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Výlety s dětmi na jižní a východní Moravě

Vítejte na jižní
a východní Moravě
Je pro vás tenhle kout Česka oblíbeným místem pro dovolené a víkendové pobyty? A jezdíváte sem i s dětmi nebo vnoučaty? Pak vám udělá radost nová knížka, která mapuje zdejší výletní cíle právě podle toho,
kde se líbí dětem.
Vedle osvědčených trháků najdete na jejích stránkách také místa méně známá i úplně nová, o kterých zatím
ví jen málokdo. Možná budete první v rodině, kdo tato místa navštíví a pak o nich budete vyprávět dál.
Kapitoly Brno a okolí, Vyškovsko a Moravský kras, Znojemsko a Podyjí, Lednicko-valtický areál a Mikulov, Slovácko, Kroměřížsko a Zlínsko a Luhačovicko doprovází ještě kapitola osmá, kterou jsme nazvali Na
skok k rakouským a slovenským sousedům. V ní vám předkládáme tipy na výlety, které snadno podniknete během jediného dne a přitom objevíte něco výjimečného, za čím stojí cestovat i do větších vzdáleností.
Novinkou je to, že jsme před tematickým členěním dali přednost řazení podle regionů. Snáze tak můžete
plánovat výlety a kombinovat svá oblíbená místa s těmi, která najdete v této knížce.
Co ale budete hledat zbytečně? Třeba ryze komerční tipy na restaurace a ubytovací zařízení, i když mají dětská hřiště, bazény, zookoutky se zvířátky a podobně. Nenajdete zde ani nudná muzea, ani kostely a kláštery.
Vynechali jsme i pivovary, palírny a výrobce alkoholu; k tomu zkrátka slouží jiné průvodce.
Tak jako v jiných publikacích edice KAM zato u každého místa najdete adresu, web a tam, kde byste bloudili, i GPS souřadnice. Nechybí ani otevírací doby a cenová hladina vstupného. Naopak jsme kvůli častým
změnám tentokrát neuváděli telefony.
Šťastnou cestu, spousty krásných zážitků a zábavných i poučných výletů vám přeje

P.S. Poděkování jako vždy patří nejen rodinám, které místa na stránkách této knížky prošly, prolezly a zažily na vlastní kůži, ale zejména všem dětem v rolích nadšených pokusných králíků.

Cenové hladiny (v KČ):

*
**
***
****

do 49
50–99
100–149
150 a více

Cenová hladina vstupného se odvíjí od základního vstupného
pro dospělé bez uplatnění slev. Někde je uvedeno několik variant;
zpravidla se jedná o objekty, kde je více prohlídkových okruhů či
samostatně přístupných expozic.
Vstupné i otevírací doby doporučujeme před návštěvou ověřit na
internetových stránkách.
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Brno & okolí
Moravská vesnička v Brně
Přibližně 500 lidských postav,
z toho asi 200 pohyblivých, přes
320 zvířat, několik desítek chalup, ale také kostel, zámek, škola,
vodní i větrný mlýn, pila, cihelna,
kamenolom a vápenka – sečteno
a podtrženo tohle všechno nabízí unikátní Moravská vesnička,
kterou si můžete prohlédnout
v brněnském kapucínském klášteře. Miniaturní skanzen zobrazuje všední život na moravské
vesnici na přelomu 18. a 19. století včetně řady řemesel, která Moravskou vesničku si užijete s celou rodinou. Foto: Ferdinand Schenk
z našich životů již vymizela. Jeho
autorem je Miroslav Mužík. Součástí expozice je také betlém od stej- In
Informace:
Inf
ného autora, jeden z nejrozsáhlejších v Česku, který se navíc bude Otevírací doba: celoroční
Vstupné: **
stále rozrůstat – prý nakolik prostory galerie dovolí. Můj tip? Dejte
Addresa: Kapucínskéé náměstí 5 (vstup
dětem jednoduchý úkol, třeba spočítat všechny kočky.
vedl
dle kapucínské hro
robky), Brno
Web: www.moravsk
w
kavesnicka.com
m

