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Připravuje se 
KOLOBĚH

O jarních prázdninách 8. až 12. 2. 
se návštěvníci Ekotechnického cen-
tra Alternátor v Třebíči mohou těšit 
nejen na běžné prohlídky, ale také na 
rozšířený program unikátní projekč-
ní koule Science on a Sphere či na 
jízdu elektromobilem.

Současná projekce „Zničíme 
Zemi?“ bude doplněna o další již 
dříve promítanou projekci „Luna a 
jiné měsíce“, která mezi návštěvní-
ky Alternátoru zaznamenala znač-
ný úspěch. Oproti jiným dnům, kdy 
se promítá 2x až 3x denně, se proto 
bude promítat každou hodinu:

10.30 Luna a jiné měsíce
11.30 Zničíme Zemi?
12.30 Luna a jiné měsíce
13.30 Zničíme Zemi?
14.30 Luna a jiné měsíce
15.30 Zničíme Zemi?
Celodenní vstupné přitom zůstá-

vá i nadále stejné. Kdo absolvuje 
prohlídku centra, ten se bude moci 
zúčastnit i projížďky elektromobi-
lem po areálu bývalé Baťovy továrny, 
kde ekocentrum sídlí.

Ekotechnické centrum Alternátor 
je jedno z nejlépe vybavených zábav-
ně-vědeckých center v ČR, které 
vzniklo v areálu bývalé Baťovy továr-

ny v Třebíči. Zaměřuje se zejména 
na ukázky využívání energie, dále i 
na historii továrny. 

Jeho chloubou je unikátní projekč-

ní koule Science on a Sphere, jichž v 
Evropě najdeme pouze osm. Alter-
nátor ji získal z amerického Národ-
ního úřadu pro oceán a atmosféru, 
který na ní zobrazuje různé přírodní 
a vesmírné jevy. Koule získává i aktu-
ální data z NASA. Se zpožděním jen 
asi tří hodin od jejich pořízení tak 
dokáže zobrazit satelitní snímky celé 
zeměkoule.  -zt-

Centrum o prázdninách rozšíří nabídku

PROJEKČNÍ KOULE v Ekotechnickém centru Alternátor patří k opravdovým 
unikátům.  Foto: archiv centra

Registrace na sedmý ročník 
KOLOBĚHU Dalešického pivovaru 
zahájena! Jedná se o speciální závod 
pětičlenných týmů v celkové délce 
100 kilometrů, kdy úkolem každého 
týmu je dopravit svůj štafetový kolík 
do cíle závodu běžmo. 

Závodí se povětšinou na lesních a 
polních cestách a zčásti po asfalto-
vých silnicích. Registrace se uzaví-
rá ve čtvrtek 18. května ve dvanáct 
hodin.  -zt-


