hrajte si a nepřestávejte 
objevovat! V expozici Vesmír platí, že jen dívat se nestačí: neváhejte se exponátů dotknout! Vždyť právě tím, že s nimi budete manipulovat, 
si uvědomíte, jak fungují nejen ony, ale i přírodní zákony, které demonstrují...  

 

Expozice SCIENCE CENTER: 

150 let průmyslu 
První lokomotiva na světě, jejíž „kabát“ je „ušitý“ ze skelného laminátu. Nejstarší dochovaná elektrická 
mašinka ze Škodovky. Jediný trolejbus ŠKODA 3 Tr3, který se na kolech udržel do dnešních dnů. K tomu 
demonstrace parního stroje, krátké filmy, modely tramvají i trolejbusů, zkrátka pestrá historie průmyslu 
na dosah vaší ruky… 
Expozice věnovaná 150 letům průmyslu v Plzeňském kraji vás vezme do historie: vydejte se na cestu od 
Valdštejnových strojíren k současným výrobkům značky ŠKODA.  

Expozice Člověk a zvíře 
Expozice, vystavěná kolem tematických celků zaměřených na smysly, stavbu či výkon lidského těla, vás 
představuje jako bytost logicky patřící mezi živé organismy naší planety. Velká část exponátů srovnává 
výkony či limity vašeho vlastního těla s relevantními zástupci fauny: každý tak může otestovat např. 
dynamiku svého oka s orlím zrakem, vyzkoušet frekvenci svého sluchu v porovnání s delfíny či netopýry, 
seznámit se s rozdílem mezi orientačními schopnostmi nártouna a sebe sama….Na 800 m2 najdete 
ucelený koncept popularizace biologie, a to velmi názorně: nejen, že se o sobě dozvíte to, co jste možná 
nevěděli, ale budete umět své schopnosti a výkony zařadit do kontextu zástupců zvířecí říše. Skočíte dál 
než blecha? Vidíte jako had? Máte stisk hyeny? Umíte najít cvrčka v lese? Zjistěte to v Techmanii! 



 

 
 
 

Edutorium 

Chcete si hrát a přitom se něco nového dozvědět? Rádi přicházíte věcem na kloub? Nic vám neříká 
Ohmův zákon, moment hybnosti či Pythagorova věta? Ještě jste se s nimi nesetkali, nikdy jste to 
nepochopili, nebo jste to už zapomněli? Možná budete překvapeni, jak je to jednoduché! 
V Edutoriu najdete více než 60 interaktivních exponátů rozdělených do kategorií, jako je mechanika, 
optika, akustika, elektřina a magnetismus, termika či matematika. Některé z nich jsou veselé, jiné 
překvapující, ale všechny vás mají co naučit. Jen dívat se nestačí - dotkněte se jich! Manipulací 
s exponáty se nejen pobavíte, ale také objevíte fascinující svět přírodních jevů a odhalíte, jak a proč věci 
fungují... Věda a technika nás obklopují na každém kroku, fyzika a matematika se skrývají i v těch 

nejobyčejnějších věcech, se kterými se denně setkáváme. Nepřestávejte objevovat! Edutorium vám ukáže, co se děje ve 
vzduchoprázdnu, objevíte přitažlivost magnetů a pohrajete si s různými frekvencemi...Můžete experimentovat se zvukem 
nebo si hrát se světlem a se stíny. Nechají se vaše oči oklamat optickými iluzemi? Zjistěte to: pět tuctů dotykových exponátů 
vám pomůže pochopit fascinující svět kolem vás! 

 

ENTROPA 
Umělecké dílo, které pohnulo Evropou. Kdo by jej neznal? Každý, kdo o něm slyšel, na něj má názor. 
Symbol českého předsednictví Radě EU, jímž se v roce 2009 honosila budova Justus Lipsius v Bruselu 
a posléze Praha, je od roku 2010 v Plzni, konkrétně v Techmanii.  