Rodinný zábavní park Bongo v Brně
Dětské centrum Bongo sídlí v kryté hale, kde děti mohou celý rok
Informa
Inf
In
rmace:
za každého počasí prožívat den plný zábavy, pohybu a nejrůznějších Otevírací doba
doba: celoro
oročnní
opičáren, můžou zde nacházet nové kamarády a společně zdolávat roz- Vstupné: ***, ****
***
manité překážky. Chvíli lezou po břiše, chvíli se škrábou po žebříku, AAdresa:
dresa: Pražákova
ova 51,
51 Brn
rnnnoo
E-mail: info@bongo
bongob
ngobrnno.cz
cz
proplétají se mezi lany, běhají i šplhají. Odměnou za námahu je jízda
ww.bong
bongobrno..cz
na skluzavce, několikanásobně delší, než na jaké jsou zvyklé z dětských Web: www.bo
hřišť, nebo na toboganu. Kromě toho tu jsou trampolíny, speciální
lezecká stěna, bazén s balonky, skákací hrady, bludiště, několik druhů tříkolek, multifunkční hřiště a další
atrakce. Nechybí ani stánky s občerstvením a koutek pro dospělé. Pořádají se tu oslavy narozenin, večery
pro dospělé, příměstské tábory i nocování pro odvážné děti. Vstupné se liší podle toho, zda se sem vypravíte ve všední den, nebo o víkendu.
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Výlety s dětmi na jižní a východní Moravě
Muzeum hraček v Měnínské bráně v Brně
Chcete ukázat dětem, s čím si hráli
jejich babičky a dědečkové, a sami
přitom zavzpomínat na dětství?
Pak navštivte Muzeum historických hraček v Měnínské bráně,
která je jedinou dochovanou bránou středověkých brněnských
hradeb. K vidění tu jsou kočárky, pokojíčky, nádobíčko, stolní
i venkovní hry, plechové hračky
i hračky z textilu, složité mechanické hračky, ale i jednoduché
lidové hračky, stavebnice, houpací koně, medvídci, zvířátka, autíčka, vláčky, loutky, loutková divadla
a celá řada dalších předmětů. Pro
malé děti je v muzeu jen hrací koutek s hračkami, několika loutkami
a kostkami, jinak si mohou prckové malovat nebo vymalovávat. Školám, školkám a dětským skupinám
muzeum nabízí speciální programy. Každou první sobotu v měsíci můžete navštívit komentovanou
prohlídku, spojenou s tvořivou dětskou dílničkou.

V Brně najdete dokonce i trpaslíky, a to v místech, kde byste je nečekali – na fasádě domu na nároží Jakubského
náměstí a Běhounské ulice. Podepírají
arkýř v prvním patře.

IInnform
Inf
rmace:
OOtevírací
tev
doba: celoroční
eloroční
Vstupné:
é: **
Adre
dresa: Měnínská 7, Brno
E-mail: picmausova@spilber
erk.ccz
(objednávky
jednávky programů pro šškkoly
a skupiny)
Web: www.meninska-brana.cz
rana.czz

V Ondráčkově ulici v Líšni mají něco,
co hned tak někde nenajdete – mozaiky. Podle portálu www.vlisni.cz prý všechno odstartovaly dvě dámy, které už nebavil
pohled na šedivé zdi. Vzaly proto kachle,
lepidlo a kladivo a vytvořily mozaikové
okno do jiného světa. Postupně se přidávali další autoři, až se z obyčejné ulice stala cesta do světa barev a fantazie.
Rodiny s dětmi se sem rády chodí podívat, co nového se urodilo, a možná hledat
inspiraci pro vlastní tvorbu.
Foto: Klára Holá

Muzeum loutek Divadla Radost v Brně
Když půjdete brněnskou ulicí Cejl, v jednom místě spatříte mezi domy
špičku zaoceánské lodi. Halucinace? Kdepak, tahle loď na vodu nikdy
nevypluje, to jen loutkové divadlo Radost postavilo nový domov loutkám
ze svých inscenací. Muzeum, pojaté jako loď komediantů, mapuje vývoj
loutkářského umění v Radosti zhruba od poloviny 20. století do současnosti. Divadelníci z každé hry archivují nejpovedenější kousky, takže
všechny loutky, které uvidíte, se někdy objevily na jevišti. Expozici, která se postupně tematicky obměňuje, doplňuje loutkový orloj.

IInnformace:
Inf
OOtevírací
t
doba: celoroční
ní
Vstu
tupné: **
Adres
esa: Bratislavská
ská 32, Brno
E-mail:l: divadlo@
o@divadlo-rad
dlo-radost.cz
Web: www.d
www.divadl
vadlo-radost.cz

Dětské centrum Bruno Family Park v Brně
Hlavním lákadlem rodinného zábavního parku v brněnské Slatině je prosklená vyhlídka Čapí oko ve výšce
22 metrů, vysoká věž s velkou prosklenou kostkou na vrcholu. Na rozdíl od jiných herních center tu rodiče můžou absolvovat většinu atrakcí společně s dětmi. Nahoru na věž se tak dá dojít po schodech, ovšem
ti šikovnější a silnější tam vyšplhají po lanech a dalších překážkách. Dolů se dá sklouznout například
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toboganem. Na děti tu kromě toho čekají skákací sítě a prolézací komíny, lanovka, věže propojené lanovými mosty, labyrint podzemních nor,
autíčka, tvořivé dílny, venkovní hřiště nebo speciální dětská tělocvična
The Little Gym. Pro malé děti do čtyř let je vyhrazen samostatný prostor Mláďata. Rodiče ocení restauraci s venkovní terasou. Dokonce se
tu můžete projet na lodičce nebo procvičit své smysly v tmavé místnosti, kde je úkolem najít cestu ven.

