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Léto budiž pochváleno, 

léto plné hraní 

Konečně jsme se dočkali, krásné tep-
lé dny se svěží zelení jsou tady zpět. 
Můžeme se vydat na výlet pěšky, na kole, 
koloběžce, autem nebo vlakem a všude 
nás čekají pěkné zážitky. Pomůžeme 
Vám je v našem letním speciálu vyhledat, 
abyste byli připraveni prostě na všechno.  
Na našich stránkách najdete pro letošní 
léto všechny zoologické zahrady, kte-
ré u nás máme, a to i s nejkrásnějšími 
letošními přírůstky. Najdete tady akce 
zábavních parků, IQ parků, tipy na super 
vykoupání, horolezecké stěny. Muzea při-
pravují speciální prázdninové nabídky, 
které zahrnují výtvarné dílny a worksho-
py, na hradech a zámcích můžete navští-
vit letní slavnosti s divadlem, šermem, 
podívat se na jarmarky i top programy 
ve městech. Prostě léto máte u nás pří-
mo v ruce. Přejeme krásné jarní a letní 
dny, hodně snažení a žádné mračení. 

Vaše redakce   

  SOUTĚŽ 
O RODINNÉ 

VSTUPENKY DO ZOO

Pokud nám vyfotíte při vaší 
návštěvě ZOO některý z letošních 

přírůstků a pošlete fotku na adresu 
redakce zařadíme vás do slosování 

o neuvěřitelných 100 rodinných 
vstupenek do našich ZOO.  Těšíme 

se na vaše příspěvky.  

Redakce TIM 

S TIMEM,  CESTOVÁNÍM ŽIJEM!
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Můžete navštívit i komentovaná krmení –  probíha-

jí o víkendech a státních svátcích. Navštivte zvířata 

tehdy, kdy jsou nejaktivnější a odhalte zajímavosti 

z jejich života. Setkání s oblíbenými zvířaty dopl-

něná poutavým vyprávěním se konají po celý den 

– stačí si jen vybrat! Venkovní program probíhá jen 

za hezkého počasí.

• Happy Mondays – každé pondělí mají všechny děti 

od 3 do 15 let, důchodci a studenti vstup za 50 Kč. 

Držitelé průkazek ZTP, ZTP/P mají vstup za 1 Kč.

• Hudební vycházky – každou neděli ve 13 hod. 

v Gočárových domech

• Večerní prohlídky s průvodcem – zveme vás na 

procházku po zoo po zavírací hodině každý pátek 

a sobotu od 21.00. Na prohlídku je určitě potřeba 

se předem objednat.

• Krmení velbloudů – Každý den se můžete setkat 

s velbloudy a nakrmit je. Vždy od 13.30 hod. Na 

prohlídku je nutné se předem objednat.  

•  Výstavy: Galerie Gočárovy domy – Achatiny (od 

2. 6.) Jurta – Pomáháme jim přežít: Sajgy mongol-

ské 

1. 6. Den dětí s městskou policií

Den plný her a zábavy připravený tradičně 

s městkou policií hl. m. Prahy. Chybět nebude 

řada atrakcí a soutěží o ceny. Děti do 15 let jen 

za 1 Kč!

2. 6. Vernisáž výstavy „Achatiny“

Slavnostní zahájení výstavy obrovitých plžů, 

jaké jste ještě neviděli.

9. 6. Australský den 

Den věnovaný Austrálii a jejím obyvatelům.

10. 6. Zooškola pro dospělé

Jak se dělá zoo – na tento kurz je nutné se pře-

dem objednat. 

17. 6. Den otců 

Soutěže pro otce a jejich děti. Jak důležitou roli 

hrají otcové v říši zvířat?

23. 6. S hlavou v oblacích

Jak se žije těm nejvyšším zvířatům – žirafám, 

ale i lidem? Den plný her a soutěží, kam mají 

ženy nad 185 cm a muži nad 190 cm vstup jen 

za 1 Kč!

29. 6. Jedničkáři za korunu

Poslední den školy zveme do zoo děti do 15 let 

s jedničkou z přírodovědy jen za 1 Kč!

30. 6. Zvířatům začínají prázdniny

Přijďte si k nám užít první prázdninový den, 

plný her a zábavy. Užijte si představení zvířat 

v Bororu a oznámkujte je.

Venkovní prostor bývalého Pavilonu velkých sav-

ců, který je umístěn v dolní části zahrady, se změ-

nil v odpočinkovou a herní zónu pro rodiny s dětmi 

– Rezervaci Bororo. Součástí areálu je netradiční 

herní prvek s motivy amazonské vesnice, amfi teá-

tr pro prezentaci tréninku zvířat a kavárna. Rezer-

vace je otevřena podle počasí.

Jedná se o herní systém, sestavený z mnoha drob-

ných domečků, které jsou vzájemně propojeny žeb-

říky, schůdky, stupátky a provazy. Součástí nově 

vybudovaného prostoru je i kavárna Amazonie 

a  amfi teátr pro prezentaci tréninku zvířat. V při-

lehlých prostorách je umístěno i Terárium s plazy 

a venkovní expozicí mravenečníků velkých.

Domky rezervace zdobí speciální umělecké malby, 

kresby a vrypy na stěnách a kůlech, které znázor-

ňují rituály vesničanů a jejich spirituality. Nechybí 

ani rostlinné a živočišné motivy, ornamenty v pod-

hledech střech, dva velké bojové štíty, ale i interak-

tivní předměty – obří počítadlo s ovocem, kolo štěstí 

s ohroženými druhy zvířat. 

Od května mohou návštěvníci Zoo Praha vidět mlá-

dě hrabáče kapského, které se zde narodilo 22. 

dubna. Mládě denně přibývá na váze zhruba 150 

gramů. Třináctiletá Kvída dosud úspěšně odcho-

vala dvě mláďata. První – sameček Kito narozený 

v roce 2015 – dnes žije v Zoo Randers v Dánsku. 

Druhé – samička Nyota ze srpna 2016 – se nedáv-

no přestěhovala do Zoo Olomouc. 

ZOO PRAHA nabízí zajímavý
program dětem i dospělým

ZOO Praha je jedna z nejkrásnějších zoologických 
zahrad Evropy a patří k nejnavštěvovanějším i v rámci 
České republiky. Na své si přijdou nejen milovníci zvířat, 
pořádají se zde i výstavy, děti se vyřádí i v herní zóně 
Boroboro. 

ZVÍŘÁTKA, SPORT A ZÁBAVA 

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY 

U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

 +420 296 112 230

 pr@zoopraha.cz

www.zoopraha.cz
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Slon indický

Mláďata tygra malajského

Rezervace Bororo

Hrabáč kapslý

Kabinety kuriozit představují přímé předchůdce 

novodobých muzeí. Ve zdejší sbírce najdete expo-

náty tajemné a podivuhodné z počátku existence 

přírodních věd. Při vstupu do historické části kabi-

netu jsou umístěny přírodovědné sbírky převážně 

mořské fauny, doplněné sbírkami hmyzu, mine-

rálů a voskových napodobenin plodů. Jako sku-

tečnou kuriozitu lze považovat fantaskní dráček, 

vyráběný speciálními řezy z rejnoka. 

Zástupci expozice s vojenskou tématikou vévodí 

model válečné lodi z přelomu 17. a 18. stol., vedle 

které jsou umístěny vojenské exponáty: hlaveň děla 

z r. 1686, dělové koule a jezdecké boty asi z doby 

francouzského obléhání Prahy v r. 1742, polská 

kopí, tatarský luk, lovecká kuše, přilby z přelomu 

17. a 18. stol. nebo slovenská sekyra – valaška. 

V prosklených skříních jsou prezentovány sbírky 

historického brnění, husitských selských zbraní 

a keramiky. Mezi unikát sbírky patří přímý zub 

z narvala, v minulosti vydávaný za roh jednorožce 

nebo podmořské ryby. 

Strahovský klášter je národní pokladnicí umě-

ní a vědění. Mimořádná hodnota knih ve zdejší 

knihovně neumožňuje zapůjčení knih domů, máte 

ale možnost si prohlédnout a přečíst danou kni-

hu na místě ve studovně. Nejstarším rukopisem 

v knihovně je Strahovský evangeliář datovaný do 

roku 860. 

Otevřeno: denně po celý rok vyjma Štědrého dne, 

Božího hodu vánočního (25. prosince) a Velikonoč-

ní neděle 9–17 hod., polední pauza 12–13 hodin.

Vstupné: 120 Kč; snížené pro studenty středních 

a vysokých škol do 27 let 60 Kč. Pro žáky českých 

základních škol, v rámci výukového programu, je 

vstupné 10 Kč za žáka. Školní třídy není nutno 

objednávat předem. České i cizojazyčné prohlídko-

vé texty zapůjčí na požádání kustodi.

Kabinet na Strahově 
plný kuriozit

Hledáte místo, kde se fantazie mísí s vědou a historií? Jedno takové 
místo najdete ve druhé nejstarší církevní knihovně v Čechách, ve Stra-
hovské knihovně v Praze. Zajímavé, někdy až zábavné exponáty ve 
zdejším kabinetu kuriozit zaujmou celou vaši rodinu. 

STRAHOVSKÝ KLÁŠTER

Strahovské nádvoří 1/132

118 00 Praha 1 - Hradčany

www.strahovskyklaster.czK
O

N
TA

K
T

Strahovský evangeliář

Kabinet kuriozit

V průběhu celé sezony si můžete vyzkoušet výrobu 

mýdla, ručního papíru, svíčky, provazu, odrátovat 

kamínek, rýžovat zlato nebo vyrobit misku z kera-

miky. Poté si můžete prohlédnout bylinné zahrady 

a v klidu si v nich odpočinout. Na travnaté ploše si 

prohlédnete stálou výstavu fotografky Ivety Kopi-

cové a nezapomeňte navštívit Arboretum Dagmar 

a Václava Havlových s jedinečnou botanickou sbír-

kou dřevin. 

V hodovní síni si pochutnáte na pokrmech připra-

vených z produkce našich ekologických zahrad. 

Každou sobotu můžete v našem divadle shlédnout 

kejklířská, divadelní či hudební vystoupení. Vybra-

né soboty jsou doplněné doprovodným programem, 

při kterém se dozvíte něco o levanduli, bylinkách či 

rakytníku. 

Naproti vchodu do Centra řemesel můžete navštívit 

prodejnu Botanicus, která kromě našeho klasické-

ho sortimentu kosmetiky nabízí také sezonní pro-

dukci zeleniny a ovoce. 

Otevírací doba: 

Út–Pá  9–16 hodin,  So, Ne  9–17 hodin.

V červenci a srpnu: Út–Ne  9–17 hodin.               

V pondělí máme zavřeno.

Více informací a kalendář akcí naleznete na našich 

webových stránkách www.botanicus.cz.

Centrum řemesel a bylinné 
zahrady Botanicus

Centrum řemesel a bylinné zahrady Botanicus v Ostré 
jsou otevřeny každý den kromě pondělí, a to až do 
neděle 30. září 2018. 
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Dům U Zlatého prstenu (Týnská 630) nabízí ško-

lám i rodinám dětskou hernu Po stopách Karla IV., 

která je připravena jako interaktivní dílna. Děti 

si mohou vyzkoušet středověké oblékání, tržiště, 

písařskou dílnu či stavební huť. Od dubna 2018 je 

zde možné navštívit výstavu Konzervovaná minu-

lost zaměřenou na práci konzervátorů MMP, ke 

které muzeum nabízí programy pro školy i veřej-

nost.

Programy pro školy a zájmové skupiny nabízí 

i Podskalská celnice na Výtoni. Děti tak zkouma-

jí práci starých vorařů, mohou se stát Podskaláky 

a sledovat cesty pražské paroplavby.

Ve správě MMP je i 6 pražských věží. Pět z nich 

(Staroměstská, Malostranská věž, Svatomikuláš-

ská městská zvonice, Prašná brána a Petřínská 

rozhledna) spojuje zábavně-naučná hra pro rodiny 

s dětmi Klíče od pražských věží. Šestá věž, Novom-

lýnská, nabízí program pro školy Praha hoří, který 

sleduje požár Národního divadla. 

Muzeum hlavního města Prahy 
nabízí programy pro školní a zájmové dětské 
skupiny, ale i pro rodiče s dětmi.
Hlavní budova na Florenci (Na Poříčí 52) se pyšní zejména Langwei-
lovým modelem Prahy z let 1826-1837 a originálem kalendářní 
desky Staroměstského orloje od Josefa Mánesa. Školní skupiny 
a družiny mohou navštívit tematické programy, které se vztahují 
k dějinám Prahy.

Všechny programy MMP naleznete na:

www. muzeumprahy.cz

Pražské věže

Novomlýnská vodárenská věž a stálá expozice Praha hoří

↑ Podskalská celnice na Výtoni, stálá expozice Zaniklé Podskalí

←  Dům U Zlatého prstenu, stálá expozice Karel IV.– středově-
ké město

Muzeum nabízí nepřeberné množství optických 

iluzí, které prověří Vaše smysly. Prostor Muzea 

je rozdělený do patnácti místností, které obsa-

hují přes 40 exponátů. Mezi exponáty mimo jiné 

objevíte místnost, ve které se během vteřiny 

změníte z obra na trpaslíka a naopak. Po pro-

cházce na pískových dunách Sahary si můžete 

odpočinout na dětmi tolik oblíbeném fakírově 

loži, ze kterého po zmáčknutí zeleného tlačítka 

vyjedou asi osm centimetrů vysoké hřebíky. Až 

do této chvíle jste byli přesvědčeni, že voda teče 

vždycky jenom dolů? Že to vždycky tak úplně 

pravda není se na vlastní oči přesvědčíte v míst-

nosti s levitujícím pramínkem vody. Oblíbenou 

částí muzea je i Vortex tunel, který otestuje Vaši 

schopnost rovnováhy.

Muzeum je vhodné pro rodiny s dětmi, ale i škol-

ní skupiny. Během celého roku nabízí muzeum 

doprovodné programy a kreativní dílničky pro 

školní skupiny, které jsou tématicky zaměřené. 

Pro školní skupiny nabízí muzeum nejekonomič-

tější vstupné a to 100 Kč za žáka.

Muzeum smyslů 
Nově otevřené interaktivní Muzeum Smyslů otevřelo své brány 
široké veřejnosti v Praze, v Jindřišské 20 v památkově chráněném 
domě Harrachova Paláce.

MUZEUM SMYSLŮ 

Jindřišská 20, 110 00 Praha 1

Objednávky pro rezervaci školní skupiny:

 teresa@museumofsenses.com 

www.muzeumsmyslu.cz
  www.facebook.com/Muzeum-Smyslů
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Hlavním posláním této ZOO je seznámit malé i vel-

ké návštěvníky se zvířaty žijícími kolem nás, sezná-

mit je s příčinami jejich ohrožování vlivem činnosti 

člověka a především pak poukázat na možnosti 

prevence zraňování živočichů.

Zvířecí obyvatelé pocházejí většinou z volné příro-

dy. Byli přijati do Záchranné stanice, ale bohužel 

neměli štěstí a nemohou se již vypustit.  V důsled-

ku příliš komplikovaných zranění či nevhodného 

odchovu lidmi mají trvalé následky, pro které by 

se v přírodě již sami neuživili. Seznamte se s nimi 

a jejich příběhy.

Oblíbená zvířata můžete podpořit fi nančním pří-

spěvkem na jejich krmení a péči a stát se tak jejich 

adoptivním rodičem.

Komentované 
prohlídky
Můžeme vám připravit 

i komentované prohlíd-

ky.Průvodce vám svým 

výkladem doplní infor-

mace uváděné na infor-

mačních materíálech a cedulích v zoo. Průvodce 

výklad přizpůsobuje věku provázené skupiny a je 

připraven zodpovědět případné dotazy.

Prohlídka s průvodcem trvá cca 1 hodinu a její 

cena je 200 Kč + běžné vstupné. Po ukončení výkla-

du však můžete v zoo setrvat a znovu si ji samostat-

ně projít a prohlédnout. 

Prohlídku s průvodcem je třeba zamluvit týden 

předem na tel. čísle 317 845 169 anebo e-mailem 

na adresu evvo@csop.cz. 

Sbíráme vydříky
Nová hledací hra pro 

velké i malé návštěvní-

ky paraZOO. Zpestřete 

si návštěvu paraZOO 

hledací a znalostní 

hrou. Možná jste už 

splnili pár skautských bobříků, ale u nás můžete 

plnit vydříky. Splněný úkol přineste ukázat opět do 

pokladny paraZOO. Za správnou odpověď dosta-

nete odznáček (placku) s obrázkem vydříka do vaší 

sbírky. Při jedné návštěvě je možno získat jen jed-

noho vydříka. Vydříky je možno plnit v libovolném 

pořadí.

V pokladně si za mírný poplatek 10 Kč zakoupíte 

hrací kartu. Každý vydřík má pro Vás trochu jiný 

úkol. Všechny odpovědi na otázky zjistíte přímo 

v paraZOO, když budete dobře hledat. 

V paraZOO naleznete i mnoho herních prvků pro 

děti. Přijďte si je vyzkoušet.

•Pískoviště, kde si můžete vyzkoušet zvířecí stopy.

•Různé druhy motanic.

•Kmen nejen na prolézání.

•Dřevěná otočná skládanka.

•Dendrofon. A další zajímavé interaktivní prvky.

PARAZOO je unikátní expozicí 
zástupců volně žijících 
živočichů ČR
Uvidíte zde vydry, mluvícího krkavce, černého čápa, dravce, sovy a řadu 
dalších zvířat, která byla léčena v Záchranné stanici pro živočichy ČSOP 
Vlašim, ale pro trvalé následky jejich zranění již nemohou být vypuště-
na zpět do volné přírody.

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VLAŠIM

Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

, fax: +420 317 845 169, 317 845 965

 paraZOO@csop.cz, evvo@csop.cz

www.parazoo.cz
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Jak se kolekce rozšiřovala o atraktivní exotické 

druhy (amazoňan rudoocasý, ara hyacintový, dvoj-

zoborožec indický, tukan pestrý apod.), přitahova-

la stále větší zájem veřejnosti. Lidé se často chodili 

kochat vzácnými bažanty, jeřáby, papoušky, tuka-

ny... Malý prostor zahrady rodinného domu přestal 

vyhovovat, bylo nutné hledat nové místo – ne pro 

soukromý chov, ale již s cílem vytvořit malou sou-

kromou zoo. Takové místo nalezeno v Chlebech. 

Významné expozice 
Pavilon Angkor Wat – pavilon pro gibony je první 

větší stavbou, která již nebyla jen účelovým chov-

ným zařízením, ale důraz byl kladem ve velké míře 

i na expoziční charakter. 

