
               ZÁBAVNÁ A KOUZELNÁ VĚDA NA INTERAKTIVNÍ VÝSTAVĚ 

              VE VARECH A PRO CELOU RODINU

Zdá se vám, že fyzika je nuda? A co takhle horská dráha nebo vesmírná raketa? Novou  

sezónu 2021 v kreativním centru galerie SUPERMARKET wc v Karlových Varech zahájila  

interaktivní výstava AŤ ŽIJE VĚDA!, která potrvá do  31. 8. 2021, v níž se díky technologii  

rozšířené reality rozhýbou fyzikální zákony, ukryté ve světě kolem nás. Každý všední den od 

13 do 18 h (nebo během dalšího programu), můžete na výstavě prozkoumat svět kolem nás.

Ať  už  jste  fyziku  na  základní  škole  milovali  nebo  nenáviděli,  unikátní  interaktivní  učebnice  

Vividbooks vám ukáže, že fyzika je velké dobrodružství.  Vividbooks totiž umí přivést k životu i  

zdánlivě nudnou či složitou látku! “Stačí vytisknout lekci, namířit na ni chytrý telefon či tablet, a věci 

se díky rozšířené realitě dají do pohybu!” říká grafický designér Vítek Škop, autor Vividbooks, který 

tuto, tak trochu jinou učebnici, vytvořil společně s učitelem fyziky Františkem Cábem.  Vítek Škop 

byl za Vividbooks nominován na Czech Grand Design 2020 jako Objev roku.

Díky jejich projektu, který výstava v galerii  i blízkém podchodu představuje, mohou být i nudné  

fyzikální zákony zajímavé. Technologie AR, neboli rozšířená realita, rozhýbává původně statické  

obrázky a v poutavých animacích si tak každý může lépe představit, jak fyzika ve věcech kolem nás

funguje a co se v ní vlastně děje. Výstava tak děti i dospělé vybízí k přemýšlení o světě kolem nich,

a dovoluje jim poznat pravé krásy fyziky

Galerie  SUPERMARKET  wc  pokračuje  touto  kouzelnou  pozvánkou  do  světa  poznání  v  

představování kreativních vzdělávacích metod. “ Společně s pedagogy a designéry, hledáme a  

prozkoumáváme cesty,  jak  lze  učit  tak,  aby  to  podporovalo  přirozenou  radost  ze  zkoumání  a  

kreativitu.“  přibližuje  jeden  z  cílů  kreativního  centra  Karlovarska,  galerie  SUPERMARKET wc,  

edukátorka Kateřina  Hanková.  A pokračuje:  “  také Vividbooks  jsou koncipovány  jako kreativní  

proces, děti postupně objevují vztahy a souvislosti, tak jako v životě nebo skutečném vědeckém 

bádání.” 

Tisková zpráva
19. 5. 2021, Karlovy Vary
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Během interaktivní výstavy AŤ ŽIJE VĚDA! nebudou chybět ani tvůrčí workshopy pro děti a rodiče a 

další zajímavý doprovodný program. 

Neděle 30.  5.,  10 -  16h -  Den s animací -  jednodenní  kreativní  workshop na téma ploškové  

animace pro děti od 9 do 15 let. Vstupné 380 Kč

Čtvrtek 3.  6.,  17h - Odborná diskuse - setkání ředitelů a zástupců ředitelů škol na téma  

Digitalizace ve školství. Vstup volný, zájemci ať se ozvou na pro@tebe.cz

Neděle 6. 6., 11 - 17 PLANT SWAP PARTY 2 - VÝMĚNNÝ KVĚTINOVÝ BAZAR/SWAP . Druhý 

veřejný karlovarský květinový swap! Galerie zve všechny milovníky květin, aby přinesli své přebytky,

namnožené řízky. Navíc se chystá i dílna na které si budete moci stlouci a ozdobit vlastní dřevěný 

truhlík na bylinky! Cena dílny 220 Kč.

A další program se připravuje.

Současně s výstavou je znovuotevřen i kamenný designový obchod a kavárenská zahrádka, stále 

sídlící u podchodů nedaleko dolního nádraží v Karlových Varech. Nákupem designových výrobků 

nebo  relaxem  podporujete  vzdělávací  aktivity  kreativního  centra.  Sledujte  web  

www.supermarketwc.cz nebo sociální sítě. 

Kontakt pro média: Tereza Dvořáková, PR a marketing, 608 528 388 nebo na pro@tebe.cz.    
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