
 

 

                     
 

Tisková zpráva 

Svět techniky Ostrava otevírá novou expozici Mediální výchovy ve spolupráci 
s ČT :D 

 
Ostrava, 3. 10. 2017: Dnešním dnem rozšířil Svět techniky nabídku svých interaktivních exponátů o 

zbrusu novou expozici Mediální výchovy. Ta vznikla ve spolupráci s aktuálně nejsledovanějším  

českým dětským kanálem ČT :D. Expozice je určena všem věkovým kategoriím. V rámci ní se mohou 

návštěvníci na chvíli stát například hlasatelem počasí, poskládat z obřích kostek oblíbené postavy ČT 

:D nebo navštívit zábavní kanál televize. Pro školy vzniká v rámci expozice také nový vzdělávací 

program. 

„Dnešní den je jedním z milníků spolupráce České asociace science center, do které patří i Svět techniky  

s Českou televizí. Jsem osobně velmi rád, že se televize rozhodla spojit své poslání s prostředím 

neformálního vzdělávání, kde se žáci, ale i veřejnost učí novým věcem formou vlastní zkušenosti,“ uvedl 

Jakub Švrček, ředitel Světa techniky. Expozice jako taková se skládá z televizního studia, ve kterém si 

mohou děti, ale i dospělí natočit vlastní relaci o počasí, tu si pak díky propojení technologií rovnou 

odešlou na svůj e – mail. Dále je zde také velký dřevěný hlavolam, jehož základním prvkem je skládání 

duhy v barvách ČT:D. „Do expozice mě napadlo umístit také obrázky ptáčka Duháčka. Jelikož vznikala 

v Science centru, chtěl jsem, aby byla co nejvíce interaktivní, proto je jeho rozřezaný obrázek umístěn 

na devíti kostkách, které je tak možné skládat jako vědecký hlavolam,“ líčí Jaroslav Svoboda, autor 

výtvarného řešení expozice.   

Díky spolupráci ČT :D a České asociace science center se podobná expozice otevírá v prvním říjnovém 
týdnu také v dalších velkých českých science centrech. Postupně ji tak budou moct začít využívat 
návštěvníci v Plzni, Ostravě, Liberci a také v Brně. „Otevřením expozic ČT:D v jednotlivých science 
centrech se nám podařilo otevřít místo, kde se děti budou setkávat s pořady Déčka, VIP osobnostmi, 
mohou přijít na kloub Déčko – hlavolamům i využít internetové hřiště, které nabízí velkou dávku 
vzdělávacího a zábavného obsahu. Všechny expozice jsou koncipované tak, aby byly co nejvíce 
naplněné vědou a zábavou a aby si z nich návštěvníci odnesli nové poznání,“ dodává Monika 
Mrázová, manažerka projektu ČT:D.   
 
Expozice Mediální výchovy bude v přízemí Světa techniky umístěna trvale. Návštěvníkům je otevřena 
od neděle do čtvrtku 10:00 – 18:00, v pátek a v sobotu 10:00 – 20:00. 
 
Kontakt:  
 
Pavlína Copková, pavlina.copkova@dolnivitkovice.cz, 607 031 050. 
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