Akvárium Polabí – v roce 2007 ZOO dostala darem 

obří akvárium, které původně sloužilo fi lmařům 

k natáčení Vodníka z Erbenovy Kytice.  

Pavilon „Livingstone House“ – pavilon gepardů.

Fotokoutek Maskarény –  zábavnou a poutavou 

formou podaný naučný prvek, kde se návštěvníci 

mohou vyfotit a zároveň se dovědět další zajímavos-

ti o zvířatech. 

Expozice surikat – vnitřní ubikaci představu-

je domeček v africkém stylu, z něhož se surikaty 

dostávají do venkovního výběhu podzemní trub-

kou. Mezi ubikací a výběhem je otevřené „kino“ 

zastřešený prostor pro návštěvníky.

Velké dětské hřiště – moderní dětské hřiště, které 

zabírá plochu okolo 1.100 m2. 

Pavilon Doc. Jebavého (pavilon langurů) – posta-

ven jako pocta Doc. Jebavému,  za přínos primato-

logii, či zoologii obecně, chovu zvířat a jejich wel-

fare.  

 

Komentované prohlídky (též biologické přednáš-

ky) probíhají nově ve dvou variantách. Během obou 

provádí lektor, či lektorka objednanou skupinu 

a podává výklad o jednotlivých chovaných druzích. 

Komentovaná prohlídka může být realizována ve 

staré i nové části zoo. Prohlídka trvá přibližně hodi-

nu, rozdíl je v představených zvířatech, ve staré 

části se nachází primáti, dravci a jiní ptáci, lamy, 

kontaktní kozy, nutrie, surikaty, prasátka, želvy, 

gepardice a akvárium se sladkovodními rybami. 

V nové části kopytníci (daňci a velbloudi, kontakt-

ní kozy), medvědi a obyvatelé expozice Terárium 

(např. drápkaté opičky, hlodavci, králíci, morčata, 

ježci, drobné ptactvo, plazi - želvy, hadi, gekončíci, 

chameleon, leguáni, bazilišci, drobní bezobratlí..). 

ZOO CHLEBY a její expozice  
ZOO Chleby byla založena 5. června 1997. Vznikla na základech před-
chozí soukromé sbírky zvířat, kterou měli manželé René a Dana Fraň-
kovi tehdy ještě v Úvalech u Prahy.

ZOO CHLEBY O.P.S.

Václava Otty 1, 289 31, okres Nymburk

 +420 723 237 571

 info@zoochleby.cz

www.zoochleby.cz
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Pokud hledáte místo, kde si vaši potomci beze všech 

pochybností užijí zábavu, tak už jste ho našli. Park 

Mirakulum jim totiž poskytne vše, na co si vzpome-

nou. A nudit se tu rozhodně nebudou ani rodiče. 

Park totiž nabízí zábavu celé rodině. Rozlehlost par-

ku zaručuje, že tady nedochází k přeplnění a fron-

tám u atrakcí, jsou tady na nápor lidí zvyklí, takže 

se nikdo nemusí bát, že by nemohl zaparkovat na 

rozlehlém parkovišti, které je zdarma, nebo že bude 

muset dlouho čekat na jídlo. Několik pohodlných 

gastrozón zaujímá více než 2500 metrů čtverečních 

a jen letos v nich přibylo 200 míst k sezení.
A na co se můžete v parku těšit? Připraveno je malo-

vání na obličej, dočasné tetování, v provozu jsou 

také mirakulovské dílničky. 

Malí i velcí se mohou v Mirakulu vyřádit na několika 

atrakcích a to včetně Vodního světa. Ten se po zimní 

již přestávce otevřel a je v provozu od 11 do 17 hodin. 

Pro děti předškolního věku jsou zajímavé Vesničky, 

s těmi staršími si užijte adrenalin v Lanovém parku 

a Lesním městě. V parku letos přibyl další stánek 

s prémiovou kávou z milovické pražírny Yakima 

coffee, kde můžete ochutnat i kávové speciality při-

pravené speciálně vyškolenými baristy. Mirakulum 

je totiž park skutečně rodinný, a každý si tu najde 

něco, od batolat přes teenagery, jejich rodiče až po 

dědečky a babičky. 

Park Mirakulum zve všechny děti
Park Mirakulum se rozkládá na více než deseti 
hektarech. Areál není určen pouze dětem, jeho 
předností je, že nabízí zábavu celé rodině. Předloni 
se rozrostl například o monumentální Lesní město, 
loni se otevřela vesnička a osmá věž, které svým 
pojetím nemá jinde v Evropě obdobu. 

PARK MIRAKULUM

  www.facebook.com/ParkMirakulum

www.mirakulum.czK
O
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Staňte se členem 

Marienbad Hippo clubu.

Přírodní park Prelát 
U pavilonu Prelátova pramene uprostřed lesa se 

nachází přírodní park pro děti. Areál s jezírkem 

nabízí vodní atrakce, dřevěný hrad, lokomotivu, 

srub, lanovku, prolézačky, houpačky a dřevěné 

cvičební náčiní. Rodiny s dětmi tu najdou širo-

ké možnosti sportování i relaxace, včetně pří-

jemného posezení u ohniště. Z parku u Preláto-

va pramene vede naučná stezka na rozhlednu 

Hamelika.

Rozhledna 
Hamelika
Rozhledna Hamelika se 

nachází nad centrem 

Mariánských Lázní, na 

stejnojmenném kopci v  

nadmořské výšce 723 

metrů. Byla postave-

na roku 1876 ve stylu 

romantické zříceniny 

hradu. Aby byl tento 

motiv důvěrně vystižen, byly k rozhledně při-

stavěny rozbořené zdi a polorozbořený vstupní 

portál. Původně byla rozhledna nazývána Císař-

skou. Po vystoupání 120 schodů se ocitnete 

na vrcholu rozhledny, ze které se vám naskyt-

ne výhled na část Mariánských Lázní, Zelenou 

horu a Slavkovský les.

Lanové centrum
Lanové centrum s překážkovou lanovou dráhou 

nabízí jedinečný zážitek, při kterém si ověříte 

své vlastní schopnosti. Pro zdokonalení vašeho 

stylu můžete využít služeb našich instrukto-

rů. Lanová dráha nabízí trasy pro dospělé i pro 

děti. 

Pro děti mladší 12 let, které jsou našimi hosty, 

nabízíme jeden volný vstup do Lanáčku. 

Lanová dráha
Kabinová lanová dráha nabízí krásný zážitek 

pro děti a snadnou možnost, jak se dostat z cen-

tra Mariánských Lázní k miniaturpaku Bohemi-

nium, dančí oboře Hvozd, rozhledně Hamelika 

a jízdárně.

V zimním období je kabinová lanová dráha spo-

lečně se dvěma lyžařskými vleky využívána lyža-

ři v místním Ski areálu.

Lukostřelba
Střelba sportovními luky na vzdálenost cca 

20 m do standardních lukostřeleckých terčů. 

Střelba probíhá po krátké instruktáži pod dohle-

dem odborného instruktora. 

Cena:

280 Kč – 30 min.

390 Kč – 60 min.

Cena zahrnuje zapůjčení vybavení a instruktáž 

instruktora na danou dobu.

Terénní koloběžky
Vyzkoušejte si sjezd na 

terénních koloběžkách 

ze stanice lanovky Kra-

konoš po sjezdovce a les-

ních cestách. Půjčovna 

koloběžek Yellow point 

u nástupiště lanové drá-

hy Koliba. 

Cena:

150 Kč –  1 jízda na lanovce s koloběžkou, 

program cca 20 min.

350 Kč –  3 jízdy na lanovce s koloběžkou, 

program cca 1 hod.

500 Kč –  5 jízd na lanovce s koloběžkou, pro-

gram cca 1,5 hod.

Cena zahrnuje zapůjčení koloběžky, helmu, 

instruktáž a příslušný počet jízd lanovkou. 

Bike Park Mariánky
Bike Park Mariánky nabízí tři sjezdové tratě 

různých úrovní s dalšími tratěmi a překážkami 

ve výstavbě. Otevřeno denně od 10.00 do 17.30, 

v provozu je lanovka, parking i občerstvení.

Mariánské Lázně 
patří dětem
Přijeli jste s dětmi do Mariánských Lázní a chcete,  aby jejich čas zde byl 
co nejzajímavější? Vyražte s hrošíkem Mariánkem po našem krásném 
městě a prohlédněte si miniaturpark Boheminium, dančí oboru 
Hvozd, rozhlednu Hamelika nebo přírodní park Prelát. Na hotelové 
recepci jsou k dispozici mapy s rozmístěním všech těchto lokací.

Výlety do blízkého i širokého 
okolí
Využijte svůj pobyt v Mariánských Lázních 

k návštěvě památek a přírodních rezervací, kte-

ré jsou v našem kraji. Navštivte zámek Kynžvart 

s krásným zámeckým parkem a unikátní sbír-

kou uměleckých děl a kuriozit, premonstrát-

ský kášter Teplá s druhou největší klášterní 

knihovnou v České republice, zámek Bečov 

s unikátním relikviářem svatého Maura, jed-

nou z nejvýznamnějších historických památek, 

nádherně zachovaný gotický hrad Loket, chrá-

něnou přírodní rezervaci Kladská s naučnou 

stezkou nebo tajemné bahenní mofety SOOS 

u Františkových Lázních. 

Nakupujte 
s hrošíkem Mariánkem
Chcete svým dětem udělat radost a koupit jim 

dárek na památku? Na recepci vašeho hotelu 

můžete zakoupit upomínkové předměty s dět-

ským motivem hrošíka Mariánka.

Léčebné lázně 

Mariánské Lázně a.s.
Masarykova 22

353 01 Mariánské Lázně 

Tel.: +420 / 354 655 501-9

Fax: +420 / 354 655 500

E-mail: reservations@badmarienbad.cz

www.marienbad.cz
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Zámek Kynžvart

Premonstrátský klášter Teplá

Hrad Loket

HRACÍ KARTY - PLAYING CARDS 

RUMMY - BRIDGE - CANASTA

����

����

Přírodní rezervace Kladská
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TIP PRO CYKLISTY
V Karlovarském kraji je k dispozici 2 100 km 

kvalitně značených cyklistických tras, které 

často vedou kolem oblíbených turistických 

cílů. 

KARLOVY VARY A OKOLÍ
Lanovka a rozhledna Diana, minizoo a motý-

lí dům | Příjemný rodinný výlet v Karlových 

Varech můžete strávit v areálu rozhledny Dia-

na, kam se dá celoročně vyjet lanovkou. Kromě 

krásného výhledu na celé Karlovy Vary bude 

děti lákat malé minizoo a rodiče příjemné pose-

zení ve výletní restauraci. Třešničkou na dortu 

pak bude návštěva tropické zahrady s exotický-

mi motýly z celého světa.  www.dianakv.cz

Dětský ráj Svatošky | Přírodní areál v čisté 

přírodě údolí řeky Ohře v bezprostřední blíz-

kosti Svatošských skal nabízí všemožné vyžití 

pro děti a klid u dobré kávy pro rodiče. Děti si 

mohou zaskákat na obří trampolíně, projet se 

na opravdových indiánských koních plemene 

Appaloosa, či se naučit westernovému stylu jíz-

dy. Pro zvídavé děti nabízí areál minizoo a mini 

botanickou zahradu. www.svatosskeskaly.cz

Stezka korunami stromů, přírodní lanové cen-

trum a obora sv. Linhart | Po Sovově stezce se 

dostanete k lanovému centru s okruhem pro 

děti i pro dospělé. Téměř na dosah lanového 

centra je obora Linhart, kde mohou malí pozo-

rovatelé sledovat jelena siku, daňky nebo divo-

ká prasata z pozorovatelny nebo visutých mos-

tů umístěných až v šestimetrové výšce. Stezkou 

korunami stromů vystoupáte až do výšky 15 

metrů. www.llkv.cz

Ekologická farma Kozodoj | Malá rodinná far-

ma na okraji Karlových Varů předvádí nejen 

chovy koz, lam, prasat, skotu, koní, ovcí, oslů, 

ale nechybí ani pestrá skladba tradiční české 

drůbeže. Interaktivní prohlídka farmy je spoje-

na se zajímavým výkladem o jednotlivých zvíře-

cích rodinách, o jejich potřebách a užitku pro 

lidi. www.kozodoj.cz

Vánoční dům | Kdo tvrdí, že atmosféru Vánoc 

lze zažít jen v prosinci, tak nikdy nebyl v Kar-

lových Varech. V zámečku Doubí je k vidění 

celoroční výstava vánočních ozdob. V Andělské 

kavárně nezapomeňte ochutnat trošku cukroví 

nebo třeba vánočku. www.vanocnidum.cz

Svět záchranářů | V areálu najdete improvi-

zovanou nemocnici, policejní služebnu nebo 

hasičskou stanici, které jsou vybaveny interak-

tivní technikou a trenažery pro věrnou simu-

laci rizikových situací. Součástí areálu je také 

moderní dopravní hřiště s železničním přejez-

dem a další lokality pro simulaci rizik ve ven-

kovním prostředí.  www.svetzachranaru.cz

Koupaliště a areál Rolava | Ideální místo pro 

sportovní vyžití a relaxaci pro celou rodinu. 

V letních měsících je k dispozici půjčovna spor-

tovního vybavení a náčiní: slackline, in-line 

brusle, badminton, obří šachy, lehátko, šlapa-

dlo atd. www.kvcity.cz/areal-rolava

Porcelánová školička | Věděli jste, že porce-

lánka Thun byla založena hrabětem Thunem 

už v roce 1794? A že je dnes největším čes-

kým výrobcem porcelánu? V Nové Roli si navíc 

můžete s dětmi vytvořit a ozdobit vlastní hrníč-

ky a nechat je poslat až k vám domů.

www.fabriktour.cz

BEČOVSKO
Hrad a zámek Bečov | Myslí zde na děti více, 

než byste čekali. Připravené jsou dětské pro-

hlídkové okruhy či dotykový model relikviáře sv. 

Maura. V areálu zámku si mohou děti zdarma 

zapůjčit dobový kostým nebo vyzkoušet dětský 

koutek a didaktické hračky. Odměnou za absol-

vování prohlídky je závěrečné povýšení dětí do 

šlechtického stavu. Letošní novinkou je přírod-

ní lezecká stěna pod západní stranou hradu. 

www.prodeti.zamek-becov.cz

Botanická zahrada v Bečově | Na ploše o rozlo-

ze 9 hektarů se rozprostírá jedna z nejvýznam-

nějších zahrad v Čechách. Děti uchvátí areál 

s řadou kreativních prvků pro hru i poučení. 

Budete překvapeni, jak si dokáží vyhrát jen 

s kusy dřeva či s různými kamínky a zeminou. 

A co teprve prolézačky z kořenů, klád a kame-

nů? Můžete si zdarma zapůjčit pramici pro pro-

jížďku po jezírku.  www.becovskabotanicka.cz

SOKOLOV A OKOLÍ
Statek Bernard | Na statku v tradičním cheb-

ském stylu hrázděných staveb naleznete řeme-

slné dílny (keramická, truhlářská, dílna vitráží, 

designu, výroby vonných svící či včelařské stře-

disko), kde si mohou ověřit svoji zručnost děti 

i dospělí. Zaujme vás interaktivní expozice toku 

řeky Ohře doprovázená modely mostů, jezů, 

dolů a staveb. www.statek-bernard.cz

Přírodní koupaliště Michal | Velká písčitá pláž, 

široká nabídka sportovního vyžití, nejdelší ven-

kovní tobogán v Česku a skvělé zázemí nabízí 

největší přírodní koupaliště v Karlovarském 

kraji. www.michal-sokolov.cz

Karlovarský kraj je jako stvořený pro aktivní rodinnou dovolenou. Pohádkové hrady, kouzel-
né zámky, rozsáhlé cyklostezky, biofarmy, zábavná a vzdělávací centra, ale i adrenalin pro 
náročné. To všechno nabízí Karlovarský kraj. Letní prázdniny a doba dovolených jsou tím 
nejvhodnějším časem k jeho návštěvě. A slibujeme, že litovat rozhodně nebudete!

Dětský svět Novako Koupaliště a areál Rolava

Trail Park Klínovec

Dětský ráj Svatošky

Přírodní lanové centrum

Lanovka a rozhledna Diana

Svět záchranářů

Statek Bernard

Vánoční dům

Hrad a zámek Bečov - relikviář pro děti

KARLOVARSKÝ KRAJ DĚTEM
Tipy k návštěvě nejen pro rodiny
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Důl Jeroným | Velkým zážitkem pro větší děti 

bude návštěva národní kulturní památky, dolu 

Jeroným, kousek od Krásna. V dole z 16. stole-

tí jsou dodnes vidět stopy tehdejšího způsobu 

těžby, kdy horníci skálu zahřáli a po ochladnutí 

opracovávali želízkem a mlátkem. 

Rozhledna a hornické muzeum Krásno | 

Z podivuhodné rozhledny s vnějším spirálovi-

tým schodištěm budete mít krásný výhled do 

širokého okolí. Muzeum Krásno nabízí jedineč-

né ukázky lokomotiv a vagonů. Jízda tradičním 

důlním vláčkem bude pro každého nezapome-

nutelným dobrodružstvím. 

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ A OKOLÍ
Park Boheminium | V Mariánských Lázních 

spatříte na jednom místě pozoruhodné stavby 

z celé České republiky. Nazujte sedmimílové 

boty a jako Gulliver na cestách v jediném dni 

pořídíte společnou fotografi i například s Karl-

štejnem, Bezdězem, Červenou Lhotou nebo 

minaretem v Lednici. www.boheminium.cz

Krakonoš v Mariánských Lázních | Dříve zde 

obyvatelé potkávali tajemnou postavu horského 

ducha a k jeho poctění vznikla před 100 lety obří 

socha a pohádková cesta. Přilehlá obora s jele-

ny a daňky vás zavede do pohádky o Smolíčkovi. 

Nádherný výhled do krajiny bude odměnou za 

výstup na starodávnou rozhlednu Hamelika. Na 

Krakonoš i k parku Boheminium vás zavezou 

červené kabinky zdejší lanové dráhy. 

Přírodní areál Prelát | V krásném koutu Mari-

ánských Lázní mohou děti prozkoumat např. 

fungování mlýnského kola v malém vodním 

světě, vyhrát si na dřevěných autíčkách, v dět-

ském srubu, v obranné pevnostní věži, zahrát si 

na indiány u pravého indiánského totemu nebo 

si zkusit svou zdatnost na opičí dráze. 

Naučná stezka Kladská a Dům přírody Slav-

kovského lesa | Stezka vede úchvatnou pří-

rodou kolem Kladského rašelinového rybní-

ka. V Domě přírody Slavkovského lesa si děti 

mohou prolézt středověkou štolu, poznávat oby-

vatele pod kůrou a v kmenech stromů, vyzkou-

šet si klepání strakapouda na kovadlinu nebo si 

zahrát poutavé hry s přírodní tématikou. 