IInf
nformac
mace:
ace:
Otev
tevírac
vírací doba: celoroční
Vstupné:
s
****
Adr
dresa: Kigginsova 2, Brnoo-Slatina
E-mail:
ail: info@brunofamily
in
lypark.cz
Web: www.br
ww.brunoffamilyp
y
ypark.cz
yp

Dětské centrum Wikyland v Modřicích
IInf
nforma
nformace:
Otevírací doba: celoroční
Vstupné: **, ***, ****
Adresa: Svratecká 845 (za
( Sconto
nábytkem), Modřice
Modři
E-mail: recepce@wikyland.cz
rece
Weeb:
b: www.wikyland.cz

Kromě množství pevných i nafukovacích dětských atrakcí včetně trampolín, toboganů, skluzavek, kolotočů, autíček, rodeového býka či horolezecké stěny nabízí Wikyland bohaté služby pro doprovod dětí, které
v jiných zábavních centrech nenajdete – například restauraci, kavárnu,
kadeřnictví, kosmetické studio, hračkárnu, obchod s dětským oblečením a obuví nebo prosklený výhled na hrací plochu. Pro děti ve Wikylandu organizují příměstské tábory, diskotéky, narozeninové oslavy
nebo cvičení s rodiči.

Dětské centrum Šaškárna v Brně
Zábavní park Šaškárna na severu Brna je další skvělé místo, kde mohou
děti zažívat svá každodenní dobrodružství. Park není sice velký jako
jiné herny, ale zato budete mít celou dobu přehled, co právě vaše dítko
provádí. Jaké atrakce na děti čekají? Labyrint s tajemnými zákoutími
a poklady, kam mohou vlézt i dospěláci, dlouhá dvojitá skluzavka, tobogan, šlapací káry, balonkový bazén pro nejmenší a naopak pro ty větší virtuální elektronická střelnice. Oázou klidu pro dospělé je kavárna.

IInf
nformace:
Otevírací dobaa: celoroční
Vstupné: **, ***, ****
Adresa: Novomě
městská 1c, Brno
E-mail: saskarnna@saskarna.cz
Web: www.saskkarna.cz

Dětské centrum Naše hřiště v Brně
IInnform
Inf
rmace:
Otevírací
tev
doba: celo
loroční
Vstupné: **
Adresa: Zábrdovická 2, BBrnoo
E-mail:
m info@nasehriste.c
e.czz
Web: www.nasehriste.c
w.nasehriste.cz

Také další dětské centrum je interiérové a přístupné za každého počasí. V herních sálech najdete prostorné pískoviště, houpačky, odrážedla,
bazén s balonky a skluzavkou, trampolínu nebo edukativní hračky,
nejmenším dětem do tří let je vyhrazena samostatná část. V hernách
dohlížejí na děti hlídací tety, takže rodiče si mezitím mohou dát něco
dobrého v kavárně. Centrum Naše hřiště nabízí také kurzy, pořádání
oslav i profesionální hlídání dětí na kratší či delší dobu.
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Dětská
herna
Kostkoland
v brněnském
centru Olympia

V druhém patře prodejny hraček Bambule v brněnském centru
Olympia objevíte největší tuzemskou hernu s legem. Kromě statisíců kostiček na ploše 800 metrů
čtverečních si tu prohlédnete spousty modelů, postavených
ze slavné stavebnice; ty se pravidelně obměňují. Pro menší děti
jsou nachystány stavebnice Duplo,
rodiče určitě ocení minikavárnu.
IInnfoormace:
Inf
Otevívírací doba:
a: celoroční
Vstupn
pné: ***
Adresa:
a: Obchhodní centrum Olymppia,
U Dálnice
ce 777,
77 Brno
W b: ww
We
www
ww
w.ko
w.
w
kost
stko
kola
land
nd.c
.czz

