TISKOVÁ ZPRÁVA
Svět techniky v Dolních Vítkovicích má nový klub pro děti, jmenuje se AKTANA
OSTRAVA, 13. 6. 2022 – Nové centrum pro bezplatné volnočasové aktivity dětí začaly provozovat Dolní
Vítkovice. Klub, který je příznačně nazvaný AKTANA, což je zkratka pro AKTivní, TAlentované a NAdané
děti, pracuje na rozvoji zájmů, schopností a dovedností každého jednotlivého dítěte právě tak, jak to
malý návštěvník potřebuje a ocení. „Pod odborným dohledem lektorů Světa techniky tak děti rozvíjí
svoji osobnost. V tematických dnech jim nabízíme třeba blízká setkání s roboty nebo společně
zkoumáme, co všechno kolem nás je voda,“ říká vedoucí lektorského týmu Světa techniky Ivana
Češková.
Klub AKTANA je určený dětem ve věku 6 až 12 let a je finančně podporovaný statutárním městem
Ostrava z projektu FUTUROVA22. Členství v klubu je právě díky tomu zdarma. „Jedinou podmínkou je,
že rodiče musí dítě přihlásit přes webové stránky dolnivitkovice.cz v sekci Volnočasové aktivity.
Současně by se pak dítě mělo alespoň jednou měsíčně zúčastnit klubové aktivity,“ doplnila Češková.
Děti se v AKTANě schází každé úterý v čase 15:00 – 17:00, kdy se potkávají v laboratořích a expozicích
Světa techniky. Tento týden je čeká program s názvem „Robot ozobot“, kde se děti naučí programovat
malého robota. V úterý 21. 6. je v plánu tematické odpoledne „Věřit či nevěřit?“, na kterém si ověří,
zda dokáží rozpoznat pravdivou informaci od lživé. O týden později budou malí účastníci spolu s lektory
zkoumat „Energie kolem nás“.
Navíc mají děti z Klubu AKTANA přednostní možnost účastnit se letních příměstských campů, rovněž
finančně podpořených městem Ostrava (program a vyžití bude zcela zdarma, rodiče uhradí pouze
stravu). Zájemci se mohou přihlásit rovnou v klubu při úterních setkáních.
Doplňující informace:
Tábory jsou rozděleny podle témat, věku a termínu. Během léta uskuteční celkem tři:
CAMP PRO PŘEDŠKOLÁČKY (4–6 let)
Ve Světě techniky se staneme malými cestovateli a procestujeme společně svět! Hrátky pro
předškoláky v areálu Dolních Vítkovic a Světa techniky s pokusy, experimenty a také s hraním
v Dětském světě.
Počet: max. 16 dětí
Termín: 25.-29. 7. 2022
ART CAMP (6-9 let let)

Pojďme společně objevovat přírodu. Vyzkoušíme si odlévat stopy zvířat sádrou, vytvoříme
prosvětlovací pohádku s divadlem a společně objevíme spoustu dalších technik, které zaujmou
každého malého umělce.
Počet: max. 16 dětí
Termín: 25.-29. 7. 2022
SCIENCE CAMP (10–12 let)
Tábor pro všechny nadšené badatele, kteří jsou zvídavými pozorovateli a baví je experimenty!
Hravě a zábavně se seznámí s přírodovědnými obory (fyzikou, chemií, přírodopisem, robotikou,
matematikou) a vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem. K experimentování budou
využívat různou techniku, a také se naučí své objevy zaznamenávat.
Počet: max. 16 dětí
Termín: 1.–5. 8. 2022

KONTAKT: Eva Kijonková, mediální zastoupení DOV, tel. 721 857 097

