
 � Ми є інтерактивний науковий центр, який призначений для усіх вікових категорій.

 � У нас Ви знайдете 4 експозиції, які розміщені на трьох поверхах. Кожна експозиція має 
тематичне спрямування, та жодна не має обмежень на конкретну вікову категорію.

 � На першому поверсі знаходиться експозиція „Наука у фортеці” (історія військової 
фортеці Оломоуц у стилі бароко).

 � На другому поверсі розташована експозиція „Жива вода” (гідробіологія та геологія), 
а також експозиція „Розумовий заряд” (логіка та фізіологія людського тіла).

 � На третьому поверсі знаходиться експозиція „Світло та темрява” (фізика й астрономія).

 � На кожній експозиції працюють наші екскурсоводи (студенти Університету 
Палацького), які з радістю Вам у всьому допоможуть та все пояснять. Розмовляють 
англійською мовою.

 � Нашою будівлею Ви переміщаєтеся самостійно. Для входу до окремих експозицій Вам 
необхідно взяти квиток у касі на першому поверсі, прикласти його до турнікету, який 
знаходиться перед кожною експозицією. Для виходу з експозиції також скористайтеся 
турнікетом та квитком. Квиток для входу можна використати 10 разів протягом 
24 годин.

 � На першому поверсі знаходиться безкоштовний гардероб самообслуговування.

 � Туалети знаходяться на кожному поверсі за межами експозиції. На першому поверсі 
є туалет з пеленальним столиком.

 � Наша будівля є повністю безбар’єрна, тому Ви можете переміщатися з дитячою 
коляскою або на інвалідному візку.

 � У нас на першому поверсі знаходяться 2 автомати, у яких Ви можете придбати ласощі 
та напої.

 � Ми відкриті з вівторка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00, у суботу та неділю з 9:00 до 18:00.

Чесько-український словник:
expozice = експозиція
šatna = гардероб
pokladna = каса
podlaží = поверх
průvodce =екскурсовод
Věda v pevnosti = Наука у фортеці
Živá voda = Жива вода
Rozum v hrsti = Розумовий заряд
Světlo a tma = Світло та темрява
WC ženy = жіночий туалет
WC muži = чоловічий туалет
přebalovací pult = пеленальний столик

ЛАСКАВО ПРОСИМО 
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