Olympia
park
v Brně: vláček
a lezecká stěna
Olympia není jen obří obchodní
centrum, najdete tu také multikino a dětský koutek, v zimě kluziště, od dubna do října je pak
otevřený víceúčelový park pro trávení volného času. Mezi hlavní atrakce patří 18 metrů vysoká
lezecká stěna, prý největší venkovní stěna ve střední Evropě, in-line
IInnformace
Inf
o ce:
Otevívírací dob
oba: celoroční
Vstupn
pné: zdarma
ma, železnice ***
Adresaa: Obchodní
ní centrum
c
Olympia,
U Dálnic
ice 777, Brnoo
E-mail:
info
nfostaneek@olympia-cen
entrum.cz
Web: www
w.olym
y pi
p a-centru
trum.czz
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Kam na hři
Kam
Ka
ř išt
řiš
ště po
ště
pod
d ši
širý
rým
ým ne
neb
bem v Br
bem
Br něě
Rodinnýý zábavní park Líšeňáček
áček
Dětský paark nabízí řadu nafukonafu
vacích atrrrakcí
a – vvelrybu s otevírací tlam
amou,
u, 18 metrů dlouhou
uhou
prolé
rolézací housen
senku, nafukovací
nafuk
kllouzačku, dvě prolé
prrolé
rolézací hřiště
ro
a několikk trampol
tram lín
ín. Pohodo
Pohodový pobyt
vý
poby zpříjemn
ní občerstveo
ní. Můžete tu takké usp
spořádat.

Pro
ro do
dospělé je urče
u čen stolní fot
otbá
ot
tbá-llek nebo kulečn
čník.
Informace:
Otevírací doba:
a: sezonníí
Vstupné: **
Adresa: Jedov
ovnická ulicee, BBrno-Líšeň
E-mail: lisennacek@emaail.cz
ai
Web www
Web:
w.lisenacek.c
acek.cz
czz

Areál s dětskýými at
atrakcemi Eldor
dorádo
Výletní areál Eld
dorádo n
najdete u stejnojmenn
nné restaura
race
v Mariáns
Mariánském údolí. Otevvřeno
no je
j
sice celoročně,
ěě, aale hřiště je samosamo
sa
zřejmě nejlep
ejlepší navštívit
na
od
d jara
do podzim
dzimu. Na dět
ěti tu čeka
č ají tram
rampolíny, nafukov
ova
vací mega
sklluzavka, houpačky
houpačky, pprolézzačky,
pískoviště,
skoviště, autíčka a mootorkky.
Informace:
Otevírací doba:
d
celoroční, hřiště
tě sezonní
Vstupné: v rámci
mci restaurace
resta
Adresa: Mariánské údolíí 1a, Brno
Brnoo-Líšeň
-Líš

Bobo
B
obová dráha v Brně
B

Maarián
M
ánské údolí
dolí v brněnské
měs
ěsts
tské ččásti
ást Líšeň získalo kooncem ro
rok
oku 20
2016 zbrusu novou
adren
nalinovou
n
u atrakci: novou
bobo
bovou
ud
dráhu, jejíž
jej trubková konstrukce
k
kce vyrost
ostla během
rooku
k na svazích
h poblíž
po íž penziop
nu Kadlcův mlýn. Trať
Tra je dloud
há 800 metrů, zdolává pře
převý
výšeníí
67 metrů, má 12 zatáček a jed
jeddnu „vývrtku“. S cestou nahoru, kt
ru
kter
eráá mě
er
měří
ěří 210 mettrů
rů,
ů, vá
vás
ás

V Eldorádu se děti příjemně zabaví

GPS: 49.2063328N, 16.7177922E
E-mail: eldorado.eldorado@seznam
do@seznam.ccz
Web: www.eldorado-brno.cz
www eldo
čeká zhruba kilometrový okruh.
Maximální rychlost je projektotovaná na 40 kilometrů v hodin
dině
a nástupní i výstupní stan
anicii najdete
n
přímo u Kadl
adlcova
mlýn
ýna.
Inform
mace:
Otevírací
cí doba: celoroční
ce ční
Vstupné: **
***
**
Adresa:
sa: Res
Restaurace
staurace a penzion Kadlcův
mlýn, Mariánské údolílí 2169/3,
mlýn
2169/3 Brno
Web:
We
b ww
b:
www
w.bo
bobo
bob
bbovk
ovk
vkab
abrn
rnoo.cz
cz

dráha, amfiteátr, vodní koutek, kůlové bludiště a různá hřiště pro děti –
od mrňat až po teenagery.
Hitem Olympie je parková železnice s upravenými modely osobních
vagonů, ve kterých se povozí děti i dospělí. Na trati dlouhé 1 600 metrů
si můžete užít cca 15 minut trvající jízdu. Hlavní nádraží najdete v levé
části parku. Součástí železnice je také budova nádraží se zastřešeným

Brno & okolí
nástupištěm, rotunda s točnou pro modely lokomotiv, depo na odstavení vagonů a dílna sloužící k opravám
modelů. Dráha je v provozu obvykle o víkendech a o svátcích, a to od května do konce října.