CHEB A OKOLÍ
Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu | 

Vede od přehrady Skalka až po Chebský hrad. 

Najdete zde spousty krásných míst, hřiště pro 

děti a amfi teátr, kde se konají kulturní akce. Na 

své si přijdou malí i velcí sportovci. Je zde lano-

vé centrum i víceúčelové hřiště. Na piknikové 

louce můžete grilovat. 

Aquaforum ve Františkových Lázních | Největ-

ší a nejhezčí vodní ráj pro děti v Karlovarském 

kraji. K dispozici je návštěvníkům relaxační, 

plavecký, dětský a v letním provozu i venkovní 

bazén a mnoho atrakcí.

www.aquaforum-frantiskovylazne.cz

Vyhlídkový minivláček a rybník Amerika | 

K lesoparku a rybníku Amerika se z Františko-

vých Lázní dostanete minivláčkem. U rybníku 

je pláž i půjčovna loděk. Nachází se zde také 

naučná stezka s expozicí zvířat (mývalové, lamy, 

kozy, kachničky, sovice sněžná, poníci). 

Národní přírodní rezervace SOOS | Nedaleko 

Františkových Lázní je rozlehlé území se sou-

stavou rybníků, mokřadů, rašelinišť a slatinišť. 

Vyvěrá zde množství minerálních pramenů 

v tzv. mofetách neboli bahenních sopkách. Zají-

mavé je muzeum s různými expozicemi, např. 

„Paleontologické a geologické dějiny Země“ 

s modely prehistorických ještěrů v životní veli-

kosti. 

Lesmistrova cesta | V blízkosti Aše se mohou 

děti seznámit s procesy lesního hospodářství. 

Trasa vede nádhernou přírodou kolem nejvyšší-

ho bodu Ašska - vrchu Háj, který zdobí kamen-

ná rozhledna. Pokud bude dětem (i vám) zbývat 

energie, můžete využít sportovní areál Vrch Háj, 

kde je přes kilometr dlouhá in-linová dráha, 

lezecká stěna, minigolf nebo dětské hřiště. 

Motýlí dům Žírovice | Pro malé přírodověd-

ce bude jistě zajímavé sledovat cyklus vývoje 

motýla od vajíčka, přes housenku a kuklu až 

po křehkého živého motýla. To vše je k vidění 

v tropickém skleníku s kvetoucími rostlinami 

a volně poletujícími exotickými motýly.

www.motylidum.cz

KRUŠNÉ HORY
Ježíškova cesta | Víte, kde bydlí Ježíšek a kdo 

jsou jeho pomocníci? Vydejte se na stezku 

plnou hádanek, úkolů a různých přírodních 

atrakcí.  Trasa začíná v Infocentru Boží Dar, kde 

si děti vyzvednou zápisníčky na řešení úkolů. 

Po absolvování cesty získají razítko od Ježíška 

a malou odměnu. www.jeziskovacesta.cz

Dětský svět Novako | Centrum zábavy pro 

děti uprostřed města Boži Dar. Mimo horské 

koloběžky a káry zde v letním období nalezne-

te trampolínu, skákací hrad, prolézačky, sklu-

zavky, lanové centrum, dětské hřiště, prostor 

pro míčové hry a mnoho dalšího včetně občer-

stvení.  www.novako-ski.cz

Trail Park Klínovec | Jedná se o 24 km klesa-

jících stezek odstupňovaných do třech úrovní 

náročnosti a speciálně navržených pro potěšení 

z jízdy na horském kole. Zábavu si zde užijí jak 

rodiny s dětmi, tak pokročilí bikeři. Naleznete 

zde kompletní zázemí včetně restaurace, půjčov-

ny kol, obchodu s cyklistickým vybavením, ser-

visu, sprch a myčky kol. Zpět k začátku stezek 

se můžete nechat vyvézt moderní lanovkou.

www.trailpark.cz

Areál Plešivec a mýtická krušnohorská stez-

ka | Jste odvážní? Vyzkoušejte obří houpačku 

či bungee trampolínu. Areál na samém vrcholu 

Plešivce nedaleko Abertam nabízí také lanové 

centrum pro dospělé i děti, půjčovnu čtyřkolek, 

horských koloběžek, bugin, lukostřelbu, tram-

polínu a mnoho další zábavy. Pod rozhlednou 

vstoupíte dřevěnou branou do světa bájí a pohá-

dek na mýtickou krušnohorskou stezku. 

www.plesivec.eu

MONTÁNNÍ PAMÁTKY
Jáchymov a štola č. 1 | Dobrodružným výletem 

by se mohla stát exkurze do štoly č.1 v Jáchy-

mově, který již v 16. století proslavila těžba stří-

bra a následná ražba stříbrných mincí – tolarů, 

které daly vzniknout americkému dolaru. 

Důl Mauritius | Jeden z nejvýznamnějších 

cínových dolů v Krušných horách. Nesmírně 

cenné je podzemí dolu, ve kterém se dochovaly 

autentické doklady různých způsobů těžby od 

16. do 19. století. Vydejte se na prohlídku jedné 

z nejstarších štol revíru Kryštof.

www.dulmauritius.cz

Štola Johannes | Na Zlatém kopci u Božího 

Daru se nalézá mimořádně zachovalý komplex 

historických důlních děl, ve kterém staří horní-

ci vyrazili podzemní komory obrovských rozmě-

rů, jaké lze jinde ve světě vidět jen málokde. 

www.stolajohannes.cz

PRÁZDNINY NA VENKOVĚ
Stezka Ovčí Babičky | Asi 10 km dlouhá stezka 

vás téměř po rovině zavede z Toužimi do Nežicho-

va na Biofarmu Belina, kde si děti mohou pro-

hlédnout domácí zvířata, proběhnout se po lese 

i louce a ochutnat domácí sýr.

www.cestazměsta.cz

Biofarma Belina | Tato farma v Nežichově 

u Toužimi poodhalí dětem některá tajemství 

přírody např. kde se vezme mléko, jak se pasou 

ovečky, ale i to, co se udělá s ostříhanou vlnou 

a věřte, že upříst nitku na kolovrátku není 

snadné ani pro dospělé. Poté se můžete projít 

po naučné stezce sv. Blažeje se soustavou tůněk 

pro obojživelníky. www.biofarmabelina.cz

Stezka sovy Rozárky u Žlutic | Zajímavý a růz-

norodý terén kolem řeky Střely, nádherná příro-

da s úžasnými výhledy a pro zpestření několik 

soch. Cílem může být návštěva biofarmy v Koby-

lé Babiččin dvoreček. Nechybí ani překvapení 

– Žlutické Lurdy a trocha tajemna – Cesta náho-

nem.  www.sovazlutice.eu

WWW.ZIVYKRAJ.CZ

Důl Jeroným

Hornické muzeum Krásno 

Park BoheminiumPark Boheminium
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Biofarma Belina

Důl Mauritius
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V Zooparku na vás čeká více než 160 druhů zvířat, 

mezi kterými je 14 ohrožených druhů zvířat zařa-

zených do Evropských záchranných programů. 

Krásné přírodní prostředí, dokonalé služby nabízí 

návštěvníkům možnost strávení příjemného dne 

s celou rodinou.

Safari expres opět jezdí
Safari expres jezdí o víkendech a svátcích podle jízd-

ního řádu, vyvěšeného v zooparku, vždy ve 13, 14, 

15 a 16 hodin.

Stáje s jezdeckým areálem
Součástí zooparku je jezdecký areál, který slouží 

pro chov a výcvik koní. V jezdeckém areálu jsou 

k dispozici stáje s boxovým ustájením, rozsáh-

lé výběhy, jezdecká krytá hala, venkovní písková 

jízdárna i kruhové cvičiště. Areál slouží také pro 

jezdce, kteří se chtějí zdokonalovat v umění jízdy 

na koni, i když vlastního koně nemají. Děti i dospělí 

si mohou domluvit pravidelné výcvikové hodiny jíz-

dy na koni nebo jen vyzkoušet pohled z koňského 

hřbetu. Děti si mohou zvolit také variantu s účastí 

v jezdeckém oddílu, kde si kromě jízdy osvojí i péči 

o koně. Součástí areálu je hospůdka „U Pratura“ 

s příjemnou obsluhou, kde může doprovod malých 

jezdců posedět a občerstvit se, zatímco vaše děti pro-

nikají do tajů jezdeckého sportu.

Skanzen Stará Ves
Ukázkou historie a způsobu života obyvatel Kruš-

nohoří je soubor staveb ve Staré Vsi. Stavby a jejich 

okolí jsou vybaveny dobovými předměty. Dominan-

tou je funkční větrný mlýn holandského typu. Rou-

bená stavba zve k návštěvě stálých expozic řeme-

sel typických pro Krušnohoří, jimiž jsou zejména 

výroba dřevěných hraček, krajkářství, včelařství 

a mnohé další. Statek nabízí komplexní pohled na 

tradiční venkovský život rodiny a na běžné práce 

v hospodářství i v domě. Skutečnými raritami jsou 

exponáty břízy ojcovské, která patří mezi nejpřísně-

ji chráněné rostliny, a jabloňový sad, který vyrostl 

ze štěpů starých odrůd posbíraných v již zanik-

lých vesnicích regionu. Ve Staré Vsi probíhají celý 

rok akce přibližující dřívější způsob života, zvyky 

našich předků, lidové tradice a dovednosti starých 

řemeslníků.

Stará Ves je otevřena každý den a je přístup-

ná v rámci jednotného vstupného do zooparku. 

Podrobné informace mohou návštěvníci získat 

z materiálů připravených na pokladnách zooparku 

nebo v rámci prohlídek s průvodcem, které začínají 

na statku ve Staré Vsi vždy v 10, 12, 14 a 16 hodin, 

popř. v individuálně dohodnutých časech.

Akce v Zooparku: 
29.–30. 6.   Vysvědčení ve Staré škole

10., 11., 17., 18., 8.  Pohádkové safari

2., 3. 9.    Vítání prvňáčků ve Staré škole

6. 10.   Den zvířat

Otevírací doba a vstupné:

po – ne: 9:00 – 17:00

Otevřeno 365 dní v roce, včetně svátků.

DOSPĚLÉ OSOBY  80 Kč

DĚTI OD 3 DO 15 LET  50 Kč

PSI  ZDARMA

Kamencové jezero
Kamencové jezero je celosvětový unikát. Pat-

ří mezi největší jezera v ČR a díky vysokému 

obsahu kamence ve vodě se v něm automaticky 

zabraňuje růstu řas a sinic. V létě je lákadlem 

pro všechny návštěvníky z okolí Chomutova, 

celé České republiky i pro turisty z celého světa. 

Naleznete zde vše, co pro příjemné prožití prázd-

ninových dnů potřebujete. Travnaté i písčité 

pláže a mola Vám nabídnou příjemné pohodlí 

při slunění i koupání.

Pro rezervace a informace o ubytování kontak-

tujte pouze recepci na telefonním čísle +420 777 

187 843 nebo e-mailu recepce@kamencovejeze-

ro.cz       

Otevírací doba

provozní sezóna: 1. 5.–1. 10. 

autokemp Kamencové jezero – recepce: 8–20:00

vrátnice: nonstop

minigolf: 9– 21:00 (od 29. 8. od 9–19:00)

půjčovna loděk: 9–19:00

koupaliště: 9–19:00

www.kamencovejezero.cz

ZOOPARK CHOMUTOV 
– vaše oáza klidu
Zoopark Chomutov byl založen v roce 1975 a je 
specializován na chov zvířat pocházejících z oblasti 
palearktu, zahrnující území Euroasie, ze které pochází 
převážná část chovaných zvířat, a z území severní Afriky.

ZOOPARK CHOMUTOV 

Přemyslova 259, 430 01 Chomutov

 +420 474 624 412

 zoopark@zoopark.cz

www.zoopark.cz
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Děčínská zoo zaujímá dnes plochu 6 ha. Chová 

přibližně 450 kusů zvířat ve více než 150 druzích. 

Hlavním záměrem je chov vzácných a málo zná-

mých druhů zvířat, se kterými se v naší zemi jinde 

nesetkáte. Zahrada se od svého vzniku významně 

rozšířila, díky svému umístění v lesním prostředí 

patří k nejkrásnějším zoologickým zahradám v Čes-

ké republice.

Příroda všude kolem vás
Příjemné prostředí lesoparku je ideálním místem 

pro rodinný výlet. Právě na tuto cílovou skupinu se 

děčínská zoo v poslední době zaměřuje nejvíce. Náv-

štěvníkům nabízí netradiční pohled do světa zvířat, 

ale i netradiční hry pro děti a dospělé. Na své si v Zoo 

Děčín přijdou i milovníci ptactva, drobní a pestře 

zbarvení pěvci Indonésie. Nejsou to jediní obyvatelé 

tohoto pavilonu, dělí se o něj se vzácnými velkými 

papoušky kakadu nebo se zoborožci vrásčitými.

Zoo pro děti
Zoo Děčín je rájem pro děti. K vydovádění zde mají 

velký dětský areál s průlezovým hradem a horo-

lezeckou stěnou. Velkou zábavu si užijí v dětské 

kontaktní zoo ale i při samotné prohlídce. Areál 

zoo zdobí spousta interaktivních zařízení, díky 

nimž mohou zoo vnímat všemi smysly. K dispozi-

ci je i několik naučných stezek. Oblíbená je i Pta-

čí stezka, která hravou formou mapuje ptačí říši 

našich lesů, luk a polí.

Rajské ostrovy
Expozice Rajské ostrovy 

vznikla na místě bývalé Noční 

zoo Sulawesi v centru města 

na Teplické ulici. Příchozí se 

zde setkají s mnoha exotic-

kými živočichy a největším 

mořským akváriem v Ústec-

kém kraji. Z původních dvou 

místností se expozice rozrostla do mnohem větších 

rozměrů. Vystoupala do čtyř pater a návštěvníkům 

nabízí unikátní pohled na vybrané světové oblasti a 

druhy živočichů a rostlin. Po předložení vstupenky 

ze zoo je totiž možné se na plavbu po Rajských ost-

rovech vydat zcela zdarma. 

Otevírací doba: 

Hlavní sezóna (květen–srpen) 8–19.00

Vedlejší sezóna (září–říjen,březen–duben) 8–18.00

Zimní sezóna (listopad–únor) 8–16.00

Zoologická zahrada v lesoparku
Zoologická zahrada v Děčíně byla otevřena na jaře roku 1949, 
založena však byla o rok dříve. Vznikla z iniciativy skupiny 
milovníků zvířat, v čele s podmokelským obchodníkem a zoo-
logem Ludvíkem Grácem. Pro novou ZOO se tehdy vybralo 
místo v překrásném prostředí lesoparku na Pastýřské stěně.

ZOO DĚČÍN – PASTÝŘSKÁ STĚNA, P.O.

Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín IV - Podmokly

 +420 412 531 164

 info@zoodecin.cz

www.zoodecin.cz
www.rajskeostrovy.cz
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Výročí 110 let Lumpeparku
Ústecká zoo si letos připomíná významné kulaté 

výročí, uplyne 110 let od založení ptačího parku 

významným ústeckým obchodníkem, mecenášem, 

nadšeným ornitologem a ochráncem přírody Dr. h. 

c. Heinrichem Lumpem. Jednalo se o první přírodní 

ptačí rezervaci ve střední Evropě zvané Lumpepark, 

ze které po 2. světové válce postupně vznikla dnešní 

moderní zoologická zahrada. 

Zoovláček
Vláček přepravuje zájemce od vstupní pokladny 

z Drážďanské ulice k hornímu vstupu, v případě 

zájmu i naopak. Vláček jezdí v dubnu a v květnu 

během víkendů a svátků.

Zoovláček nejezdí okružní jízdou okolo výběhů 

a expozic ve spodní části zoo, protože cesty jsou zde 

příliš úzké. Účelem je přepravit malé i velké návštěv-

níky pohodlným způsobem do horní části zoo. Vlá-

ček je v provozu od dubna do konce října. V letních 

měsících červenec a srpen každý den, na jaře na pod-

zim většinou pouze během víkendů. Provozní doba je 

cca od 10:00 do 17:15 hodin, ale může se měnit pod-

le počasí. Je třeba počítat s polední přestávkou mezi 

11:00 a 11:45 hodinou.

Venkovský dvorek
V horní části zoo z Dětské ZOO byl vybudován Ven-

kovský dvorek s různými druhy domestikovaných 

zvířat, zejména slepice, prasata nebo kozy. Ovce 

kamerunské jsou zvyklé na kontakt s lidmi. Je to 

jediné místo v zoo, kde lze zvířata hladit a krmit, 

ovšem pouze granulemi z krmných automatů.

Dravci v akci
Od začátku května je nabídka předváděcích akcí 

rozšířena o ukázky sokolnického výcviku. Během 

víkendů můžete na stanovišti u dětského hřiště 

Minivětruše z bezprostřední blízkosti shlédnout leto-

vé ukázky několika druhů dravých ptáků a sov dopl-

něné o odborný komentář.

Otevírací doba: 

LETNÍ SEZÓNA (duben–září)

Pokladny a pavilony: od 9.00 do 18.00 

Areál zoo: do 19.00 (turnikety u spod-

ního či horního vchodu). Po dobu letní 

sezóny jsou otevřeny oba vchody (spodní 

i horní).

Vstupné: Dospělí: 120 Kč, děti (3–15 let), 

studenti (do 26 let), důchodci: 60 Kč

Rodinné vstupné = 2 dospělí a 2 děti 

(3–15 let): 310 Kč. Děti do 3 let: zdarma

ZOO ÚSTÍ NAD LABEM
Zoologická zahrada v hlavním městě Ústeckého kraje je otevřena 
celoročně, najdete tady kolekci zvířat z celého světa. Jsou pro vás při-
praveny předváděcí akce se zvířaty, komentovaná krmení tuleňů, pro-
cházka slonů po ZOO, medový strom pro medvědy a mnoho dalšího.

ZOO ÚSTÍ NAD LABEM

Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem 

 +420 475 503 354

 zoo@zoousti.cz

www.zoousti.cz
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Svým rozsahem a rozlohou jsou rekultivace na 

tomto území jedny z největších v České republice. 

Hlavní dominantou celé oblasti je vodní plocha 

nově vzniklé vodní nádrže jezera Milada. V sou-

časné době rekultivované jezero slouží veřejnosti 

jako rekreační areál s možností koupání a plavby 

na bezmotorových plavidlech. V okolí jezera jsou 

také vyznačená místa pro stanování, cyklotrasy 

v areálu jezera, stezky a parkováním.

Naučná stezka
Naučná stezka jezero Milada vás seznámí s histo-

rií těžby uhlí na Chabařovicku, která měla velmi 

podstatný dopad nejen na vzhled této podkrušno-

horské krajiny, ale především na životy mnoha 

místních obyvatel.

