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Fakíra to nebolí a v Titanicu 
s tebou rodiče určitě nevydrží 
Tak do iQparku v Liberci se musím zase 
brzy vrátit. A vyrazit byste sem měli i vy, 
protože tady vás to bude bavit. Brácha mě 
sice vyděsil už u vchodu, když jsem najed-
nou uviděla jeho hlavu bez těla na míse 
s ovocem. Jasně, šlo jen o optický klam, ale 
v první chvíli jsem se vážně lekla. Pak jsme 
šli do Hvězdného tunelu, kde je taková hu-
bená lávka a nebe plné hvězd. Hýbe se to, 

ale doteď nevím, jestli ta lávka nebo hvězdy.
Nejvíc ze všeho se nám ale líbil Titanic. Jestli 
jste viděli ten fi lm, tak tady zjistíte, jaké to je, 
když jde loď ke dnu. Celá kajuta je nahnu-
tá, sice se vůbec nehýbe, ale stát v klidu tam 
prostě nejde. Natož si sednout na židli nebo 
položit něco na stůl. Mamka jen nakoukla a za-
motala se jí hlava, ale my s bráchou jsme se 
tam vrátili několikrát. Zkusili jsme se zachránit 
i „únikovým východem“ – to plazení nám šlo. 
Na Fakírovo lože jsem se nejdřív bála. Vojta 
si tam hnedka lehl a bylo to v pohodě. Jak je 
těch hřebíků hodně, vůbec to nebolí. Můžu 
to potvrdit, protože jsem se nakonec nechala 
přesvědčit a šla do toho také. Vlastně to byla 
celkem příjemná masáž. 

Vyzkoušeli jsme snad všechno, co tu mají, 
a že toho v těch čtyřech pa trech je fakt dost. 
Já chci ale ještě jednou zkusit termokame-
ru, Vesmírnou váhu a hlavně taky 
víkendovou Science Show, kte-
rou dělají lektoři. Jsou ne-
skutečně vtipní, když 
komentují ty blesky, 
výbuchy nebo po-
kus, při němž 
vám zapalují 
vodík na dlani. 
Kdyby takoví 
byli i naši učitelé 
fyziky, to bych brala. 
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