Modelový svět v Brně

IInnforma
Inf
rmace:
Otevírací doba
doba: celoroční
Vstu
stupné: **
Adresa:: Josefská 7, BBrno
E-mail: jancik@modelov
elov
ovvvys
ysvet.cz
Web: www.modelovy
ovyyssveet.cz
cz

Hledáte tip pro malé železničáře? Pak je to Modelový svět pouhých pár
desítek metrů od hlavního nádraží. Rozsáhlé modelové kolejiště křižuje přibližně 500 metrů kolejí, řízených digitálním systémem. V krajině
uvidíte stovky domečků a technických staveb, tisíce figurek lidí i zvířat, desítky vlakových souprav včetně expresů TGV a strašidelného
vlaku duchů, silnice s jezdícími autíčky či lanovku. Střídá se tu den a noc a děti mohou zmáčknutím tlačítek spouštět vrtule vzdušných elektráren a vrtulníku. Pro nejmenší tu mají praktické podnožky a kolejiště
s mašinkou Tomášem, pro ty větší pak autodráhu, dráhu s RC modely a tanky i prodejnu modelů lokomotiv, vagonů, autíček, stromečků, domečků a dalšího příslušenství.

Stará radnice, drak a vyhlídková věž v Brně
Brno má dvě radnice – Novou a Starou. Zajímavější je ta Stará, protože
právě tady, pod klenutým stropem průchodu ve věži, se skrývá proslulý
brněnský drak, symbol města a hrdina řady pověstí. Za povšimnutí stojí
i bohatě zdobený portál ve věži s legendární ohnutou věžičkou (mistr stavitel prý nedostal za svou práci pořádně zaplaceno, a tak věžičku schválně
zkřivil) a kolo zavěšené na zdi průchodu. Podle pověsti šlo o sázku, kdy se
kolářský mistr Jiří Birk z Lednice vsadil, že za jediný den dokáže kolo vyrobit a ještě dokutálet až do Brna. Mimochodem, dokázal to a sázku vyhrál.
Na radnici sídlí turistické informační centrum a galerie. V letní sezoně jsou k vidění historické sály a také
63 metrů vysoká věž s vyhlídkovým ochozem. Vstupenky seženete v informačním centru a po jeho uzavření v pokladně v prvním patře vyhlídkové věže.
Informa
Inf
In
ormace:
Otevírací doba:
oba: sez
sezonní
Vstupné: **
Adresa: Radnická 8, Brno
E-mail: info@ticbrno.cz
no.cz
Web: http://ticbrn
brno.cz/cs/
stara-radnice
nice

Je to pes, nebo trpaslík? Kdepak, jde

Proslulý brněnský drak

Portál Staré radnice se zakřivenou
věžičkou

o zazděného radního, který prý chtěl Brno
zradit nepříteli, a dočkal se proto zaslouženého trestu. Svraštělou tvářičku objevíte na zdi Staré radnice vlevo od průchodu
do Mečové ulice, asi 4 metry nad zemí.
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Hrad Špilberk a tajemné kasematy v Brně
Špilberk má dětem rozhodně co nabídnout. Na hradě sídlí Muzeum In
Informace:
Inf
mace:
města Brna s řadou zajímavých expozic a pořádá se tu spousta akcí
Ottevírací
cí do
doba: ceelooroční
a výstav. Nejatraktivnější pro děti jsou vedle tradiční vánoční výstavy VVstupné:
stup **
Adresa: Špilberk
rk 1, BBrno
kasematy, podzemní chodby, které kdysi sloužily vojákům, ale bývalo
maty@
@spilberk.c
k.cz
tu i vězení pro nejnebezpečnější zločince. První návštěvníci sem moh- E-mail: kasem
sppilberkk.cz
li poprvé nahlédnout už v roce 1880. Vy je uvidíte v podobě z konce Web: www.sp
18. století, kdy se přeměnily na nejtěžší žalář epochy císaře Josefa II.
Při prohlídce zjistíte, jaký byl život vězňů, jaké jídlo dostávali i to, zda se v kasematech skutečně ukrývala
legendární mučírna, opředená hrůzostrašnými historkami. Prohlídka není vhodná pro osoby s omezenou
pohyblivostí, doporučuje se i vhodná obuv.