 
 
 

MáToHáček 
Dostanete berušku na strom? Poradíte si s dřeveným tangramem? Hlavolamy a vědecké hračky, které 
trénují paměť, postřeh, koordinaci a kombinační schopnosti. Hravá kolekce tří desítek hlavolamů, 
kreativních stavebnic a vědeckých hraček rozvíjí kombinační schopnosti, postřeh, zručnost, kreativitu 
či paměť svých návštěvníků. Chcete si zahrát, zapřemýšlet, odpočinout? V MáToHáčku si každý může 
zkusit sestavit např. obří tzv. soma kostku, uvidí, že kulička může „sama“ putovat i do kopce. 
Neotřelých „hraček“ není nikdy dost – zažili jste už někdy hru s akustickým pexesem? 

 
 
Obnovitelné zdroje energie 
Voda, vítr, slunce, Země, biomasa… Co o nich vlastně víme? Jaké jsou klady obnovitelných zdrojů 
energie a v čem spočívají jejich nevýhody? Objevte přírodu, která hýbe naším technickým světem!  
Jak využít sluneční energii k výrobě tepla nebo elektřiny? Čím lze spoutat vítr a uvolnit energii 
ze zemského jádra? Třiadvacet z velké části interaktivních exponátů klade důraz na využívání a hranice 
konkrétních energetických zdrojů. Expozice Obnovitelné zdroje, vystavěná kolem skupin exponátů 
věnovaných solární, větrné, jaderné, geotermální či vodní energii, biomase či slapovým jevům, 
populární formou přináší základní informace z celé řady přírodních a technických oborů. Seznamte se 
s tím, jak s rozličnými energetickými zdroji zacházíme! V Techmanii najdete přečerpávací elektrárnu, 
zjistíte, kolik energie právě nyní vyrábí solární panely na střeše science centra, objevíte genialitu 

rostlin, které jsou mistryněmi ve využívání sluneční energie dopadající na jejich listy… Vyzkoušet si můžete i sílu větru: 
zmáčknutím tlačítka můžete rozpoutat i mírný vichr! K jádru problematiky se dostanete v té části expozice, která si všímá 
i neobnovitelných zdrojů.  Poznáte tak energii skrytou ve fosilních palivech a asi vás nepřekvapí, že pro vás máme třeba 
i přepravník, na který můžete nakládat „uhlí“ sami naložit…  

 
Přijď na to!  
Hlavolamy a vědecké hračky, které trénují paměť, postřeh, koordinaci a kombinační schopnosti nejen 
nejmenších návštěvníků Techmanie. Dostanete berušku na strom? Poradíte si s dřeveným tangramem? 
Hravá je určena zejména dětem – ale nejen jim! Kolekce tří desítek hlavolamů a vědeckých hraček 
dokázala zaujmout desetitisíce návštěvníků a své poslední slovo ještě zdaleka neřekla. Vyzkoušejte si, 
jak se hraje na originální bubínky, nebo si zkuste postavit vlastní Noemovu archu! Název „Přijď na to!“ 
vystihuje princip celé expozice: mezi exponáty totiž patří celá řada hlavolamů a hraček, na jejichž 
princip musíte sami přijít, tedy jej odhalit. Přijďte za námi, hrajte si, manipulujte s předměty, zkrátka 
přijďte na to! Bavit se zaručeně bude celá rodina. Hravá expozice se vám představuje v originálním 
dřevěném kabátě průmyslového designéra Štěpána Soutnera, který pro vás navrhl například podobu  



 

 

 

 