Naučná stezka začíná v Chabařovicích na Huso-

vě náměstí, pokračuje kolem hřbitova lipovou 

alejí k zasypané těžební jámě „Černé Máry“, kde 

se před vámi otevře pohled na jezero a v pozadí 

České středohoří.  Můžete pokračovat na druhé 

vyhlídkové místo na obslužné komunikaci sever-

ního svahu nebo se vydat k bývalé ocelárně v Cha-

bařovicích. Na tabulích rozmístěných po stezce 

se dozvíte, jak se zde žilo dříve horníkům a jejich 

rodinám, které obce musely ustoupit lomu Cha-

bařovice, jak probíhají rekultivační práce, a které 

živočichy nebo rostliny zde můžete vidět.

Délka stezky: 3,5 km

Cyklostezka
U ocelárny je možné se napojit na cyklostezku 

3009. Cyklotrasa si klade za úkol seznámit náv-

štěvníky s oblastí, která se z hnědouhelného dolu 

stává územím pro oddech a rekreaci. Ze sedla kola 

zde můžete sledovat procesy, které navrací kraji-

ně vegetaci a činí z ní prostředí pro lidi. Aktivní 

cyklisté, ale i pohodoví turisté si zde určitě najdou 

spoustu malebných a zajímavých míst.

Magazín TIM doporučuje:
Závod Miladatlon 2018 je určen pro vaše děti, 

rodinné příslušníky se svými ratolestmi v kate-

gorii rodinných štafet. Připraven je závod štafet, 

abyste měli možnost postavit závodní týmy. Závo-

dy jsou určené všem alespoň trochu se hýbajícím 

sporťákům.  Nejde o nadprůměrné sportovní 

výkony, ale především o setkání s přáteli v krás-

ném přírodním prostředí jezera Milada.

www.jezeromilada.cz

Jezero Milada nabízí
naučné stezky i cyklostezky
Počátek komplexní revitalizace území dotčeného těžební činností 
Palivového kombinátu Ústí, s.p. je datován do roku 1991. Rekultivační 
činnost je směrována k vytvoření harmonické kulturní krajiny, blízké 
krajině před vlastní těžbou uhlí.

Cílem hry, pro všechny věkové kategorie, je pod-

pořit lokální značky, které vycházejí z bohaté tra-

dice vaření piva na obou stranách hranice, a také 

gurmánskou turistiku. Návštěvníci tak mohou 

vidět třeba pivní muzeum či si na vlastní kůži 

vyzkoušet vaření piva.

Pro lepší orientaci vám bude neocenitelným 

pomocníkem turistický průvodce stezkou 

s mapou zapojených pivovarů a prezentací každé-

ho z nich. Jeho součástí je Turistická pivní karta, 

na níž mohou návštěvníci sbírat razítka při náv-

štěvě těchto pivovarů. Každý pivovar má své uni-

kátní očíslované razítko. Po nasbírání deseti razí-

tek získají turisté speciální půllitr Krušnohorské 

pivní stezky. Stačí kartu odevzdat v kterémkoliv 

ze sedmnácti zapojených míst.

Agentura nechala také vyrobit samolepky, které 

si provozovny umístí na vchody, aby je na první 

pohled návštěvníci poznali. Sbírat razítka je mož-

né až do konce letošního roku.

Mapa pivní stezky je k dispozici v infocentrech 

Dolního Poohří a v saské části Krušných hor. 

Kromě toho připravuje Destinační agentura Dol-

ní Poohří také informační kampaň.

Do projektu jsou zapojeny pivovary v těchto měs-

tech: Perštejn, Chomutov, Žatec, Louny, Osek, 

Teplice, Ústí nad Labem, Rechenberg – Bie-

nemühle, Freiberg, Pockau, Scheibenberg, Zwö-

nitz, Lössnitz, Aue, Breitenbrunn.

Krušnohorská pivní stezka
odstartovala

Destinační agentura Dolní Poohří představuje 
turistům nový zážitkový program Krušnohorská 
pivní stezka. Až do konce roku mohou návštěvníci 
objevovat zastávky na gurmánské stezce v Sasku 
a Česku a získat speciální půllitr.

DESTINAČNÍ AGENTURA DOLNÍ POOHŘÍ

www.dolnipoohri.cz

1. Cihly

2. Koks

3. Hnojiva

4. Barviva

5. Papír 

6. Plasty

7. Sklo

Soutěž pro děti: 

Vyhledejte, co se z uhlí nevyrábí?

Společná vstupenka je určena dospělým oso-

bám (260 Kč) a dětem (140 Kč). Kromě vstupen-

ky v podobě pohledu, který je možné z výletu 

poslat, zahrnuje také dárek, originální magnet-

ku, v každé zoo s jiným motivem. Děčínská zoo 

si tentokrát zvolila klauna očkatého, oblíbené-

ho Nema J, v Chomutově je to tuleň kuželozu-

bý a v Zoo Ústí je to horká novinka – tučňák 

brýlový. 

Pokud se držitelům vstupenky podaří navštívit 

všechna tři zařízení do 31. října, budou zařa-

zeni do slosování o hodnotné ceny. Předání 

cen se koná vždy na jaře následujícího roku 

ve vybrané zoo. Poprvé to bylo v ústecké zoo 

pod dohledem obou slonic, Kaly i Delhi, letos 

dostalo deset výherců své ceny v Podkrušno-

horském zooparku Chomutov u bazénu s tule-

ni. Výhry jsou záměrně 

tematicky vybírány z pro-

středí Ústeckého kraje 

a jsou zaměřeny spíše na 

zážitky, jako je např. víken-

dový pobyt ve sportovním 

areálu na Klínech, Offroad 

Safari v Krušných horách 

či zážitkový program krme-

ní slonů. 

Prodej vstupenek byl zahá-

jen 1. dubna 2018, kdy jarní 

počasí začíná do ZOO lákat větší množství náv-

štěvníků. Cílem je propagace nejen tří zajíma-

vých turistických cílů, ale podpora návštěvnos-

ti celého Ústeckého kraje.

Jeden kraj – tři různé ZOO, 
navštivte je všechny a vyhrajte!
Již třetím rokem nabízejí tři zoologické zahrady Ústeckého kraje, tedy 
ústecká, děčínská a chomutovská, svým návštěvníkům cenově výhod-
nou společnou vstupenku. Díky projektu JEDEN KRAJ – TŘI RŮZNÉ 
ZOO zájemci zaplatí nižší cenu než při součtu všech tří vstu-

SOUTĚŽ•SOUTĚŽ•SOUTĚŽ•SOUTĚŽ

SOUTĚŽ•SOUTĚŽ•SOUTĚŽ•SOUTĚŽ

Terezínská pevnost byla založena roku 1780 císa-

řem Josefem II. za účelem obrany hranic Čech 

proti útokům ze severu. Představuje vrchol evrop-

ského bastionového pevnostního stavitelství. 

Projděte si interaktivní výstavu o historii města, 

mohutné opevnění, spletité podzemí. Objevte 

jeho zapomenutou historii od Marie Terezie po 

Masaryka. Poznejte, jak se žilo v pevnosti. 

Zajděte si za zvířátky na vojenský dvorek na Kava-

líru 2. nebo zavítejte na některé z našich akcí 

– Josefínské slavnosti, Terezínské hry, Pirátské 

války a mnohé další. Zkrátka objevte neznámé 

a poznejte Terezín trochu jinak.

Nabízíme interaktivní prohlídky na míru, progra-

my pro školy a skutečně nevšední zážitky.

OTVÍRACÍ DOBA:  

Muzeum Terezína: denně 9–17:00 

Prohlídky podzemí a další expozice: 

út–ne  10–16:00

Terezín – pevnost a labyrint 
podzemních chodeb
Terezín nabízí i jiné zážitky než jen 20. století. Navštivte jedinečnou 
barokní pevnost založenou císařem Josefem II. Máte se na co těšit. 
Čeká vás nevšední zážitek.

PEVNOST TEREZÍN

Návštěvnické centrum Retranchement 5

Dukelských hrdinů 43, 411 55 Terezín

 +420 775 711 881

 info@terezin.cz

 www.facebook.com/TerezinMestoZmeny/

www.terezin.cz
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V muzeu je umístěna značná část pozůstalosti 

Járy Cimrmana dosud přechovávaná v depozitá-

řích společnosti a divadla JC v Praze. Významná 

část sbírek byla také nově získána díky občanům 

z Pojizeří a širokého okolí, kteří darovali množství 

autentických památek na pobyt génia na Liptákov-

sku.

Zatímco probíhala stavba muzea, tým cimrmano-

logů v čele se Zdeňkem Svěrákem připravil dosud 

nevídanou expozici dokumentující dobu a dílo 

nejslavnějšího liptákovského rodáka. Pečlivě a se 

smyslem pro detail vznikla bohatá expozice, jejímž 

základem se stalo množství artefaktů dosud schra-

ňovaných v depozitářích divadla Járy Cimrmana. 

Expozice se tak pyšní množstvím vskutku auten-

tických památek na pobyt génia na Liptákovsku. 

Vše je pečlivě opatřeno vysvětlujícími texty zná-

mých cimrmanologů.

Tip na výlet
Vydejte se po některé z desítek tras, které jsou pro 

vás připraveny. Setkáte se na nich s nedotčenou 

přírodou ale i s dalšími pamětihodnostmi našeho 

génia. Výlety jsou připraveny jak pro rodiny s malý-

mi dětmi, tak i zkušené turisty. Všechny trasy mají 

formu okruhů a zavedou vás vždy bezpečně zpět 

k Majáku!

Maják Járy Cimrmana 
Podle výpovědí pamětníků Cimrman během svých 

toulek liptákovským okolím pomýšlel na vztyčení 

„věže, ne nepodobné té pařížské“. Na památku mis-

trovu neomezenému rozhledu a nehynoucí slávě 

byl tento Maják vztyčen roku 2013. Základna Majá-

ku je ve výši 785 m n.m., vyhlídková plošina ve 

výši 803 m n.m. Jedná se tedy téměř jistě o nejvýše 

položený maják světa. 

OTEVÍRACÍ DOBA: 
květen–září: denně 10–18.00

VSTUPNÉ: 
Dospělá osoba – 45 Kč,  

dítě od 6ti let – 25 Kč (do 6ti let zdarma)
senioři – 35 Kč, 

rodinné vstupné „2+1“ (dva dospělí, jedno dítě) 
– 105 Kč, 

„2+2“ nebo „2+3“ (dva dospělí, dvě nebo tři děti) 
–120 Kč.

Muzeum Cimrmanovy doby 
První ofi ciální muzeum českého génia a dobrodruha bylo otevřeno 
v létě 2013 v areálu U Čápa v Příchovicích. Tanvaldsko je místem, kde 
geniální dobrodruh dlouho pobýval a kde i tvořil. Krajinu dobrodruh 
svou přítomností poznamenal. 

AREÁL U ČÁPA

Příchovice 1, 468 48 Příchovice

www.ucapa.euK
O
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T

Díky vynalezení formy a strojku se práce velmi 

urychlila a perličky byly všechny stejně velké, což 

usnadnilo jejich další zpracování. Řada perlí, tzv. 

„klauče“ se ještě musí nastříbřit, obarvit, případně 

namalovat a rozřezat na jednotlivé perle.

Současná výroba se od té původní příliš neliší, stá-

le zde využívají foukací strojek a formy. Hořáky již 

nejsou na petrolej nebo benzín, ale na plyn. Místo 

měchu májí dmychadla. Foukání perliček je stejně 

jako dřív závislé spíše na zručnosti a zkušenostech 

foukačů, než na dokonalé technologii.

Postupem času se centrem výroby foukaných perlí 

a perlových ozdob stala malá obec Poniklá v Krko-

noších. Zde byly vymýšleny nové vzory a také 

modernizovány pracovní postupy. Významnou 

perlařskou rodinou v Poniklé byla rodina Hornů.

Firma Rautis navázala na více než stoletou tradici 

a vyrábí perličkové ozdoby dodnes. Podařilo se nám 

zachovat většinu původních pracovních postupů, 

zachránit staré formy a předlohy. V současnosti 

májí přibližně 1 000 různých forem pro foukání 

perlí a přes 20 000 vzorů.

Typickým rysem perličkových ozdob je jejich obrov-

ská rozmanitost. Fantazii se meze nekladou a na 

drátek lze navléknout téměř všechno. Od počátků 

až dodnes ozdoby odrážejí technický pokrok. Vyrá-

běla se perličková letadla, lokomotivy, kanóny, kola, 

motorky, kočárky, vzducholodě, balóny… K tomu 

se později připojily čistě vánoční motivy jako jsou 

hvězdičky, andělíčci, špice. Velkou skupinu tvoří 

zvířata a fi gurky. Při výrobě se lidé také často inspi-

rovali běžnými předměty a vznikaly košíčky, kon-

vičky, váleček, struhadlo nebo lustr. Než se perlička 

dostane na ozdobu, musí projít rukama nejméně 

pěti lidí.

V kamenném obchodě Rautis a.s. můžete zakoupit 

unikátní ručně vytvářené vánoční ozdoby ze skle-

něných perliček, jejichž tradice sahá až do počátku 

20. století.

Návštěvu Poniklé doporučujeme spojit s exkurzí 

výroby nebo s návštěvou kreativní dílny. V bez-

prostředním sousedství se také nachází Muzeum 

krkonošských řemesel.. 

Rautis – třpytivá krása Krkonoš
V roce 1876 byl v Josefově Dole vynalezen foukací strojek s formou. Do 
formy bylo možné zpočátku vyfouknout 2–8 perliček naráz, s vylepšová-
ním hořáků se později forma prodlužovala až na 36 perliček. Perličky se 
tedy už nefoukaly ústy, ale pomocí měchu.

RAUTIS, a.s.

Poniklá 151, 512 42 Poniklá

 +420 483 300 036

Fax: +420 483 300 260

 info@rautis.cz
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Desítky vozů, které se ještě 

před několika lety prohá-

něly po silnicích, či na ně 

lidé stáli frontu před národ-

ním podnikem Mototechna 

byly původně prezentovány 

v muzeu, které se nacháze-

lo ve středočeské vesničce 

Kozovazy. Dnes je nejen 

z nich sestavena expozice 

otevřená 5. 7. 2014 v severních Čechách ve Velkých 

Hamrech. 

Nově rozšířená expozice prezentuje komplexní 

průřez od motocyklů, přes osobní až po nákladní 

vozy, z mnoha zemí nejen východní Evropy.

Na hlavní výstavní halu s osobními vozy navazuje 

nově otevřený prostor věnovaný nákladním vozům 

a motocyklům. Několik tematicky uspořádaných 

celků Vám představí vývoj automobilů v rámci jed-

notlivých značek. Na domácí značky Škoda, Tatra 

nebo Jawa navazují stroje sovětské i dalších zemí 

východního bloku. Nechybí samozřejmě ani Veřej-

ná bezpečnost, hasiči, vojenská a další služební 

vozidla, závodní úpravy vozidel, která se účastnila 

celorepublikových rally, prototypy a spousta doplň-

ků a zařízení které s motorismem úzce souvisí.

Součástí expozice jsou i velmi zajímavé prototypy, 

jako například BAZ Furgonet nebo MTX Buggy.

Muzeum socialistických vozů zajišťuje pronájem 

vozidel pro fi lm, reklamu, kulturní a společenské 

akce, místní nadšenci jsou připraveni poskytnout 

vám třeba svatební dopravu, fi remní teambuil-

dingové akce, doprovodný program oslav, večírků 

a v neposlední řadě asistenci na motoristických 

akcích.

Kolektiv Muzea socialistických vozů se těší na vaši 

návštěvu!

OTEVÍRACÍ DOBA: 
červen–září: denně mimo pondělí

říjen–květen: víkendy a svátky vždy 10–16:00
 

VSTUPNÉ:
základní: 80 Kč, snížené: 40 Kč, 

rodinné: 200 Kč, foto-video: 30 Kč

MUZEUM SOCIALISTICKÝCH VOZŮ 
VELKÉ HAMRY – SVÁROV

Velké Hamry 626, 468 45

Areál bývalé textilní továrny
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Muzeum socialistických vozů
Muzeum socialistických vozů vzniklo v roce 2011 s cílem prezentovat 
motorismus východního bloku 50.- 80. let minulého století i obraz doby 
a připomenout tak návštěvníkům časy nedávno minulé.

Proto jsme se rozhodli vybudovat edukativně zábav-

né stezky, které chceme nabídnout jako zajímavou 

alternativu pro procházku lesem. Cestou se děti 

i rodiče mohou dozvědět na stanovištích s cedule-

mi zajímavé informace o regionu a místní výrobě. 

Hrací karta formou kvízu s otázkami je pak oprav-

ňuje soutěžit o drobné ceny. Návštěvník si vyzvedne 

na pokladně lanové dráhy Skalka, která se nachází 

nedaleko konečné stanice tramvaje, hrací kartu 

a může si vybrat, jakou trasu dle náročnosti zvolí. 

Všechny stezky začínají na dolní stanici lanovky 

Skalka výjezdem na vrchol, pokračují směrem 

dolů nebo po hřebenu a končí opět u dolní stani-

ce, kde úspěšný výletník získá dle zvládnuté trasy 

odměnu například palačinku nebo pivo. Trasy se 

dají jít samozřejmě i opačným směrem do kop-

ce. Nejsnazší je červená 

„Křišťálová stezka“ (3,1 km), 

pak nejdelší „Mlynářská“ 

(6,8 km) a pro vytrvalejší je 

určena „Pivovarská stezka“ 

(3,5 km), která je strmější, 

protože vede až na vrchol 

k hotelu Ještěd. 

Přijďte se k nám projít, 

zajezdit si na kole nebo 

koloběžce a to vše se zába-

vou v patách. 

Více na www.skijested.cz.

Autor: Renata Balašová, 

Skiareál Ještěd

Skiareál Ještěd zve na stezky 
a rozdává k tomu palačinky 
nebo pivo
Skiareál Ještěd nabízí v letní sezóně pěší a cyklistické stezky, prozatím 
se o nich mnoho nevědělo a nebyly lákadlem pro celé rodiny. Stezky 
byly jen očíslovány a neměly žádný název, který by něco evokoval nebo 
rovnou zval k nějaké činnosti. Zejména pro děti jsme nenabízeli nic 
navíc, za čím by šly. V době interaktivních her a všudypřítomné zábavy 
je pro ně procházka bez cíle nebo úkolu, potažmo možnosti s tím 
spojené odměny, neatraktivní. 

START 
A CÍL

START 
A CÍL

KŘIŠŤÁLOVÁ 3,1 km MLYNÁŘSKÁ 6,8 km PIVOVARSKÁ 3,5 km

P Ě Š Í  A  C Y K L I S T I C K É  T R A S Y 
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CENTRUM BABYLON
liberecké centrum zábavy a relaxace pro celou rodinu

SKVĚLÝ TIP NA VÝLET ZA KAŽDÉHO POČASÍ!