Brněnský hrad Špilberk

Brněnské podzemí a kostnice

Brněnské podzemí si užiji i děti. Foto: Věnceslava Schenková
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Pohled na Brno ze Špilberku

IInf
nformace:
Otevírací doba: celoroční
Vstupné: **, ***, ****
Adresa: Zelný trh, Dominiká
nikánské
nám
áměstí, Jakubské námě
áměstí, Brno
E-ma
mail: tic@ticbrno
no.cz
Web: hhttpp://ticbr
cbrno.cz/cs/podz
cs/ppodzemii
Brno je jedním z měst, kde s dětmi můžete na několika místech
vstoupit do rozsáhlého bludiště
podzemních chodeb, tunelů, štol,
krypt a sklepů. Nejdelší a plná
dobrodružství je téměř kilometr
dlouhá prohlídková trasa Labyrintu pod Zelným trhem. Nahlédnete
například do středověké alchymistické a lékárnické laboratoře,
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prohlédnete si předměty nalezené
během archeologických průzkumů a dozvíte se, jak se v minulosti uchovávaly potraviny, víno nebo
pivo. Navštívit můžete také Mincmistrovský sklep na Dominikánském náměstí, kryt 10-Z, útroby
technických sítí anebo kostnici
pod kostelem sv. Jakuba. V unikátních prostorech, odhalených
při průzkumu podzemí v roce
2001, bylo objeveno 50 000 lidských ostatků. Jde tedy o druhou největší objevenou kostnici
v Evropě.
V kostnici pod kostelem sv. Jakuba jsou pochovány oběti moru, cholery, ale i válek

Kapucínská krypta v Brně
O Špilberku se říká, že tu dodnes v noci straší přízraky lupiče Babinského a barona Trencka. Kdyby ovšem pověstný baron měl někde strašit,
zřejmě by to bylo v kryptě kapucínského kláštera, kde je jeho mumie
vystavena v rakvi se skleněným víkem. Pozor, není to místo pro každého a slabší povahy by se mu měly vyhnout. V barokní kryptě pod
klášterním kostelem jsou kromě barona Trencka k vidění mumifikovaná těla řeholníků. Pochováni jsou tu i mecenáši kapucínského řádu
a další významné osobnosti.

IInf
nformace::
nfo
Otevírací
cíí doba:
doba: celoroční
Vstupn
tupné
pné: ***
Adresa:
ddre Kapu
pucínské náměstí 303/5,
Brno
E-mail: hrobkka@kapucini.cz
Web: www.kaapu
p cini.cz

Pavilon Anthropos v Brně
Inf
IIn
nformacce:
Otevírací
írací dooba
bba: celoročční
Vstupné: ****
****
Adresa:
a: Pisárecká
ká 5, Brnoo
GPS: 49.1921347N
7N, 16.56671397EE
Web: www.mzm.cz/
z/
p vi
pa
vilo
lonn an
anth
thro
ropo
p s/
po
Pokud vaše děti už odrostly dinosaurům a dinoparkům, vezměte
je do pořádného muzea pravěku,
do pavilonu Anthropos. Největším
magnetem sbírek je model dospělého mamuta v životní velikosti,
doplněný řadou trojrozměrných
exponátů a atraktivních dioramat. Expozice mapuje nejstarší Venku se děti mohou vydovádět na hřišti
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dějiny osídlení centrální Evropy, život pravěkých lovců a sběračů i příběh lidského rodu, doplněný zajímavým srovnáním s primáty. K vidění
jsou i obrazy Zdeňka Buriana a pravidelně obměňované menší výstavy.
Ve vstupní hale najdete příjemnou kavárnu a vedle pavilonu dětské hřiště
s kostrami a stylizovanými zkamenělinami. Než se však do Anthroposu
vypravíte, zkontrolujte si jeho polohu na mapě; budova stojí v rozlehlém
parku a netrefit k ní je jednodušší, než by se zdálo.

Děti jistě zaujme oblíbená rekon-

strukce mamuta

Hvězdárna a planetárium v Brně
IInnforma
Inf
mace::
Otevíracíí dooba: celoroční
Vstupné:: ****
Adresa:
esa: Kraaví hora 2, Brno
E--mail: e-mail@hvezdarna.cz
m
Web: www
w.hvezdarna.cz

Místo staré hvězdárny dnes na Kraví hoře objevíte moderní multivizuální centrum, nabízející na každém kroku vědu a zábavu: V exploratoriu si prohlédnete interaktivní výstavu Příběh Sluneční soustavy
a s pomocí audiovizuálního systému se vydáte napříč prostorem
i časem. Stálicemi programu jsou astronomická pozorování noční
oblohy a Slunce i audiovizuální programy v přednáškovém sále velkého planetária – pořady pro děti, mládež i dospělé, přednášky a školní
výukové programy i interaktivní pohádkové příběhy. Ve vstupní hale
je k dispozici občerstvení a malý astronomický obchůdek.