 
Expozice Vodní svět - Namočte se do objevů! 
Jaký je rozdíl mezi regulovanou a přírodní řekou? Co vše se odehrává v říčních korytech a co se 
z vodního toku můžeme naučit? Zjistěte to v pořádně mokré expozici VODNÍ SVĚT! 
Na ploše 300 m2 vás čekají dva vodní kanály: jeden představuje řeku přírodní, druhý regulovanou. 
První demonstruje vznik podzemních vod a ukazuje cestu, již voda urazí od svého průniku na povrch 
před vyústěním do moře. Meandry, vodní mlýn, zdymadla – to vše vyzývá ke hře s loďkami i k 
pochopení hlavních zákonů hydromechaniky. Druhý, tzv. umělý kanál, začíná obřím kohoutkem 
stojícím ve vzduchu a beroucím vodu „odnikud“. Pokračuje soustavou interaktivních exponátů, jako 
je např. Archimédův šroub, rotační naběrač či vodní výtah. Jen dívat se nestačí: nebojte se do 
poznávání přírodních zákonů pořádně namočit! 

 
Metro v Techmanii - Expozice RTI 
Už i Plzeň má své metro! Zatím ovšem jen u nás v Techmanii, a to jako nový exponát dočasné výstavy 
věnované jednomu z výzkumných center Západočeské univerzity v Plzni: Regionálnímu technologickému 
institutu (RTI). Právě principy i výsledky práce západočeských vědců a výzkumníků v oboru strojírenství si 
zde můžete prohlédnout – i sami vyzkoušet. Vědci v RTI se soustředí zejména na výzkum a vývoj 
moderních konstrukcí vozidel, obráběcí a tvářecí technologie a modernizace výrobních strojů.  
 
 

Malá Věda 
Těm nejmenším návštěvníkům je určena nově otevřená expozice Malá věda, kde všichni nezbedové od 
tří do osmi let mohou pátrat po pokladu ukrytém v útrobách tajemného hradu, zkusit si, jaké to je 
kormidlovat loďku nebo si zahrát na zvonkohru či sklouznout se na toboganu. Expozice na ploše 250 m2 
je pojata jako cesta časem. Možností, jak poznat svět kolem nás, nabízí expozice nepřeberně: veslování, 
lov divoké zvěře, lezení po skalách, brodění řekou, ale i netradiční hudební nástroje skrývající přírodní 
zákony, jimž stojí za to porozumět. Malí návštěvníci mohou objevovat kouzla 
akustiky díky písničkám hraným podle barevných not, hrát si s kaleidoskopy 
nebo testovat obří skluzavku, dominantu celé expozice.  

 

Show 

13,00 hodin - Nad zvukem 
Jaké je to být nad věcí asi víte. Ale jaké je to být nad zvukem? Techmania pro připravila vědecko-
technickou show, při které se zcela jistě chytnete za uši. Zkuste si zahrát na netypické hudební 
nástroje, objevte, jak zvuk vzniká, zjistěte, že rychlost zvuku překonáte jedním prásknutím biče… 
 

14,30 hodin - Show s van de Graaffovým generátorem 
Van de Graaffův je přístroj, se kterým se demonstruje mnoho zajímavých pokusů 
z elektrostatiky. Můžeme vidět elektrické pole, na vlastní kůži poznat ionizaci vzduchu nebo 
si připomenout, co udělají dvě stejně nabitá tělesa přiblížená k sobě. Odvážnější si mohou 
vyzkoušet jaké to je dostat 200 tisíc voltů! Nejoblíbenějším pokusem však stále zůstává 
známé stavění vlasů.  

 
16,00 hodin - Cesta do vesmíru 
Víte, jak se létá do vesmíru? Chcete vědět, jaké to ve vesmíru vlastně je? Vydejte se s námi do tajuplného světa nad našimi 
hlavami. Cestu na Měsíc plánovali vědci již před stovkami let. Chcete vědět, jak se tam vlastně chtěli dostat? A jestli by to 
vůbec bylo možné? Na tyto otázky vám odpovíme během naší nové zábavné show – Cesta do vesmíru.  
 

 

http://rti.zcu.cz/
http://rti.zcu.cz/
http://www.techmania.cz/clanky.php?key=1170
http://www.techmania.cz/info.php?key=5985