Chcete stihnout maximum zábavy a přitom ušetřit? 
Využijte naše výhodné balíčky:

Aquapark + Lunapark od 330 Kč

Aquapark + Lunapark + iQPARK od 448 Kč

Aquapark + iQLANDIA od 368 Kč

HAPPY DAY: 
Aquapark, Lunapark, Laser game, iQPARK, Labyrint od 557 Kč

Podrobné informace a další výhodné balíčky naleznete na:

CENTRUM BABYLON, a. s.
Nitranská 1

460 12 Liberec
zabava@centrumbabylon.cz

tel.: +420 485 249 951

www.CentrumBabylon.cz

ONLINE10 %SLEVA

BABYLON

Výhodné balíčky je nutné čerpat vždy v jeden den.

Nic není za vitrínami, vše si návštěvníci mohou 

vyzkoušet a přicházet tak na věci z oblasti fyziky, che-

mie, matematiky, biologie i dalších přírodovědných 

oborů. TOP 5 exponátů: Humanoidní robot Thes-

pian, Simulátor vichřice, Ohnivé tornádo, Simulátor 

kosmického výcviku, Mars Rover. Od února 2018 je 

zpět oblíbená expozice Sexmisie.

iQLANDIA nabízí také bohatý doprovodný program, 

který je v ceně vstupenky. Jedná se o velmi populár-

ní science show, kdy lektor za pomoci dobrovolníků 

z řad publika předvádí pokusy z fyziky a chemie, dále 

pak o tematické hry, laboratorní workshopy (např. 

Forenzní workshop, Nanovlákna atd.), badatelské 

aktivity v expozicích (např. Život s bílou holí, Bubli-

nománie, Symfonie blesků, Ohnivé tornádo atd.) či 

přednášky. 

Součástí centra je i Planetárium Ultra HD, kde se 

promítají i fi lmy s přírodovědnou tématikou a máme 

také živě komentované pořady. 

Centrum je určeno pro rodiny s dětmi od 8 let. Rodi-

nám doporučujeme vyhradit si na návštěvu iQLAN-

DIE minimálně 4 hodiny, klidně tu ale mohou strá-

vit celý den. Návštěvníci často využívají i kombinaci 

návštěvy expozic a Planetária, to už opravdu doporu-

čujeme vyhradit si na návštěvu celý den. V areálu je 

restaurace s hotovými jídly a rychlým občerstvením.  

Více na www.iqlandia.cz

iQLANDIA 
– moderní vědecko-zábavní 
centrum s Planetáriem
Čtyři patra plná chytré zábavy, to je vědecko-zábavní centrum iQLAN-
DIA. V deseti interaktivních expozicích se vydáte z nitra planety až do 
vzdálených galaxií. Potkáte mluvícího robota, vyzkoušíte si na čtyři 
stovky interaktivních exponátů, které zábavně, a přitom poutavě před-
stavují svět vědy.

Velmi populární je expozice Svět kolem nás, 

kdy se děti i jejich rodiče mohou stát hasiči, 

vyzkoušet si být zpěvákem nebo kytaristou, 

stavbařem nebo třeba moderátorem zpráv. 

Oblíbená je i Ordinace, kde se návštěvníci 

dozvědí spousty zajímavostí o lidském těle. 

Od dubna naleznete v iQPARKU novou expo-

zici Vodní svět.

iQPARK je určen pro rodiny s dětmi od 3 do 

cca 10 let. Rodinám doporučujeme vyhradit 

si na návštěvu iQPARKU minimálně 3 hodiny. 

Kromě expozic s více než 300 exponáty mohou 

navštívit v ceně vstupného i doprovodné pro-

gramy – Science show, Workshopy, Těšíme se 

na vaši návštěvu!

Více na www.iqlandia.cz/iqpark  

iQPARK 
– vědecko-zábavní centrum 
pro nejmenší
Liberecký iQPARK, vůbec první science centrum v ČR, zpřístupňuje 
vědu a techniku i těm nejmenším, a to prostřednictvím více než 300 
interaktivních exponátů. Díky nim se děti seznámí hravou formou se 
světem kolem nás – s fyzikálními a chemickými jevy i s dalšími vědními 
obory od astronomie po zeměpis.

IQLANDIA, o. p. s. provozuje 2 vědecko-zábavní centra v Liberci – iQLANDII a iQPARK. 
Obě zařízení jsou od sebe vzdálená 200 metrů. iQLANDIA je samostatná budova, iQPARK se nachází přes ulici v Centru Babylon. 

Tunel – Zábava pro celou rodinu

Robot – Humanoidní robot Thespian

Vodní svět – Nová expozice Vodní svět

Malebné město Hrádek nad Nisou je právem 

považováno za bránu Trojzemí, kde se setkávají 

hranice České republiky, Německa a Polska. Cent-

rum města je městskou památkovou zónou. Domi-

nantou Horního náměstí se vloni stal po 72 letech 

obnovený morový sloup se sousoším sv. Anny 

Samotřetí. 

Okolí nabízí řadu cílů pro pěší i cyklisty. Jedním 

z nich je například pískovcová Popova skála, která 

je dominantou severovýchodní části Lužických hor. 

Na jejím vrcholu je upravená vyhlídka s krásným 

panoramatickým výhledem do tří zemí najednou. 

Spatříte z ní ale i vrcholky Jizerských hor, Krkonoš, 

Českého středohoří.

Přírodní kuriozitou jsou skály, které svou bělostí 

a zaoblenými tvary připomínají mohutné hřbety 

slonů. Právem jsou označovány jako Sloní skály. 

Místní jezero Kristýna je lákadlem díky čisté vodě 

s písčitými plážemi a travnatými plochami. Od jara 

do podzimu můžete využívat in-line stezky kolem 

jezera nebo hustou síť cyklostezek, propojující 

všechny tři země. Můžete si půjčit loď a po Lužické 

Nise plout malebným údolím až do německého St. 

Marienthalu.

Součástí areálu Kristýna je rozsáhlý autokemp 

Kristýna s možností ubytování v penzionu, chat-

kách, vlastních stanech nebo karavanech. V areálu 

Kristýna je lanový park, kde si užijete lezení v koru-

nách stromů, řada cvičebních prvků. Nedaleko 

jsou nedávno zpřístupněné mokřady, které jsou 

oázou klidu.

Turistický okruh 
přes tři státy.

Délka trasy: 8 km

Trasa vede: Hrádek nad Nisou 

– Kristýna – Trojmezí – Žitava 

– Hartava – Hrádek nad Nisou.

INFORMAČNÍ CENTRUM

Horní náměstí 71

Hrádek nad Nisou, 463 34

  +420 482 319 719, +420 725 457 066

www.hradek.eu
www.branatrojzemi.cz
www.autocampkristyna.cz
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Dovolená v srdci Trojzemí
Nedaleko příhraničního města Hrádek nad Nisou najdete jezero 
Kristýna s rekreačním areálem, panenskou přírodu Žitavských 
a Lužických hor plnou skalních vyhlídek nebo hrad Grabštejn 
s jedinečnou renesanční kaplí sv. Barbory. 
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Krokodýly se zabýval již v mládí ve Stanici mladých 

přírodovědců v Písku, kde získal základní znalos-

ti v chovu krokodýlů. Samotná expoziční část zoo 

je budována v Protivíně v historické hospodářské 

budově, jejíž vznik je datován do konce 18. století. 

V 19. století sloužila jako stáj pro koně, kočárovna 

a služební byt pro kočí, náležela k zázemí proti-

vínského zámku, jenž byl v majetku rodu Schwar-

zenbergů.Původní chov probíhal v zázemí jeho 

zemědělské farmy ve Chvalšinách, od roku 2005 je 

budována expoziční část zoo v Protivíně. Farma ve 

Chvalšinách zůstala zachována a slouží jako chova-

telská a zásobovací farma pro ZOO. O licenci ZOO 

požádal Miroslav Procházka Ministerstvo životního 

prostředí ČR dle zák. 162/2003 Sb. v lednu 2008, 

v květnu byla tato licence udělena.

VÍKENDOVÉ AKCE – KVĚTEN/ČERVEN

Vždy v sobotu a v neděli můžete shlédnout ukázky 

krmení velkých krokodýlů a Golema – největšího 

krokodýla chovaného v Evropě.

Pozorování malých gaviálů indických na lovu

vždy v pondělí – pátek od 11:00 hod. a od 14:00 

hod. 

Zážitkový program – Poznej dokonalý výtvor evo-

luce – edukačně–zážitkový program. 

Účastníci tohoto programu jsou seznámeni se 

stavbou krokodýlího těla přímou demonstrací 

kompletní kostry kajmana brýlového, včetně břiš-

ních žeber. Lektor vysvětlí funkci krevního oběhu 

a ostatních ústrojí u preparátu srdce aligátora. 

V závěru programu si může návštěvník vlastníma 

rukama hmatem prověřit hladkou kůži na břišním 

štítu krokodýla, která se používá v kožedělném 

průmyslu. Naopak hřbetní štít, zpevněný osteoder-

mami, je při pohmatu velmi hrubý.

Při této příležitosti se účastník programu může 

s krokodýlem vyfotografovat. K této ukázce i k foto-

grafování jsou využívána pouze mláďata v naší zoo 

narozená, která jsou od prvních dnů života navyk-

lá na manipulaci. Pro malé krokodýly je dotek tep-

lých lidských rukou příjemný, neboť teplota 36°C 

je pro ně komfortní při slunění Program probíhá 

průběžně každý den, zakoupit si jej můžete součas-

ně se vstupenkami do zoo a realizace s fotografová-

ním probíhá pak na konci výkladu průvodce s jeho 

asistencí. 

Exotická krokodýlí ZOO
Krokodýlí ZOO Protivín vznikla na základě soukromého chovu provozo-
vatele této zoo Miroslava Procházky.

KROKODÝLÍ ZOO PROTIVÍN

Masarykovo nám. 261, 398 11 Protivín

Pokladna  +420 725 155 648

 info@krokodylizoo.cz

www.krokodylizoo.cz
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V případě nepřízně počasí může být některá akce 

zrušena nebo přesunuta na jiný termín. Informace 

o akcích na tel: 387 002 211, 724 113 797.

Nejbližší zajímavé akce
28. 5.–8. 6.  DĚTSKÉ DIVADELNÍ DNY 

Tradiční dva týdny pohádek nejen pro MŠ a ZŠ. 

Představení se konají ve všedních dnech v zastře-

šeném divadélku.

9. 6.  VYDŘÍ DEN 

Den věnovaný vydrám. Jak žije v přírodě a jak 

v zoo.

14. 6. a 22. 6.  KAMARÁD NEBO ŠELMA 

Program o bezproblémovém soužití lidí se psem, 

zaměřený hlavně na setkání s cizím psem, děti se 

naučí „psí řeč“ a vyzkouší si správnou komunikaci 

v praxi. 

3., 6., 9., 13., 17., 20., 24., 27., 31. července

VEČERNÍ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY  od 20:30

Čeká vás večerní procházka s průvodcem je vhod-

ná pro dospělé a starší děti, které alespoň 1,5 hodi-

ny dokáží udržet pozornost a chovat se tiše. 

4. 7. a 17. 8.  VEČERNÍ POHÁDKOVÁ ZOO 

Za zvířátky, ale také do pohádky. 

3. a 7. 8.  VEČERNÍ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY  

od 20:00

10., 14., 17., 21., 24., 28., 31.  srpna 

VEČERNÍ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY od 19:30

8. 9.  MRAVENČÍ DEN 

Co ještě nevíte o mravencích?

6. 10.  DEN ZVÍŘAT 

Společně se zvířaty oslavíme jejich svátek. Připra-

veny budou soutěže pro děti na zvířecí téma. 

Krmení zvířat
Chcete vědět, jaký jídelníček mají naše zvířata?

Přijďte se podívat na krmení vybraných zvířat, kte-

rá probíhají v pravidelných časech. 

Časy pravidelných krmení:

Medvěd hnědý 13:00 od října krmíme medvědy 

pouze časně z rána jednou denně

Malé šelmy 14:30. Malé šelmy najdete v expozici 

Jezevčí skály. 

Krmení probíhají každý den, kromě neděle, to mají 

všechny šelmy půst.

Kontaktní zoo
Chcete-li si nakrmit nějaké zvíře sami, máte tuto 

možnost například v naší kontaktní zoo, kde 

můžete kozy nejen krmit, ale také si je pohladit. 

Zde jsou k dispozici automaty s krmivem, které 

zvířatům neublíží. Automat je na mince v hod-

notě 5 Kč a vydá dávku cca „do dlaně“. Granule 

jsou určeny vždy jen pro druh zvířete, který je na 

automatu vyobrazen. V žádném případě nekrmte 

granule jiným zvířatům ani zvířatům nepodávejte 

Vámi přinesené „dobroty“. 

ZOO HLUBOKÁ vás poučí 
i pobaví v krásné 
jihočeské přírodě

Zoo totiž není jen pěkná procházka mezi zvířaty. Přijďte se dozvědět 
něco nového, zajímavého, hrát si a bavit se.

JIHOČESKÁ ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

Ohrada 417, Hluboká nad Vltavou

pokladna  +420 387 002 219

 info@zoohluboka.cz 

www.zoohluboka.cz
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V současné době se jedná o jednu z nejrozsáh-

lejších soukromých sbírek motocyklů v České 

republice. A protože od motocyklů už je to na 

jednu stranu jen krůček k automobilům a na tu 

druhou zase k jízdním kolům, k vidění jsou prá-

vě i historická jízdní kola a v některých našich 

výstavních prostorách i automobily. V součtu 

tato sbírka obsahuje přes 200 kusů historic-

kých motocyklů, přes 80 kusů historických 

jízdních kol, několik kusů historických auto-

mobilů, motory a jiné příslušenství.

V jednotlivých muzeích lze najít i mnoho světo-

vých unikátů a rarit. Expozice jsou koncipová-

ny tak, aby zaujaly i děti a dámy. Věříme tedy, že 

si naši návštěvníci výlet do světa předků sou-

časných vozítek nejen užijí, ale objeví i spoustu 

zajímavostí z tohoto kouzelného světa vonícím 

benzinem a olejem.

Muzeum historických 
motocyklů 
•Kašperské Hory
•Železná Ruda
•Bečov nad Teplou
Muzeum historických motocyklů Zdeňka Bálka bylo založeno v roce 
1990 otevřením muzea motocyklů v Kašperských Horách. S postupem 
času a neutuchající sběratelskou vášní pro motocykly k Muzeu historic-
kých motocyklů v Kašperských Horách přibyly ještě další dvě pobočky, 
a to v Bečově nad Teplou a v Železné Rudě.

MOTO MUZEUM

Zdeněk Bálek

 +420 606 737 041

  Moto muzeum

 moto-muzeum.zdenek.balek@seznam.cz

www.historicke-moto.cz
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Milevské muzeum
Muzeum pro celou rodinu

• Pro pány – válečný kabinet

• Pro dámy – světnička naší babičky

• Pro děti – loutkový salónek

Otevřeno: denně kromě pondělí, vždy 9-12, 13-17

Milevská muzea
Navštivte v Milevsku 2 zajímavá muzea – návštěva pro celou rodinu 

MILEVSKÉ MUZEUM

Klášter 557, II. klášterní nádvoří

 +420 382 521 093

www.muzeumvmilevsku.cz
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MUZEUM MILEVSKÝCH MAŠKAR

Náměstí E. Beneše 6, Milevsko

 +420 383 809 016

www.muzeummaskar.cz
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Při návštěvě obou muzeí je v druhém muzeu po předložení vstupenky sleva 50% na vstupném.

Muzeum milevských maškar
Jediné muzeum tohoto druhu v České republice

• Dějiny maškarních průvodů od roku 1862 

• Kinosál se starými týdeníky od roku 1934

• Dětská výtvarná dílnička a fotoateliér s maskami

Otevřeno: červen–srpen denně, vždy 9–12, 13–17

Navštivte v létě Houbový Park 
Ráj Skřítků, užijte si zábavy
Nezisková organizace Svět Fantazie byla založena v březnu 2016. 
Hlavní náplní a cílem je výchova a neformální vzdělávání dětí 
i dospělých. I přes svou krátkou existenci již Svět Fantazie stihl 
rozběhnout mnoho zajímavých aktivit. Organizuje pravidelné 
mimoškolní kroužky, vzdělávací programy do škol, řemeslné 
a výtvarné dílny, příměstské tábory, naučné stezky.

Houbový Park a Muzeum Fosilií jsou v obci Roseč 

u Jindřichova Hradce. Houbový park je malý 

naučný park, ve kterém se dá zažít i mnoho zába-

vy. Muzeum fosilií, které se nachází v areálu par-

ku, vypravuje o vývoji planety Země. Najdete zde 

trilobity, amonity, mamutí kosti a dokonce i hlavu 

T-Rexe. Hrajte si, objevujte a zvídejte zážitkem! 

SVĚT FANTAZIE z.ú.

Náměstí Míru 162 (Hotel Vajgar,)

377 01 Jindřichův Hradec, CZ.

 +420 736 419 795
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8. 6.  Mariánská Týnice – slavnostní 

zahájení festivalu

15. 6.  Klatovy - Barokní svatovítská noc 

23. 6.  Plasy – Svatojánská brána k řemes-

lu

4. – 8. 7.   Nepomuk a okolí – Pod pěti hvězda-

mi

Barokní víkend v Tachově

13. 7.  Barokní klášterní slavnost v Muzeu 

Českého lesa v Tachově

14. – 15. 7. Oživená jízdárna ve Světcích

28. 7. Nebílovy – Květinová slavnost

3. 8.  Hrádek U Sušice – Barokní slavnost 

na Zámku Hrádek

4. – 5. 8.   Svojšín – Zahradní slavnosti aneb 

Květy baroka

11. 8.  Kladruby – Klášterní barokní noc

Manětín v barokním duchu

10. 8.  Poutní mše umělců aneb pouť lívan-

cová;

18. 8. Slavnostní zakončení festivalu

28. 8.  Josef Antonín Plánický, Opella ec-

celesiastica  

Více informací naleznete na: 

www.zapadoceskebaroko.cz

Barokní cyklotrasy na severním Plzeňsku
Sedněte s dětmi na kola a poznejte barokní perly 

v Plzeňském kraji na třech vyznačených tematic-

kých cyklotrasách BAROKO, které jsou součástí 

projektu Západočeské baroko Plzeňského kraje. 

Objevte v krajině stopy urbanismu, architektury 

a kultury, objevte region severního Plzeňska, který 

v období baroka zažil nebývalý rozvoj. 

