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Nejexotičtější les na Moravě? 
Hurá, vítejte v brněnské ZOO. 
Pandy červené nebo medvědi 
kamčatští vás nakazí dobrou 
náladou. Při komentovaném 
krmení provádějí pěkná alotria! 
Děti nevědí co dřív – lanové 
centrum, atrakce, dvorek 
s kozami žadonícími granulky. 
Poobědvejte stylově s výhledem 
na zvědavé žirafy a spol. Prší? 
Nevadí. VIDA! science centrum 

u výstaviště vás vtáhne do světa 
vědy zábavně a srozumitelně. 
Pro 5letého prcka i 40letého 
tátu. S doporučením DOTÝKAT 
SE! Rentgenové oči, simulátor 
povodně, rotující místnost… 
Pokusy na každém kroku. 
Kouří to, bouchá, zabarvuje 
se. Odpalte vodíkovou raketu, 
zmrazte vlastní stín, rozpoutejte 
tornádo! 

Muzeum průmyslových 
železnic ve Zbýšově pořádá 
výjimečné jízdy parním, 
dieslovým či důlním vláčkem! 
Svezte děti, staňte se fandou 
do vlaků. Projděte naučné 
Stezky permoníků, jste 
v bývalé hornické oblasti. 
Uvidíte haldu dolu Ferdinand, 
vysokánskou těžní věž dolu 
Simson a v Zastávce cechhaus. 
Přírodní památka Rybičková 

skála ukáže skalní „plátno“ se 
zkamenělými otisky ryb a rostlin. 
Nevynechte rosický zámek, pod 
ním je raritní protiatomový kryt. 
V Oslavanech prostě musíte do 
Permonia! Největší nadzemní 
bludiště ČR zaměstná svaly 
i mozkové závity. Chcete zůstat 
na čerstvém vzduchu? Vypusťte 
děti v lanovém centru Neslovice, 
do výšin můžete s instruktorem 
i bez.

www.zoobrno.cz www.mpz.cz

DO DŽUNGLE A ZA POKUSY VLÁČKEM DO ŘÍŠE PERMONÍKŮ

1 2

Už znáte Znojmo včetně 
podzemí? Šup, sejděte k Dyji. 
Hugo, mlok skvrnitý, vás 
vezme na prima výlet kolem 
Gránického potoka po naučné 
stezce lesem. Pěšky, na kole, 
koloběžce i s kočárkem. 
Zahrajte si lesní pexeso, 
zazpívejte s ptáčky... Nebo si 
ve Staré vodárně půjčte loďku 
a zkuste mírnou řeku Dyji. Kdo 
se pustí do rodinných hledaček 

s napínavým luštěním, pozná 
třeba i Vranov nad Dyjí. Užijte 
si Vranovskou pláž, skluzavky, 
lanové prolézačky, animační 
programy, letní kino, noční 
bojovky nebo rodinné festivaly. 
700 metrů od zámku objevte 
Vrunoff Park – zábavný areál, 
kde protáhnete každý sval v 3D 
bludišti s tajemnou jeskyní. 
A národní park Podyjí je na 
dosah.

Potomci při zmínce o hradech 
brblají? Při prohlídce Pernštejna 
nebudou! Prezentuje historii 
mazaně. Děti milují trasu Ztratila 
se bílá paní. S puberťáky si 
střihněte zkrácený okruh. 
I podhradí stojí za to. Byla totiž 
nepořádná služebná, která... 
objevíte její tajemství? Hravý 
výlet Korálky komorné Elišky 
začíná a končí v Nedvědici. 
Hledačka s hrací kartou vede 

za poklady podhradí i na hrad. 
Úspěšné luštitele čeká malá 
odměna. A kam dál? Do Muzea 
strašidel v Olešnici do sklepení 
bývalé ledárny! Nebo do Křetína 
okouknout Muzeum modelové 
železnice. Leje jak z konve? 
Panoramatický svět železnice 
v krajině na 40 m² je pod 
střechou.