Vědecká stezka u hvězdárny v Brně
Od rána do večera každý den a celý rok se můžete projít po vědecké stezce poblíž hvězdárny. Najdete tu několik volně přístupných interaktivních exponátů: model planetárního roveru, zvukovod, 3D skener, kaleidoskop, astronomický dalekohled, polární dalekohled, spektroskop, meteorologickou stanici, pixelovou stěnu
či planetární siloměr. Stezka je volně přístupná a je bez výkladu, u jednotlivých exponátů ale najdete jak textové návody, tak video návody, čitelné pomocí QR kódů. Co který exponát umí? To se dozvíte na webových
stránkách www.hvezdarna.cz/stezka/.

Elektrikárium v Brně
Na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého
učení technického v Brně otevřeli začátkem ledna 2016 novou hernu
ve stylu science center, zaměřenou však výhradně na elektřinu a elektroniku. Herna nabízí 15 stanovišť s interaktivními exponáty. U každého je návod k obsluze, a kdybyste přece jen tápali, pomůže vám stálá
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IInf
nformace:
Otevírací doba: celoroční
Vstupné: zdarma
Adresa: Fakulta elektrotechniky
a komunikačních technologií VUT,,
Technická 3058/12, Brno
E-mail: elektrikarium@feec
@feec.vutbr.cz
czz
Web: www.feec.vutbr.c
tbr.cz/
e ek
el
ektr
trik
ikar
ariu
ium/
m/
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obsluha. Vyzkoušíte si například, jak se hraje na laserovou harfu bez strun anebo kolik elektřiny dokážete vyrobit šlapáním na rotopedu. Těšit se můžete i na různé roboty, alternativní zdroje energie, test sluchu
a další pokusy. Elektrikárium je přístupné pro děti od pěti let.

VIDA! science centrum v Brně
VIDA! je podobně jako plzeňská Techmania nebo liberecký iQpark Inf
Informace:
místo, kde se exponátů dotýkat prostě musíte a můžete tu strávit jak Otevírací doba:
do celoročn
oční
ní
příjemné dvě hodiny, tak klidně třeba celý den. Vědecký park sídlí Vstupné: ****
vského 5544/12, Brn
rno
v jednom z bývalých pavilonů brněnského výstaviště, ale z areálu BVV Adresa: Křížkovského
E
-mail:
info@
o@vida
da.cz
se sem nedostanete; VIDA! má vlastní vchod z ulice Křížkovského
Web: www
ww.vida
da.cz
naproti hotelu Voroněž. Vstup se podobá velkému plechovému chobotu a je zkrátka nepřehlédnutelný.
Uvnitř si můžete prohlédnout a vyzkoušet přes 170 interaktivních exponátů, které jsou rozdělené do několika tematických celků. Malé děti od 2 do 6 let si to tu moc neužijí, pro ně je určeno samostatné Dětské
science centrum. V Divadle vědy si pak můžete užít pravidelná představení plná zábavných pokusů; začátky vždy ohlásí rozhlas, ale dejte si pozor, divadlo má omezenou kapacitu míst. A pak jsou tu samozřejmě
další doprovodné programy, výstavy a tvůrčí dílny.

Ve VIDA! science centru si děti mohou vyzkoušet spustit tornádo nebo zažít zemětřesení na vlastní kůži
Foto: © VIDA! science centrum
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aboraatořře i vědeecká pracoviště.
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hopy, zábavnéé show
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neffo
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cz.
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Technické muzeum v Brně
V moderním a rozsáhlém muzeu objevíte nejenom expozice s nejrůznějším zaměřením, ale také velkou technickou hernu. V ní si na funkčních modelech můžete vyzkoušet řadu pokusů z nejrůznějších
vědních oborů, například optiky, elektřiny a magnetismu. Experimenty

IInf
nformace:
Otevírací
cí do
doba: celoroční
doba
Vstupn
Vstupné:
pné: ***
AAdresa:
dre Purkyňova 105,
Brno – Královo Pole
E-mail: info@technicalm
museum.cz
W b: www.technicalm
We
museum.cz
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Výlety s dětmi na jižní a východní Moravě
Dal
D
Da
alš
lší mu
lší
muze
zea
a a mííst
sta
t a, ktteerá
á můžette navšštíívi
vit
it
• Fau
Fauna Moravy a akváriu
ak ium
sladkovodních
ovodních ryb
b v BiskupB
ském dvoře jsou osvě
svěědčeným
tipem pro prožitíí dešt
deštivého dne
a zabavení malý
alých dětí.
d Dioramata předs
dstavujíí zvířata
v jejich přir
přirozeném
m prostředí,
k vidění
ění tu jsou na
například sovy,
y,
jeleni
eni, srnky, liškyy či divokáá
pra
prasata.
Nesmí sse sem s kočárko
kem. Otevřeno je
j celor
eloročně,
čně,
více informacíí na více
v informací
cí najdete
jdete w
www.mzm.cz
w
.
• Dietrichstein
insk
ský palác
á
na Zelném trhu
t u v Brně,
pobočka M
Moravské
kého zemsského mu
uzeaa, nabízí
zí expozicee věnovaané dějinám M
Moravy
(Zaaniklýý život na Moravě
vě, Pravěk Mor
Moravy, Velká Morava
va,
Morav
avva ve sstředověku), expo
pozice
ice Svvět nerostů
ů a Památníkk
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na www
w.mzm.cz.
• Mende
M
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p
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biol
Sídlí
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míst
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Me
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w
.
• Mend
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p
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Expozice.
e.