Všechny tři okruhy barokních cyklotras vycházejí 

a končí zároveň v městě Plasy. Mají různou obtíž-

nost a průměrná délka každé trasy je kolem 40 km. 

Pro dokonalost požitků jdoucích ruku v ruce s adre-

nalinem i relaxací a kocháním se historickými krá-

sami, na trasách vedoucích po číselně značených 

cyklotrasách Klubu českých turistů s nalepenou 

samolepkou loga Západočeské baroko, je umístěno 

10 atypických odpočívadel v netradičně zajímavých 

pozicích. Ta skýtají možnost posezení při občerst-

vení a hlavně upozorní na zajímavý výhled s barok-

ním pozadím, rámující vaši fotografi i do rodinného 

alba. Pro snadnou orientaci je vydána cykloturistic-

ká mapa i připravena i mobilní aplikace.

Více informací naleznete na:

 www.zapadoceskebaroko.cz

Foto: archiv Plzeňského kraje

Vyhrajte v letní prázdninové soutěži 
„Prázdninová štafeta“
Už je to tady! Velké letní putování v sou-

těži Plzeňského kraje „Prázdninová štafeta 

2018“. Přihlaste se a hrajte od 1. července do 

31. srpna 2018 o rodinný zájezd, vyhlídkový let 

nad Plzeňskem, poukázky na sportovní zboží 

v hodnotě 1000 Kč, stavebnice Lego a další 

věcné ceny. Vyberte si z nabízených 50 cílů, 

vyfoťte se u nich a sbírejte body. Po dosažení 

pouhých 25 cílů budete automaticky zařazeni 

do slosování o hlavní ceny. Štafeta je určena 

pro děti a mládež do 18 let, nově jsou zjedno-

dušená pravidla soutěže. Slavnostní vyhláše-

ní vítězů a předání cen se uskuteční tradičně 

na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu 

Plzeňského kraje ITEP 2018 v Plzni, který se 

koná od 20.–22. září 2018.

Kompletní informace a pravidla soutěže nalez-

nete na:

http://stafeta.plzensky-kraj.cz

Letní barokní festival 2018 
v Plzeňském kraji
Přijďte do nejkrásnějších barokních lokalit Plzeňského kraje 
a zažijte nezapomenutelné okamžiky během úžasného 
programu Letního barokního festivalu 2018. Nechte se ohromit 
na květinových slavnostech bohatou květinovou výzdobou 
a historickým květinovým aranžmá, účastněte se fl oristických 
workshopů, čekají vás projížďky kočárem, tradiční řemesla, 
regionální gastronomie. Užijte si barokní koncerty, ukázky 
barokních tanců, šermu, dobový jarmark, vychutnejte si bohatý 
program s dětmi, těšte se na nezapomenutelný barokní ohňostroj.

Kladruby – Trio Naladeno

Hrádek U Sušice

Manetín

Nebílovy

Návštěvnické centrum Šumavy

ITC Železná Ruda

1. máje 12, 340 04  Železná Ruda

Tel./fax: +420 376 397 033

E-mail: itcruda@sumava.net

www.sumava.net/itcruda

K
O

N
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K
T

Otevírací doba ITC: 

Po–Ne, 8–12.30 hod., 13–18 hod.

Otevírací doba NC:  Út–Ne, 9–17 hod.

Otevírací doba EC:  Po–Ne, 9–18 hod.  

poslední vstup 17.30 hod.

Centrum vzniklo v nově opravené budově bývalé ZŠ. V několika patrech 
najdete celou řadu expozic: Historie lyžování, Bobr evropský, Jelen lesní, Byli-

ny a houby, Expozice šumavských lesů, Geologie a geomorfologie.. 
Součástí je též ITC, které krom propagačních materiálů zdarma nabízí prodej 
různých map, pohlednic, publikací a suvenýrů. Nechybí ani místnost s veřej-

ným internetem, čítárna, přednáškový sál či 3D kino. 
Rodiče jistě uvítají i malý dětský koutek.

Velkou letošní novinkou je turistický vláček na trase Špičácké sedlo => Černé 
jezero, který bude jezdit od 1. 7.–31. 8. každý den, 1. 9.–30. 9. pouze So, Ne.

Environmentální centrum Železná Ruda
ITC Města Železná Ruda

SOUTĚŽ
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V Techmanii toho ale naleznete ještě mnohem víc 

a nejlepší na tom je, že na všechno si musíte sáh-

nout. Na téměř 10 000 m2 je všem návštěvníkům 

k dispozici celkem 13 interaktivních expozic s téměř 

čtyřmi stovkami exponátů zaměřených na různá 

témata od vesmíru, chemie, fyziky, až po vodní svět. 

Rozhodně si nenechte ujít také jediné 3D Planetá-

rium v České republice, které vám ukáže vesmír 

v celé jeho kráse a rozmanitosti. Vydáte se na výpra-

vu na objekty sluneční soustavy, vzdálené hvězdy 

anebo galaxie. Seznámíte se i s výcvikem astronau-

tů nebo se v pořadu pro nejmenší seznámíte s led-

ním medvědem Vladimirem a tučňákem Jamesem 

a osvěžíte si základy astronomie a vlastně všeho, co 

na noční obloze můžete spatřit. Součástí návštěvy 

jsou i pořady a projekce na speciálním projekčním 

zařízení Science On a Sphere od amerického úřadu 

pro oceány a atmosféru NOAA ®. Neměli byste vyne-

chat ani proslulé science show s tekutým dusíkem 

nebo Van den Graaffovým generátorem. V areálu 

naleznete také restauraci a kryté parkoviště. Prostě 

Techmania je výlet za vědou a zábavou na celý den 

a pro celou rodinu. 

Vstupné pro každého jednotlivce je 180,-, rodinné 

(2 dospělí a 2 děti) za 680,- a další vlastní dítě pak 

za 50,-. Máte také možnost rezervovat si místo na 

projekci za 30,- za osobu. Více informací naleznete 

na www.techmania.cz

Najděte svůj Talent v plzeňském 
Techmania Science Center
Až do konce prázdnin pro vás máme skvělou expozici, která vám 
může změnit život. Najděte svůj talent, protože každý z nás je 
jedinečný a přirozené vlohy máme téměř všichni. Jen většinou 
nevíme jaké. Pomocí zábavných experimentů, logických úloh, 
psychomotorických testů nebo úkolů zaměřených na umění, 
smysl pro spravedlnost či zaujetí pro přírodu to půjde snadno. 
Expozice je pro každého od 8 do 100 let. Úkoly v jednotlivých 
stanovištích jsou rozděleny podle věku návštěvníků, takže svůj 
talent zde naleznou jak děti, tak jejich rodiče nebo prarodiče 
a ještě se u toho skvěle pobaví. 

Výlet můžete začít v plzeňské zoologické zahradě, 

kde uvidíte největší počet druhů zvířat ze všech 

zoo v České republice. Úsměv na tváři vám urči-

tě vykouzlí nejmenší celebrity nosorožčí mládě 

Růženka nebo půlroční lvíček Baquir. V soused-

ním DinoParku na vás čeká desítka obrovských 

ještěrů. Minout tu nesmíte ani paleontologické  

hřiště pro děti, 3D kino a další atrakce. 

Do světa vědy a techniky vás zavede Techmania 

Science Center se svými interaktivními expozi-

cemi. Ocitnout se můžete ve vesmíru, pod vodní 

hladinou moře, v hlubinách Země nebo za mode-

rátorským pultem. Do Muzea loutek se vydejte za 

Spejblem a Hurvínkem, známými postavičky, kte-

ré se v Plzni narodily. Kromě nich zde uvidíte další 

loutky, loutková divadélka a loutkohercem se na 

chvíli můžete stát. Speciální zážitkovou expozici 

na míru ocení tatínkové, kteří se do muzea vydají 

s dětmi sami. 

Líbit se vám bude i v Muzeu strašidel, Plzeňském 

historickém podzemí nebo v Air Parku ve Zruči 

– v malém soukromém technickém muzeu kousek 

od Plzně. Nezapomeňte se vydat ani na Plzeňskou 

věž, ze které je krásný výhled do celého kraje.

Tip pro váš výlet: 
Pokud se s dětmi do Plzně 

vydáte na minimálně dva dny, nezapomeň-

te v období od 1. července do 31. Října 2018 

využít zvýhodněnou Rodinou kartu Visit 

Plzeň Card. Díky které výrazně ušetříte na 

vstupném. Podrobné informace najdete na 

webu www.plzenprodeti.cz. 

Vydejte se s dětmi do Plzně 
na dobrodružnou cestu 
plnou zážitků
Plzeň dlouhodobě láká milovníky piva z celého světa, co 
nabídnout má ale i dětem. Ať už se sem vydáte na prodloužený 
víkend či výlet spojíte s dovolenou na Šumavě, čeká vás tu 
spousta dobrodružství a zábavy.  Pro rodinu s dětmi má Plzeň 
tu výhodu, že tu najdete celou řadu atrakcí pěkně na jednom 
místě a navíc odsud můžete pořádat zajímavé výlety do okolí. 
Vše potřebné k plánování výletu do Plzně včetně aktuálního 
programu akcí najdete na webu www.plzenprodeti.cz.
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Tak a hurá poznávat 
Můžete využít různé dopravní prostředky – tře-

ba v Hradci Králové  se projet na kolesových 

parníčcích po Labi, využít dětskou železnici 

na Smetanově nábřeží nebo okusit jízdu po 

městě turistickým vláčkem. A pokud se vydáte 

do okolí, určitě využijte hustou síť turistických 

i cyklistických stezek. Můžete za princezna-

mi  dojet až na nedaleké zámky Karlova Koru-

na v Chlumci nad Cidlinou nebo na Hrádek 

u Nechanic.  A pokud vás láká his-

torie, vraťte se třeba až do pravěku  

v Archeoparku ve Všestarech nebo se 

přeneste o pár století zpět a okuste život 

našich prababiček v Podorlickém 

skanzenu v Krňovicích. I v parném 

létě můžeme zavzpomínat na vánoce  

a navštívit Třebechovické muzeum 

betlémů, kde je k vidění na více než 

300 betlémů a nejcennějším exemplá-

řem je unikátní Proboštův mechanický betlém 

s tisíci pohyblivými postavičkami.

A nezapomeňte chodit pěšky a zkuste třeba  v Hradci 

Králové Putování se skřítkem Modrovouskem  nebo 

Noční prohlídku s překvapením zaměřenou na 

Salon republiky, kdy navštívíte za měsíčního svitu 

místa, kam se běžně nedostanete.  Pěšky se můžete 

projít i rozsáhlými městskými lesy, navštívit rytíř-

ské hradiště, seznámit se na pohádkové stezce třeba 

s Borůvkovou vílou nebo drakem Větvičkou nebo si 

zacvičit v lesní tělocvičně U Pytláka.

Nabídka, jak prožít fajn dny, je opravdu bohatá a věří-

me, že HRADECKO je správný cíl vaší cesty!!!!

www.hradecko.eu, www.hkinfo.cz
www.ic-hk.cz

Hradecko dětem
Chcete vyrazit na výlet i s vašimi nejmenšími a nevíte kam? No pře-
ce na Hradecko – tam myslí na výletníky všech věkových kategorií 
 Na turistických místech, označených logem Hradecko dětem, 
najdete krom mnoha zajímavostí i zázemí pro rodiny s dětmi. 
Už nemusíte zdlouhavě přemýšlet, kde své dítě nakojíte, přebalíte 
nebo kde mu ohřejete oběd. 
Více informací na www.hradecko.eu/hradecko-detem

Víkendové akce probíhají od 

poloviny května do konce září 

a lidé se tak mohou těšit na 

léto plné zábavy. FAJNE LÉTO 

budou pořádat technické atrak-

tivity v Moravskoslezském kraji 

zařazené do takzvané TECHNOTRASY. Lidé se 

mohou těšit na několikahodinové programy s 

tematicky oblečeným moderátorem, různé sou-

těže, pěvecká vystoupení, zábavná představení 

a další zábavné i sportovní aktivity včetně drob-

ných výher. 

FAJNE LÉTO odstartovalo v Areálu čs. opevně-

ní Hlučín-Darkovičky. Na konci června mohou 

lidé navštívit Osoblažskou úzkokolejku. Ta byla 

postavena už na konci devatenáctého století, 

aby spojila Osoblažsko s Krnovem a je dnes 

mimo běžného provozu také oblíbenou atrakcí. 

V červenci je pro návštěvníky připraveno FAJ-

NE LÉTO v Kosárně v Karlovicích ve Slezsku. 

Tento unikátní objekt, který si zachoval krásu 

a styl původní architektury, je národní kultur-

ní památkou. V srpnu jsou pro rodiny s dětmi 

přichystány dvě víkendové akce, a to ve Vago-

nářském muzeu ve Studénce a v Železničním 

muzeu moravskoslezském. V obou muzeích si 

návštěvníci mohou prohlédnout zajímavé expo-

zice týkající se železniční dopravy. Během srp-

na bude na těchto atraktivitách na návštěvníky 

čekat zábavný program a hry pro děti.  V září se 

mohou lidé zúčastnit FAJNEHO LÉTA ve Vod-

ním mlýně Wesselsky v Loučkách u Oder. Zají-

mavostí mlýna Wesselsky, který byl postaven 

už v 16. století, je téměř čtyři metry velké mlýn-

ské kolo a také to, že voda k němu je přivedena 

téměř tři kilometry dlouhým náhonem. Série 

letních akcí bude ukončena opět na Osoblažské 

úzkokolejce.

Zájemci mohou také sbírat razítka do pasu 

Technotrasy a soutěžit o ceny. 

Bližší informace najdou na webových stránkách 

www.technotrasa.cz

Termíny akcí FAJNEHO LÉTA 2018
30. 6.   10–17:00 hod. 

Úzkokolejná dráha Třemešná - Osoblaha 

Prvorepublikové léto s parou

28. 7.   14–18:00 hod.

Kosárna v Karlovicích ve Slezsku

Fajne léto v Kosárně

18. 8.   15–18:00 hod.

Vagonářské muzeum ve Studénce

Fajne léto Studénka 2018

25. 8.   14–18:00 hod.

Železniční muzeum moravskoslezské v Ostravě

FAJNE LÉTO 2018 A INFRASTRUKTURA - 

ŽELEZNICE I REPUBLIKA PŘED STO LETY

8. 9.   14–18:00 hod.

Vodní mlýn Wesselsky v Loučkách u Oder

FAJNE LÉTO NA VODNÍM MLÝNĚ WESSEL-

SKY

28.–29. 9.   10–18:00 hod.

Úzkokolejná dráha Třemešná - Osoblaha 

120 let úzkorozchodné železnice Třemeš-

ná - Osoblaha

www.severnimorava.travel

Zažijte FAJNE LÉTO 
v Moravskoslezském kraji
Už sedmý ročník akcí FAJNÉHO LÉTA, úspěšné série zábavných akcí 
pro děti i dospělé, připravují zástupci TECHNOTRASY ve spolupráci 
s Moravskoslezským krajem. 

Úzkokolejná dráha Třemešná - Osoblaha

Areál čs. opevnění Darkovičky

Kosárna Karlovice
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Blíží se válka! 
Je nutné se na ní připravit…
Ve 30. let minulého století se začala nad Evropou 

objevovat mračna věštící další válečný konfl ikt. 

Ohrožené státy se na něj začaly připravovat. Vedení 

čs. armády, po pečlivém vyhodnocení faktorů ovliv-

ňujících obranyschopnost naší země, přistoupilo 

s podporou politiků k zásadní modernizaci bran-

né moci, její výzbroje a k vypracování obranných 

plánů. Republika, její moderní a dobře vycvičená 

armáda, měla v případě války opřít obranné úsilí 

o předem vybudované opevnění. To mělo sestávat 

z odolných a silně vyzbrojených pevností a pevnůs-

tek ze železobetonu. Jejich stavba započala v pro-

sinci 1935.

Horečné úsilí zrodilo val ze železobetonu 
a pancíře…
Nejsilněji opevněné území republiky a jeden z nej-

více opevněných úseků hranic v Evropě představo-

vala oblast okolo městečka Králíky v dnešním Par-

dubickém kraji. Na poměrně malém prostoru zde 

v letech 1935–1938 stavební fi rmy vedené Ředitel-

stvím opevňovacích prací vybudovaly 247 pevnost-

ních objektů různé odolnosti a provedení. K nim 

přibyla moderní kasárna, pevnostní silnice, kilo-

metry kabelové telefonní sítě a překážek proti tan-

kům a pěchotě. Je to obdivuhodné množství staveb, 

vybudované v obtížných terénních a klimatických 

podmínkách, ve vysoké kvalitě a ve velmi krátkém 

čase. Zdaleka ne vše se ale dokončit podařilo…

„Pořádně to chlapy změní, když opouštěj 
opevnění…“
Pevnosti museli jejich obránci na základě rozhod-

nutí vlády a proti své vůli opustit. Obranné linie, 

spolu s celým pohraničím (tzv. Sudety), byly na 

základě závěru konference čtyř mocností v Mni-

chově (30. 09. 1938) a nátlaku spojenců předány 

sousedním státům. 

Zkušební polygon Grulich
V letech okupace se prostor Králík změnil v obrov-

ský zkušební polygon. Německá Wehrmacht zde 

testovala nejenom chování opevnění při nasazení 

vlastních bojových prostředků, ale později také 

účinnost nových zbraní a munice, včetně vyvíje-

ných tajných zbraní. Zdejší pevnosti tak zažívaly 

dnes jen stěží uvěřitelné pokusy a zkoušky. Po 

osvobození devastace opevnění pokračovala těž-

bou kvalitních surovin kovošrotem. Jen některé 

objekty po válce armáda využívala, či se využít 

chystala.

Králická pevnostní oblast – turistická 
atrakce, kterou jinde nenajdete…
Dnes je část těchto pevnostních staveb zpřístupně-

na veřejnosti a těší se jejímu velkému zájmu. Turis-

té mohou navštívit dvě dělostřelecké tvrze (Boudu, 

Hůrku), desítku pěchotních srubů a několik objek-

tů lehkého opevnění. Centrem Králické pevnostní 

oblasti je Vojenské muzeum Králíky, zabývající se 

historií obrany státu. Každoročně jsou zde pořádá-

ny bojové ukázky s historickou technikou, výzbrojí 

a uniformami. Zdejší naučné stezky (např. Betono-

vá hranice) jsou mimořádné – informace podávají 

v pěti jazycích – česky, anglicky, německy, fran-

couzsky a polsky.

Všechny zpřístupněné pevnostní objekty a naučné 

stezky jsou dostupné z města Králíky nebo z okol-

ních obcí a to po většinu roku. V zimním období je 

přístupné Vojenské muzeum Králíky a Dělostřelec-

ká tvrz Hůrka. Muzea v Králické pevnostní oblasti 

pořádají tzv. Společné víkendy. 