www.granice.cz www.gofrombrno.cz/koralky-komorne-elisky

NEJAKČNĚJŠÍ MLOK ŠIROKO DALEKO DO HISTORIE I BEZ ČASOSTROJE
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V Hodoníně nejdřív do ZOO 
nebo do bludiště v korunách 
stromů? Doporučujeme 
nejdřív útulnou zoologickou. 
Má fajn rodinnou atmosféru 
v přírodě lužního lesa, nikam 
se nekvaltuje. Chrání 70 
ohrožených druhů světové 
fauny. Děti nejvíc jásají 
u drápkatých opiček, lemurů 
a samozřejmě surikat. Ještě je 
energie? Vypusťte ji, malí velcí, 

v korunách stromů naproti 
zoo v 3D bludišti. A protože 
jste na Slovácku, skočte za 
folklorem. Skanzen Strážnice je 
na to kabrňák. Poutavě provádí 
historií, ukazuje živý folklor. 
Dejte si okruh s Fanoškem. 
Děti okoštují způsob života 
vrstevníků v době prababiček, 
potrápí paměť nad pracovním 
listem. Tohle je bude bavit.
  

Chystáte se do Aquaparku 
nebo Dinoparku Vyškov? 
Ideální start nabídne Zoo Park 
Vyškov, odkud vyjíždí vláček 
za dinosaury. Chová domácí 
a hospodářská zvířata z celého 
světa. Tak velkého králíka a tolik 
druhů slepic děti ještě neviděly! 
A věřte, ani vy. Na Dvorečku 
si děti hladí a krmí kůzlátka 
i další domácí drobotinu. 
Exotiku tu mají samozřejmě 

také, od lemurů po nosály. 
Zábavu z jiného soudku nabízí 
zámek Slavkov. Napoleon, 
bitva tří císařů... víme. Ale co 
pojmout výlet jinak? Střihněte si 
s rodinou zábavnou hledačku! 
Zámeckou zahradu zdobí 
sochy antických bohů. Mají svá 
tajemství... Odhalte je s hrací 
kartou Příběhy do kamene 
tesané, odměna děti nemine.

www.3dbludistehodonin.cz www.zoo-vyskov.cz

POSKOČ SI, ZAVÝSKEJ, EJ! NENÍ PARK JAKO PARK 
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Být frajer cowboy nebo svobodný 
divoký indián? Jo! Atmosféra 
Westernového městečka 
Boskovice stvořila reálie 
Divokého západu v opuštěném 
lomu dokonale. Pozor, baví 
i holky. Představení v přírodním 
amfiteátru s vodopádem, 
autentický saloon, sruby, 
kde jde přespat... A žádné 
vymýšlení zábavy potomkům! 
Nebudete jen pasivně koukat. 

Hoďte si tomahawkem, rýžujte 
zlato, dejte si lekci jízdy na 
koni. Kousek odtud vás čekají 
interaktivní hry na zámku 
Blansko! Archeologická herna 
Časoprostor nabízí hru během 
prohlídky. S archeologem 
Pazourkem se děti vydají zjistit, 
odkud je kouzelný medvědí zub. 
Za vyluštěnou tajenku získají 
metál. A šnek Krasík tu má 
kancelář.

Schovat tablety a telefony! 
Vytáhněte děti do Moravského 
krasu a ani si nevšimnou. 
Rozkládá se tu království šneka 
Krasíka! Ten si kdysi myslel, 
že stráví život na louce a čeká 
ho čirá nuda. Kouzla to zařídila 
jinak... Krasik.cz připravil výlety 
s úkoly po cestě. Ve stopách 
pověstí vedou poznávačky 
k tajemným jeskyním, na 
prosluněné louky, občas mimo 

turistické trasy, po cestičkách 
místních. 12 báječných výletů 
s mapou šnečka Krasíka. Ta se 
bude dětem hodit při sbírání 
razítek do cestovního pasu. 
Vybaví vás v pohádkových 
infocentrech, začněte třeba 
v Domě přírody Moravského 
krasu. A za razítka dárky a večer 
malým pocestným pohádku 
z Krasíkových příběhů.

www.westernove-mestecko.cz www.krasik.cz

BUĎ COWBOY NEBO ARCHEOLOG MORAVSKÉMU KRASU VLÁDNE KRASÍK
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Zámek Milotice byl hit
už před filmem Poslední 
aristokratka. Na procházku 
po opulentní zahradě půjčte 
sobě i dětem parádní repliky 
dobových šatů (rezervujte 
předem). Konírnu a dračí 
sluj s pokladem ocení děti, 
zámeckou kavárnu s dortem 
každý. Staré časy se dětem 
líbily? V Ratíškovicích si půjčte 
šlapací drezínu po staré Baťově 

železnici, rezervujte předem. 
A odtud načerpat moudro do 
Vlastivědného muzea Kyjov. Děti 
možná poprvé uvidí krtka, sysla, 
sokola... vycpané, tak mohou 
prohlédnout každý detail. 
U stromu s ptačím zpěvem 
poznejte naše pěvce! Instalace 
3 biotopů představuje faunu 
Kyjovska. Doprovází ji projekce, 
zvukové kulisy i dotykové 
obrazovky.

Prsty mají hbité až až, ale co 
hrubší motorika? Pojďte je 
utahat na atrakcích uprostřed 
zeleně! Břeclavské lanové 
centrum a H-park Hájenka 
servíruje i kávu a dobroty z grilu, 
zkusíte si lukostřelbu, chůdy... 
A protože tahle oblast je 
famózní, nespěchejte pryč. Na 
skok od Valtic projděte Stezku 
bosou nohou. Příjemnou, 5 km 
dlouhou okružní procházku 

na rakousko-českém pomezí 
vede bosý Bertík. Ukáže vám 
11 stanovišť, kde chodidla 
promasírují šišky, kůra, písek, 
kamení. Užijete si balancování 
na vratkém mostě i rovnání zad. 
Chůze naboso po přírodních 
materiálech = nevšední 
smyslové vjemy. Zbyl vám čas? 
Ve Valticích vemte děti do Světa 
pohádek a strašidel. 
 

www.zamek-milotice.cz www.hajenkabreclav.cz

PROHLÍDKY NEJEN PRO PRINCEZNY PROCVIČTE SI SVOJE SMYSLY
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Nej koupačka 20 minut od 
Brna, voda z termálního vrtu 
plná blahodárných minerálů, 
panorama Pálavy? Aqualand 
Moravia v Pasohlávkách! 
Děti rozvášní 20 tobogánů 
a skluzavek, vás uvolní 
procedury saunového světa. 
K tomu animační programy 
o víkendech, v létě každý den. 
A nespěchejte. Ubytujte se 
v autokempu Merkur nebo 

o 2 km dál v bungalovech 
Laguna. Fandí relaxu od sportu 
po vyhlídkové plavby. Zaskočte 
do nedalekého Archeoparku 
Pavlov. Prehistorie je tady 
cool! Třeba tajemná zákoutí 
s videoprojekcí. Oblečte 
pračlověka v pracovním listu. 
A co takhle netradiční ZOO? 
Faunapark v Sedleci má „deštný 
prales“ i tuzemské a exotické 
druhy včetně surikat.

Opravdové Batmanovo auto 
nebo kafe s Elvisem? Terra 
Technica v Hatích u Znojma 
je největší muzeum hudební/
zábavní techniky na světě. 
Rekvizity z filmů, jukeboxy 
a další věcičky stvořené pro 
zábavu a herní fandy od roku 
1880 po dnešek. Merlinův svět 
ve stejném areálu a 200 atrakcí 
uvnitř i venku zabaví hravé duše 
od těch v plenkách po velké 

táty. Vyřádí se na horské dráze, 
minigolfu, obřích trampolínách… 
Adrenalin uklidníte kousek 
odtud v přírodě na naučné 
stezce u Vrbovce. Odpočívadla 
a letní koupaliště, okruh 
Po stopách Hroznové kozy je 
fajn i pro kočárky. Pro děti má 
zábavné úkoly, pro vás koštování 
vín. A v sousedních Chvalovicích 
je skvělé dětské hřiště.

www.aqualand-moravia.cz www.terratechnica.info

PARÁDNÍ DOVOLENÁ U MOŘE VODY SUPERHRDINSKÉ VÝLETY
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