Podrobnosti a aktuální údaje o připravovaných 

akcích i jednotlivých muzeích a lokalitách najde 

zájemce na www.kpo1938.com

Tvrz Bouda je nejzachovalejší dělostřeleckou tvrzí 

na území ČR. Tvoří ji pět mohutných bojových objek-

tů a rozsáhlý systém podzemních chodeb a sálů hlu-

boko ve skalním masivu. Bouda je ve zcela původ-

ním stavu zpřístupněna veřejnosti a zdejší atmosfé-

ra, připomínající podzim 1938, je neopakovatelná. 

Na prohlídkových trasách uvidíte řadu exponátů 

(výzbroj, výstroj, různé originální pozůstatky z výba-

vy pevnostního systému…). Mezi unikáty patří 

pancéřový pěchotní zvon před vchodovým srubem, 

vagóny podzemní úzkorozchodné železnice, soubor 

prvků překážkového systému, pevnostní protitanko-

vý kanón z dob poválečné reaktivace čs. pevnostního 

systému. Bouda je rovněž legendární díky pozůstat-

kům zkoušek z doby okupace – např. pěchotní srub 

K – S 24 – tzv. posunutý bunkr.

Nejkratší přístup: Z obcí Těchonín, Mladkov, Lich-

kov a od parkoviště u Kramářovy chaty s rozhlednou 

na Suchém vrchu - po značených cestách.

Provozní doba muzea: v měsících květen až září ote-

vřeno denně, v říjnu o víkendech a ve státní svátek. 

Garantované vstupy do podzemí tvrze vždy v 11, 13 

a 15 hodin. Až do výstupu poslední výpravy z pod-

zemí zůstává návštěvníkům v červenci a srpnu 

k dispozici otevřená pokladna s prodejem literatury, 

občerstvení a upomínkových předmětů.

Kontakt: 777 647 114; e-mail: tvrz@boudamuseum.

com

Novinky, podrobnosti a aktuální informace najdete 

zde: www.boudamuseum.com

Tvrz Hůrka je nejdokončenější dělostřeleckou tvr-

zí na území ČR. I ona je tvořena pěti mohutnými 

bojovými objekty a rozsáhlým podzemním systé-

mem chodeb a sálů hluboko ve skalním masivu. 

Tvrz je přístupna v rámci speciálních prohlídkových 

okruhů v plném rozsahu a je tak největší pevnostní 

stavbou u nás, kterou můžete prohlédnout skuteč-

ně celou. I ve tvrzi Hůrka najdete řadu unikátních 

exponátů (originální pancéřová vrata s hmotností 

8 tun, funkční šikmý výtah – svážnici, lokomotivu 

a vagóny úzkorozchodné železnice…). Mnohé pozů-

statky zkoušek z doby okupace, patří mezi světové 

unikáty – testován zde byl výbušný plyn, speciální 

protibetonové střely, kumulativní nálože... 

Objekt se nachází na severním okraji města Králíky 

u silnice ve směru na Hanušovice a je velmi dobře 

dostupný (parkoviště ve vstupním areálu).

Provozní doba muzea: celoročně – zavírací dny 1. 

1., Velikonoční pondělí, 23., 24., 25. a 26. 12., 31. 

12. Pondělky jsou pro individuální návštěvníky 

zavíracím dnem, zájezdy jsou provedeny na základě 

potvrzené objednávky i v pondělí. Garantované časy 

vstupu do podzemí tvrze v červnu, červenci a srpnu 

v 10, 11, 13, 14, 15, 16 hodin, v září, dubnu a květnu 

v 11, 13 a 15 hodin, v říjnu až březnu v 10, 12 a 14 

hodin. Až do výstupu poslední výpravy z podzemí 

zůstává návštěvníkům k dispozici otevřená poklad-

na s prodejem literatury, občerstvení a upomínko-

vých předmětů.

Kontakt: 606 669 888; e-mail: hurka@boudamuse-

um.com

Novinky, podrobnosti a aktuální informace najdete 

zde: http://hurka.boudamuseum.com/

Návštěva obou tvrzí vyžaduje teplé oblečení a pev-

nou obuv! V podzemí tvrze Bouda je teplota 4,5 až 

8°C, v podzemí Hůrky 8 až 11°C. 

Vojenské muzeum Králíky (VMK) je ústředním 

objektem v Králické pevnostní oblasti (KPO) s celo-

ročním provozem. V letech 2009–2010 prošlo 

zásadní modernizací a přestavbou. Stalo se tak nej-

modernějším muzeem s tímto zaměření na území 

ČR. V expoziční hale s plochou 2 400 m2 předsta-

vuje formou průřezu historii československé a čes-

ké armády, její spojence a nepřátele v roce 1938, čs. 

opevnění, 2. světovou válku, historii odboje a okupa-

ci, vojenské osobnosti a problematiku obrany státu. 

V expozicích muzea se lze setkat s těžkou bojovou 

a vojenskou technikou, municí, prostředky ochrany 

proti bojovým otravným látkám a zbraním hromad-

ného ničení, materiály o osobnostech (životní osudy 

významných mužů – vojáků: armádní generál Lud-

vík Krejčí, brigádní generál Bohuslav Fiala, divizní 

generál Karel Husárek); výstrojí a pěchotní výzbrojí. 

Součástí muzea je předváděcí polygon (40 000 m2) – 

určený k ukázkám bojové a těžké vojenské techniky 

v pohybu a činnosti. VMK je východištěm k dalším 

muzeím a památníkům v KPO.

Otvírací doba: Celoročně každý den kromě pondělí 

(zavírací den také: 24. 12.; 31. 12.; 1. 1.) od 10 do 16 

hodin, v červnu až září od 9 do 17 hodin. 

Adresa: Prostřední Lipka 1, Králíky, 561 69. Tele-

fon: GSM: 608 478 732, nebo 604 407 901. E–mail: 

armyfort@volny.cz, http: www.vojenskemuzeum.cz

Přístupové trasy: Motoristé odbočí ze státní silnice 

č. 11 (Hradec Králové-Ostrava) v Červené Vodě na 

Králíky. Ve městě je cesta k muzeu značena. VMK 

leží na severozápadním okraji Králík, u silnice na 

Prostřední Lipku. Cca 400 m od VMK se nachází 

zastávka ČD Prostřední Lipka, můžete využít i stani-

ci ČD Králíky. VMK je od ní vzdáleno cca 1 500 m.

Králická pevnostní oblast 
– neopakovatelný fenomén 
Pardubického kraje
O československém opevnění toho bylo řečeno a 
napsáno mnoho. I v jeho případě však platí, že lepší je 
vše vidět na vlastní oči…

Bouda, vchodový srub

Hůrka - překladiště u hlavního muničního skladu

VMK - diorama „Jaro 1945“
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Objevte Olšiakovy sochy na Žďársku
Jak vypadá takový Mamlas se dozvíte, když se roz-

hodnete udělat malý cyklovýlet po sochách žďár-

ského umělce Michala Olšiaka. V okolí Žďáru nad 

Sázavou i v dalších místech po Vysočině vytvořil 

plastiky z betonu, které objevíte v lesích i v centrech 

obcí. Například se můžete vydat z Polničky, přes are-

ál Pilské nátdrže (tzv. Pilák), do Račína až k přehradě 

Velké Dářko zpět do Polničky, kde na děti čeká areál 

Salón Expres Vagón. Nebo zvolit cyklovýlet ze Žďáru 

do osm kilometrů vzdálené Sázavy a v Hamrech nad 

Sázavou najít sochu Hamroně nebo v blízkosti tech-

nické památky Šlakhamr Mamuta. 

Za návštěvu rozhodně stojí i Strašidelné podzemí 

ve sklepení Horáckého muzea v Novém Městě na 

Moravě a na Žďársku je vyhledávaná také Pohádko-

vá vesnička Podlesíčko. Najdete ji v Podlesí nedale-

ko obce Sněžné, kde o víkendech, v létě několikrát 

do týdne připravují zábavný program s pohádkový-

mi bytostmi.

Jasnou volbou může být Westernové městečko 

Šiklův mlýn ve Zvoli nad Pernštejnem a jeho indi-

ánská vesnice, zoopark, skákací hrad, vláček Union 

Pacifi k nebo třeba přírodní koupaliště s tobogánem.

Zvířátka i zbrusu nový model mraveniště 
pro děti
Nezapomenutelné zážitky na vás čekají také v Zoo 

Jihlava. V jednom jediném odpoledni procestujete 

pět kontinentů, uvidíte přes 200 druhů exotických 

zvířat, prohlédnete si tropický pavilon, africkou 

vesnici Matongo, asijský parčík Hokkaido nebo ji-

hoamerickou haciendu Escondido. 

Rodiny s dětmi a milovníky přírody bude od začátku 

letních prázdnin lákat dílčí část nově zrekonstruo-

vané prohlídkové trasy B hradu Roštejn nedaleko 

Telče, který prochází stavební i expoziční obnovou. 

Nebudete pouhým pozorovatelem, ale vše si vyzkou-

šíte na vlastní kůži. Zjistíte, jak těžká je taková lo-

vecká puška, do okolní krajiny se podíváte daleko-

hledem, nasajete atmosféru nočního lesa, děti se na 

malou chvíli stanou mravenci ve zvětšeném modelu 

mraveniště a odpovídat budou na řadu zvídavých 

otázek. Zvolte romantický lovecký hrádek za svůj 

výletní cíl a otestujte novou interaktivní prohlídku. 

Více na hrad-rostejn.cz.

V samotné Telči rozhodně zavítejte na prohlídku

Telčského domu, kde s dětmi nahlédnete do světa 

legend, skřítků a historických příběhů. V tajemném 

telčském podzemí na vás dýchne historie a letoš-

ní novinkou v pohádkovém městě UNESCO bude 

od poloviny července interaktivní expozice ve zre-

konstruované věži sv. Ducha, kam vás uvede ho-

logram historické postavy města, ale čekat můžete 

mnohem víc – v Přísece u Jihlavy například návrat 

do dětství. Na místním zámku mají unikátní muze-

um, které skrývá na 10 tisíc modelů autíček, letadel 

a vláčků.

Staňte se rekordmany ve městě rekordů
Pelhřimov je známý jako město rekordů. Každoroč-

ně se tady vždy druhý červnový víkend koná stejno-

jmenný festival, na kterém se představují desítky 

rekordmanů. V minulých ročnících byl k ochutná-

ní opravdový štrůdl upečený ze 420 jablek a k vi-

dění největší funkční slánka v Česku, která pojme 

neuvěřitelných 40 kilo soli! V Pelhřimově můžete 

objevit muzeum strašidel i peklo a Muzeum Vy-

sočiny Pelhřimov zase zve na dětskou prohlídku

městské šatlavy s detektivní hrou (10. 7. a 14. 8.) 

a jen o pár kilometrů dál – na hradě Kámen při-

pravují na letní měsíce speciální zábavné dětské 

prohlídky (23. a 24. 6., 28. a 29. 7., 25. a 26. 8., 28. 

a 29. a 30. 9.).

Zážitky na vás čekají i v Rodinném zábavném 

parku Fábula v Kamenici nad Lipou. V průběhu 

letních prázdnin vás každé úterý a čtvrtek do Ka-

menice doveze parní vláček. Výlet do parku Fábula 

můžete spojit s romantickou cestou, ale také tře-

ba s gastronomickým zážitkem při návštěvě nově 

zrekonstruovaného Kamenického pivovaru nebo 

prohlídkou místního zámku se zahradami.

Další tipy na výlety s dětmi po celé Vysočině najde-

te na turistickém portále Vysočiny:

Kalendář akcí
8.–9. 6. Pelhřimov – město rekordů 

Pelhřimov, www.dobryden.cz

11.–15. 7. Hračkobraní (festival hraček)

Kamenice nad Lipou, www.hrackobrani.cz

28. 7. Draci v Telči (závod dračích lodí)

Štěpnický rybník pod zámkem, Telč,

www.dragonboard.cz

4. 8. Rodinný festival Přísekohraní

Příseka u Brtnice, www.muzeumauticek.cz

18. 8. Den pirátů

Park Robinson, www.robinsonjihlava.cz

17.–19. 8. Slavnosti Tří kápí

Podzámecká niva Třebíč, www.tkl-trebic.cz

25. 8. Rodinný den s HARIBO

Šiklův mlýn, www.sikland.cz

7.–9. 9. Mrkvancová pouť

Polná, www.mesto-polna.cz

Foto: Jaroslav Horák, V. Kunc archiv Vysočina 

Tourism a turistických atraktivit

Pohádková Vysočina je jako stvořená 
pro letní dovolenou s dětmi
Plánujete letní dovolenou a nezapomenutelné zážitky, které vašim dětem stoprocentně vyloudí úsměv na tváři 
i dlouho po prázdninách? Vydejte se k nám na Vysočinu, objevte pohádkovou vesničku, procestujte za den 
pět kontinentů v ZOO Jihlava, užijte si divoký západ ve westernovém městečku, nechte své ratolesti proměnit 
v mravence na hradě Roštejn nebo se na okamžik staňte detektivy a vyřešte záhadu v pelhřimovské městské 
šatlavě. To vše, a ještě mnohem více vás čeká právě na Vysočině!

Cykloaréna Vysočina v Novém Městě na Moravě se postará o zábavu malých i velkých.

Podzemí v Telči má svou interaktivní expozici.

Muzeum strašidel Pelhřimov Pohádková vesnička Podlesíčko

Dvoukolové stroje zdobí hrad Kámen.

Pelhřimovské náměstí se v červnu každoročně 
zaplní rekordy.

Cyklisté u Mamuta - sochy Michala Olšiaka

Westernové městečko Šiklův mlýn.
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Na programu je mlácení obilí na historické mlá-

tičce poháněné stabilním motorem, řezání na 

unikátní cylindrické pile, soustružení, kovotla-

čitelství, kování koně zručným kovářem, řezání 

klády na velikém katru a další. Při akci jsou volně 

přístupné i mechanické dílny, vozovna a expozice 

zemědělských strojů.

Hlavním bodem programu bude příjezd kyšperec-

kého hraběte Bredy s kostýmovaným doprovodem 

a jeho setkání se současným starostou města. Dále 

vystoupí Michal Tučný revival, Láďa Hruška, Spo-

lek panstva Žiželeves, šermíři, rytíři a bude i mód-

ní přehlídka historických šatů. Pro děti je připrave-

no loutkové divadlo, zábavná školní třída, dílničky, 

historický kolotoč a střelnice a různá zvířata. 

V muzeu přímo mezi řemesly je pak instalována 

na dobu prázdnin výstava starých hraček. Nena-

jdete tam jen panenky a jejich vybavené poko-

jíčky včetně nádobíčka a oblečků, ale najdete tu 

i jiné hračky, od malých autíček až po šlapací 

auto, stavebnice a obrázkové knížky. Celkem tu 

je více než osm stovek kusů hraček. 

MUZEUM ŘEMESEL 

Nový dvůr 143, 561 51 Letohrad 

 +420 465 622 160 

 letohrad@muzeumremesel.cz

www.muzeumremesel.cz
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Muzeum řemesel láká na Řemeslnickou sobotu a výstavu starých 
hraček do areálu Nový dvůr v Letohradě. Řemeslnická sobota se 
koná 7. července a je největší akcí s prezentací historických řemesel 
a gastronomických specialit v regionu. Ukázky strojů a ruční řemesla 
předvádí více než 60 řemeslníků a dobroty vyráběné přímo na místě 
nabízí více než 30 stánků.

Muzeum řemesel Letohrad

Krásné zrekonstruované centrum města v blízkosti dvou zelených parků na soutoku Labe 
a Chrudimky je letos v létě obzvlášť nabité sportovními i kulturními akcemi, které by ve vašem 
kalendáři rozhodně neměly chybět. 

Chcete si užít léto naplno? Pak musíte do Pardubic! U nás se nudit rozhodně nebudete, 
těšíme se na vás!

BEKO FRESH FESTIVAL 
PARDUBICE
gurmánský festival 
dobrého jídla a pití
16. – 17. 6. | Agrofert Park 
www.freshfestival.cz

PARDUBICKÉ LETNÍ 
KINO PERNŠTEJN 2018
největší letní kino v ČR 
29. 6. – 2. 9.
centrum města
www.letni-kino.cz

CZECH OPEN
mezinárodní festival 
šachu a her
12. – 29. 7.
Tipsport Aréna
www.czechopen.net

PARDUBICE Ideální místo pro aktivní odpočinek plný sportu, 
relaxaci i skvělou zábavu!

LÉTOFEST
letní festivalová tour 
18. 7. | Agrofert Park 
(dostihové závodiště)
www.letofest.cz

PERNŠTEJN(L)OVE
divadelní festival v srdci Čech
31. 7. – 4. 8.
zámek Pardubice
www.pernstejnlove.cz

PARDUBICKÁ JUNIORKA
tenisové mistrovství ČR
11. – 17. 8.
kurty LTC Pardubice
www.pardubickajuniorka.cz

FRIENDS FEST 2018
multižánrový festival 
plný Ameriky
11. 8. | Agrofert park 
(dostihové závodiště)
www.friendsfest.cz

SPORTOVNÍ PARK 
PARDUBICE 2018
sportovní léto pro celé rodiny 
11. – 19. 8.
Park Na Špici
www.sportovnipark.cz

ĎÁBLOVI NE!
undegroundový festival 
k 50. výročí okupace
Československa
16. – 18. 8. | pardubické kluby 
Žlutý pes, Doli klub, Ponorka
www.zlutak.cz

FESTIVAL CHUTÍ, 
VŮNÍ A ŘEMESEL
to nejlepší z jídla, zábavy 
a pití regionu
18. 8. | Zámek Pardubice
www.topardubicko.cz

KONĚ V AKCI
mezinárodní výstava 
o koních a lidech 
24. – 26. 8.
Agrofert Park 
www.zavodistepardubice.cz

PARDUBICKÁ 
VINAŘSKÁ NOC
lidová veselice 
s ochutnávkou vín 
24. 8. | zámek Pardubice
www.pardubickyfestivalvina.cz

ŠVÉDSKÝ VÍKEND
přehlídka švédského filmu, 
kultury i gastronomie
31. 8. – 2. 9.
centrum města
www.pardubice.eu

ZLATÁ PŘILBA 
70. ročník motocyklových 
plochodrážních závodů 
28. – 30. 9.
plochodrážní stadion Svítkov
www.zlataprilba.cz

PODZIMNÍ
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 
S OHŇOSTROJEM 
multižánrový festival 
11. – 14. 10.
zámek, hist. centrum
www.pardubice.eu

VELKÁ PARDUBICKÁ 
S ČESKOU POJIŠŤOVNOU
nejtěžší překážkový 
dostih v Evropě
14. 10. | Agrofert Park
www.zavodistepardubice.cz

OSLAVY 100. VÝROČÍ 
VZNIKU REPUBLIKY
oslavy založení Československa
28. 10.
náměstí Čs. Legií
www.pardubice.eu

Hlavní ideou je seznámit návštěvníky s historií, 

řemeslem, zemědělstvím a podnítit v nich vztah 

k přírodě a ekologii.

„Zaměřujeme se především na rodiny s dětmi, 

ale zábavu si u nás díky rozmanitosti centra na-

jdou návštěvníci různých věkových kategorií. 

Expozice zpřístupňujeme interaktivní formou. 

Chceme, aby návštěvník zapojil všechny smys-

ly a mohl si vše nejen prohlédnout, ale i osa-

hat a vyzkoušet, uvádí J. Trávníčková z Centra 

Eden“.

Areál centra je rozdělen do několika částí, ve 

kterých se prolíná minulost s budoucností. 

O minulosti se dozvíme v části zvané Horácká 

vesnička a Panský dvůr. 

Budoucnost symbolizuje moderní stavba Eko-

pavilonu, kde se návštěvníci seznámí s ekolo-

gií, ochranou životního prostředí a možnostmi 

jak úsporně nakládat s energií. 

Centrum Eden je otevřeno v měsících květnu, 

červnu a září o víkendech a svátcích. V měsí-

cích červenec a srpen – každý den. V tyto měsí-

ce vždy od 9.30 do 18. hodin. 

Mimo tyto termíny připravujeme po celý rok 

řadu akcí a programů pro školy a organizované 

skupiny na objednávku. 

Během letní sezóny nás můžete nav-
štívit i na tyto akce: 
16. 6. –  Den lnu aneb přírodní materiály 

a jejich způsoby využití. 

21. 7. –  Festival regionálních minipivovarů 

s vystoupením kapely Buty, Quanti 

Minoris, Midnight Coffee Session 

a Babylon. 

25. 8.– Dožínky na Edenu.

Další informace naleznete na:

www.centrumeden.cz
www.facebook.com/centrumeden/

Centrum Eden
V Bystřici nad Pernštejnem najdete 
místo, kde se prolíná minulost 
s budoucností. Na místě původního 
dvora Mittrowských v blízkosti 
vlakového nádraží se nachází zábavní a poznávací Centrum Eden. 
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Bastlírna – nový prostor pro všechny kutily
Chtěli byste si vyrobit katapult, loďku na vodní 

pohon nebo vznášedlo? Pak určitě navštivte nově 

vytvořenou dílnu v expozici VIDA! Můžete si tu 

vyzkoušet práci s kladivem, tavnou pistolí ale třeba 

i odporovou řezačkou. 

Science show
Každý den můžete v ceně vstupenky navštívit Diva-

dlo vědy, kde na vás čeká představení se zábavnými 

experimenty. Tou nejnovější je show Kolo, věnova-

ná stému výročí vynálezu bicyklu. Dozvíte se, co je 

potřeba k tomu, abychom jeli na kole, i proč stále 

mírně zatáčíme, když chceme jet rovně. Užijte si 

jízdu v pelotonu, levitující smyčku nebo roztočené 

kolo, které se zdánlivě vzpírá gravitaci. 

3D fi lm Predátoři
Nenechte si ujít jedinečný 3D fi lm ze života zví-

řat, pro které lov nikdy nekončí. Budete překva-

peni, jak těžce bojují o přežití i jak často prohrá-

vají. Užijte si nevšední záběry plné napětí. Film 

se promítá každý den. 

www.vida.cz

Akce ve VIDA! o prázdninách
Brněnský zábavní vědecký park VIDA! nabízí přes 170 exponátů se 
kterými si můžete hrát a objevovat tak, jak funguje svět kolem nás. 
Zažijete tu vichřici nebo zemětřesení, rozpoutáte tornádo, v obřím srdci 
se zaposloucháte do vlastního tepu, postavíte magnetickou sochu, 
odhalíte záhadu Bermudského trojúhelníku nebo zmrazíte svůj stín. Tím 
však nabídka VIDA! určitě nekončí. O prázdninách tu každý den můžete 
navštívit speciální rodinný program s pokusy, zhlédnout napínavý 3D 
fi lm Predátoři nebo si vyzkoušet geometrické hlavolamy a matematické 
hádanky dočasné výstavy GeomeTRY.

© Giant Screen Films

Největší mamutí atrakce na světě Dolní Morava

www.dolnimorava.cz



Místo koruny platí dolar
Westernové městečko slibuje autentické pro-

středí amerického západu, kterého je docíleno 

nejen díky přírodním podmínkám, jako je písči-

tý, skalnatý a členitý terén, díky dobovým stav-

bám a lidem v kostýmech, ale také díky měně, 

kterou se zde platí. S našimi korunami byste při 

placení v restauraci nebo za atrakce příliš neu-

spěli, a tak je potřeba si v jedné ze směnáren, 

které se v městečku nacházejí, vyměnit naše 

peníze na místní měnu, tedy boskovický dolar. 

Deset boskovických dolarů odpovídá deseti čes-

kým korunám a nemusíte mít obavy, jestliže 

vám nějaký ten cizí peníz po celodenním řádě-

ní s rodinou, zbude. Pokud si jej nebudete chtít 

nechat na památku, přebytek dolarů bez problé-

mů a bez poplatku opět ve směnárně vyměníte. 

Škarohlídům vstup zakázán
Westernové městečko si klade za cíl pobavit 

celou rodinu, která zde díky pestrosti služeb 

zažije příjemný celý den. Při pobytu na tom-

to území je proto vyžadována dobrá nálada, 

pozitivní přístup a úsměv na tváři. Škarohlídi 

a potížisté tady nejsou trpěni a mohou s jis-

totou počítat s umístěním do cely, případně 

vyhoštěním z města. K tomuto účelu byla zříze-

na speciální pořádková jednotka, takzvaní Mar-

šálovi muži, kteří dohlížejí na dodržování těchto 

zásad. Zajímavostí také je, že všichni návštěvní-

ci i obyvatelé městečka si bez rozdílu tykají.

Zábava pro velké i nejmenší
Areál městečka nabízí pestré vyžití dospělým 

i dětem. Nejmenší návštěvníci budou milovat 

místo zvané El Pohoda, naše jezírko, kde si uži-

jí dosytosti krmení rybiček. Ještě víc ale budou 

děti zbožňovat zvířátka, kterých je v městečku 

plno. Co třeba navštívit místo, kde dostanete na 

vodítko roztomilé kůzlátko, které můžete vzít na 

procházku na pastvu? Ti odvážnější se mohou 

svézt na koni. Zábavu najdou velcí návštěvní-

ci bezpochyby také na střelnici. Vždyť kdo by 

neměl radost ze sundaných plechovek? V indi-

ánském skanzenu si místo vzduchovky a koltu 

vezmete do ruky pro změnu tomahavk, oštěp 

nebo luk s šípy. Jak to doopravdy bylo s bandou 

Kudrnatého Billa u OK Corralu se dovíte v diva-

dle Tombstone nebo Tenkrát v Arizoně. Každou 

sobotu je v Saloonu 1870 country bál se živou 

kapelou. 

Zvířátka jinde nevídaná
Aby těch zvířátek nebylo málo, můžete navštívit 

místní zoo. Tučňáci, krokodýli i medvědi tu sice 

nejsou živí, ale nebojte se, ani vycpaní. Rázem se 

ocitnete v té nejoriginálnější zoologické zahradě, 

kterou jste se svými ratolestmi dosud navštívili. 

Místní kovář totiž vytvořil více než sto kouzel-

ných exponátů z kovového odpadu. Šnek ze sta-

rého ložiska nebo krokodýl ze staré pilky? Kde 

jinde tohle uvidíte?

 

Dechberoucí koňská show
Na pozadí skutečných historických událos-

tí poznáte, že vztah člověka a koně byl nejen 

o zneužívání koňské velikosti, síly a rychlosti, 

ale mnohdy také o uzavření věčného přátelství, 

porozumění a lásky mezi člověkem a koněm.  

Strhující emotivní představení nenechá jedno 

oko suché. 

Letošní novinkou je noční koňská show a divadlo 

Tombstone bude mít také dvě noční představení. 

www.westernove-mestecko.cz
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Vzhůru na Divoký západ! 
Do Boskovic

K letnímu období a prázdninám patří neodmyslitelně také cestování 
a výlety. Kam jinam bychom vás měli v rámci našeho letního 
westernového čtení vzít, než do prostředí Divokého západu, které zcela 
pohltí malé i velké návštěvníky? Řeč je samozřejmě o jednom z turisticky 
nejnavštěvovanějších míst jižní Moravy – unikátním westernovém 
městečku Boskovice. Na místě původně opuštěného pískovcového lomu 
se prohání kovbojové na koni. Saloon 1870, Šedí Vlci nebo cukrárna na 
náměstí zvou k ochutnávce místních specialit, indiánská vesnice nabízí 
nevšední zážitky a vyschlé koryto řeky ukrývá cenné poklady. Vzhůru na 
boskovický Divoký západ!

Letní noviny TIM21
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Ve Vranově nad Dyjí si můžete prohlédnout jak 

reprezentační sály, tak i soukromé pokoje býva-

lých majitelů, na Bítově je přístupná expozice 

hradního pivovaru. Téměř po 40 letech jsou 

návštěvníkům otevřené restaurované salony 

minaretu zámku Lednice, v nedalekých Valti-

cích můžete navštívit nejen zámek, ale i ochut-

nat 100 nejlepších vín České republiky v Salo-

nu vín. Jak krásnými zámeckými pokoji, tak 

i zahradou vás okouzlí zámky v Lysicích nebo 

Miloticích. Obří vinný sud a zajímavé výstavy 

zvou k návštěvě zámku v Mikulově. Zámek 

Slavkov-Austerlitz potěší malé návštěvníky 

speciální dětskou prohlídkovou trasou.

Další tipem na výlet kousek od Brna je Morav-

ský kras se stálou teplotou v jeskyních 7-9°C.  

Brněnské podzemí s labyrintem, mincmistrov-

ským sklepem a kostnicí, stejně tak i to Znojem-

ské, jsou správnou volbou pro rodiny s dětmi za 

každého počasí. Top výletní cíl Archeopark Pav-

lov neláká pouze na zajímavou expozici o době 

lovců mamutů, ale je i hrdým nositelem titulu 

Stavba roku České republiky.

Vodních radovánek si můžete užívat v Aqualan-

du Moravia v Pasohlávkách nebo ve Wellness 

Kuřim. V Brně doporučujeme zajet k místní 

přehradě a projet se lodí, a pokud si koupíte tzv. 

pojízdnou jízdenku, máte pak v ceně nejen plav-

bu, ale i vstup do nedaleké Zoologické zahrady 

Brno nebo do kasemat na Špilberku, vědeckého 

parku VIDA! v Brně nebo do zábavního parku 

Permonium v Oslavanech. Stačí si zvolit kom-

binaci, která se vám nejvíce líbí. Zvídavé malé 

i velké návštěvníky nikdy nezklame program 

Hvězdárny a planetária Brno s moderním digi-

táriem.

Novým magnetem Moravského zemského 

muzea je expozice Středoevropská křížovka – 

Morava ve 20. století. Moravské galerie v Brně 

hostí až do konce srpna již 28. mezinárodní bie-

nále grafi ckého designu Brno 2018, připraveny 

jsou i workshopy pro děti i dospělé. Seznámit 

se s životem a dílem významného brněnského 

opata a vědce G. J. Mendela můžete v expozici 

Mendelova muzea Masarykovy univerzity. 

Technické muzeum v Brně otevřelo novou stá-

lou expozici Pozor, zákruta!, kde můžete spatřit 

i první československý elektromobil EMA. 

Nedaleko hranic se Slovenskem se nachází 

velkomoravský památník Slovanské hradiště 

v Mikulčicích. Obdivovatelé tradic a folkloru 

by neměli minout Skanzen ve Strážnici a při 

té příležitosti se svézt lodí po Baťově kanále. 

Milovníci bylinek a čajů budou jak v ráji v SON-

NENTORU v Čejkovicích, kde mohou nahléd-

nout během exkurze i do výroby a děti jistě oce-

ní interaktivní prvky místní bylinkové zahrady 

a vyhlídku do okolí. V Hodoníně potěší rodiny 

s dětmi rozsáhlá zoologická zahrada s více než 

760 zvířaty. Ve Vyškově láká k letní návštěvě 

ZOO PARK a DinoPark, oba areály jsou propo-

jeny DinoExpresy.

Po stopách literatury na Moravě se můžete vydat 

v Památníku písemnictví na Moravě, který síd-

lí v benediktinském opatství v Rajhradě. Dalším 

významným památníkem, který spravuje Muze-

um Brněnska, je Mohyla míru, která byla vybu-

dována na počest všech obětí bitvy u Slavkova 

(2. 12. 1805).

Nabídka Top výletních cílů jižní Moravy je oprav-

du bohatá. Abyste se neztratili v „džungli“ tipů 

na výlety, je vám k dispozici přehledná webová 

stránka www.vyletnicile.cz . Získáte zde kom-

plexní přehled o jednotlivých cílech, o jejich 

historii i současnosti, nabídce a doprovodných 

službách, nechybějí důležité kontakty, informa-

ce o otevíracích dobách i cenách a pozvánky na 

aktuální akce. 

 

TOP léto na jižní Moravě
Top výletní cíle Jižní Moravy jsou nejatraktivnější 
místa našeho regionu. Zveme vás k jejich návštěvě!

Díky  nabídce Top výletních cílů získáte přehled o tom, co byste při 
návštěvě jižní Moravy neměli minout. Stát se Top výletním cílem 
není jenom tak, uchazeč musí splnit řadu kritérií, která se zaměřují 
především na kvalitu nabídky a poskytovaných služeb. V letošním roce 
se počet Top výletních cílů Jižní Morava navýšil na 33 a tak se můžete 
těšit na velkou dávku zážitků!

Zámek Lednice

Lodní doprava na Brněnské přehradě s hradem Veveří

Hrad Bítov

ZOO Hodonín

Moravský kras

www.vyletnicile.cz

Skanzen Strážnice

Foto: Tomáš Hájek
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Řekne-li se Mniší hora, zasvě-
cení už dobře vědí, že bude řeč
o ZOO Brno. Mezi její nejmoder-
nější části patří pavilon Tygří
skály pro tygry a levharty.
Zatímco výběhy jsou koncipo-
vány jako džungle, ... (tajenka).

Tygří skály v novotě

H D B L V T N A Ž A B

R R E A L P A K A N L

O A R V A K K S L E E

Z P N R T A O E A Y O

N E A E E L L R CH H P

Ý G R S R I K T T B A

Š F D B A R I B A L R

P P Ý R K O B R N E D

O L N L S G A U J K A

N P E L I K Á N V R P

Y S O J U R O T O O O

Y U C D T K D K S C L

L O A I I V E N A A I

Z L Z U B R Á Č A N T

Z A K E Č E Ř K R M N

I K R E V E T A Ů V A

R D E L F Í N K M V C

G Í G A Z E L A A N Ě

ALPAKA, ANTILOPA, BARAKUDA,

BARIBAL, BAŽANT, BERNARDÝN,

BUVOL, CIBETKA, CVRČEK, DELFÍN,

FRETKA, GAZELA, GEPARD,

GORILA, GRIZZLY, HROZNÝŠ,

HYENA, KALOUS, KARETA, KLOKAN,

KREVETA, KROCAN, KŘEČEK,

LACHTAN, LEOPARD, MANDRIL,

MŮRA, PELIKÁN, PLEJTVÁK, PONY,

REJNOK, SERVAL, SKOKAN,

TRESKA, VOSA, ZUBR

(tajenka).

První odchov
nejohroženěj-

šího druhu krokodýla - gaviálů indic-
kých - na světě mimo tropické země
se povedl Krokodýlí ZOO ...
Po šesti letech práce s gaviály se jim
loni v květnu vylíhlo čtrnáct zdravých
gaviálů indických.

Osmisměrka

Nadměrný hlodavec

Udělejte si výlet do ZOO Jihlava a kromě jiných
tvorů tam můžete vidět i jednoho málo známého
hlodavce, který dosahuje hmotnosti až dvou
kilogramů. Ostatně, že jeho velikost je skutečně
nadměrná, vyjadřuje i výstižné pojmenování ...
(viz tajenka)

Barvu, terá i mnohé miovníky přírody převapí, má zvíře,
které se na setkání s vámi těší v plzeňské zoologické
a botnické zahradě. Letos se tomuto druhu arodilo
tady vůbec první mládě, které při dunovém křtu dostalo
přznačné jméno, které skvěe odráží jeho typickým
pohybem - Jumpy. Zmíněné zvíře najdete ve vběhu,
kde je cedulka s nápisem ... (viz tajenka).

Dubnový křest
Návod k luštění: Pozorně přečti text a zapiš
si 10 písmen, která vypadla. Je to tajenka.

SAMO

PRA

NÁ

TREN

L

REK

NICE

N

střelná zbraň

vlaječka

ozdoba žen

slovenské město

Ve vzdálenosti 25 kilometrů jižně od Brna
se nachází obec Bošovice. Mezi její hlavní
lákadla určitě patří první ...

. V osmdesáti voliérách si
zde můžete zblízka prohlédnout kolekci
arating, amazonků, ale také ary, amazoňany,
kakaduy i africké druhy papoušků.

(tajenka) zoo-
logická zahrada

Návod k luštění: Vylušti všechny výrazy a po řádcích
přečti tajenku

Pestrobarevné voliéry

M
8 x 2

E
20 + 3

D
2 x 14

V
6 x 6

Ě
21 x 2

D
70 – 20

G
11 x 6

R
9 x 8

I
800 : 10

Z
9 x 9

Z
94 + 6

L
11 x 11

Y
450 : 3

Návod k luštění: Vypočítej všechny příklady a písmena a pak
seřaď podle výsledků od nejmenšího k největšímu.

Dlouhé drápy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tmavošedý zpěvný
pták vyskytující se

na velkém území Afriky je k vidění v ZOO
Liberec. Ve své domovině obývá převáž-
ně lesnatou krajinu, pobřežní křoviny
a oblasti horských potoků. Jeho jméno
si vyluštěte v tajence.

Africký pták
1 2 3

4 5
6

7 8
9 10
11 12 13

Opak silného; Sladká šťáva; Se-
dadlo na koně; Slovní závazky; Go-
niometrická funkce (sin); Kamenný
masiv; Prudké svahy; Sušené mléko;

Hromady slámy; Opak mladého;
Skladiště; Houfy dobytka; Plá-

těné přístřešky; 14 Přístřešek na seno.

5 2 2 6

1 5 1 3

4 2

2 4

2

6 3

4

Návod k luštění: Poskládej všechny díly do dolního
obrazce a po řádcích přečti tajenku.
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