Benediktinský klášter v Rajhradě

Zámek Oslavany

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie,

která přiléhá k augustiniánskému opatství na Starém Brně

Brno & okolí
se postupně obměňují a u každého z nich najdete návod, co vlastně máte dělat a o čem by vás měl výsledek přesvědčit.
Muzejní expozice se věnují například historii dopravy, letectví, nožířství, kovolitectví, železářství, sdělovací technice či vodním a parním motorům. Můžete se také projít uličkou řemeslníků a seznámit se s dílnami hodináře, knihaře, zámečníka, krejčího, ševce a holiče. Nahlédnout lze do koloniálu s pražírnou kávy či
dobové zubařské ordinace. Jedním z vystavených unikátů je historická stereovize, kdysi oblíbená atrakce
a předchůdkyně biografů. Kromě toho pořádá Technické muzeum v Brně řadu akcí a také pečuje o několik technických památek po celé Moravě, například o vodní mlýn ve Slupi, větrný mlýn v Kuželově, Starou
huť u Adamova, kovárnu v Těšanech nebo pěchotní srub v Šatově.

Moravská galerie v Brně zdarma pro děti i dospělé
S doslova revoluční novinkou na české poměry přišla před několika
Inf
Inf
In
nformace:
e:
lety Moravská galerie, když zrušila vstupné do všech stálých expozic. Otevírací ddoba: celoročníí
Zdarma si tak můžete prohlédnout sbírky starého umění v Místodrži- Vstupné:
é: zdarma
telském paláci, moderního umění v Pražákově paláci a užitého umění Adresa
sa: Moravské náměst
ěstí
stítí 1a
1a,
v Uměleckoprůmyslovém muzeu.
Huso
sova 14 a 18,
8, Brnoo
-m info@m
info@morav
oravska-galerie.cz
cz
Pro děti od 2 do 6 let s doprovodem dospělých Moravská galerie E-mail:
We
W
e
b:
www.
ww
w.mo
m
mora
o
r
ravs
vska
ka-g
g
aler
al
erie
ie.c
.cz
z
připravuje výtvarné dílny (informace a rezervace míst na telefonu
+420 532 169 146 nebo na e-mailu edukace@moravska-galerie.cz).
Vstupné je 60 Kč, rodič zdarma, druhé dítě platí 30 Kč.
Novinkou z prosince 2015 je dětská herna s detektivní kanceláří, čítárnou dětských knih a dalšími
atrakcemi v Pražákově paláci na ulici Husova 18, přístupném ve stejných otevíracích hodinách jako Moravská galerie.

Muzeum traktorů Zetor Gallery v Brně
Netradiční muzeum, jediné svého druhu v Česku, nemohlo vzniknout
jinde než právě tam, kde se traktory značky Zetor vyrábějí od roku
1952. První traktor byl ovšem zkonstruován již v roce 1945 v brněnské Zbrojovce. Do Líšně se výroba přesunula až o několik let později.
V Zetor Gallery můžete nahlédnout nejenom do bohaté historie traktorů, ale objevíte tu i přehlídku moderní techniky. Do traktorů se může
šplhat, sedat, je možno otvírat kapoty, všechny stroje si můžete fotit,
jak je libo. Galerii doplňuje řada audiovizuálních prvků, multidotykové displeje, součástky a obchod pro
obchod pro fanoušky. Pravidelně se tu konají krátkodobé výstavy a akce.
IInnform
Inf
mace:
Otevíraccí doba: cel
eloro
roční
Vstupné: **
Adresa: Trnk
Trnnkov
ova 111, Brno-Líšeň
Br
E-mail: lkrej
krejci
jci@zetor.ccom
Web: www.zeto
ww
torggalleryy.cz

Lanové centrum Jungle
Park v Brně
Sportovně-rekreační areál se skrývá v lese u řeky Svratky, poblíž brněnského výstaviště a koupaliště Riviéra. Pozor, z areálu SKP Kometa Brno
se do lanového centra v lese dostanete jen lanovým přejezdem, lávka
tu není. Pokud si na lanovku netroufáte nebo sem jedete s kočárkem,
využijte cestu podél řeky z Pisárek nebo od Kamenné čtvrtě.
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Výlety s dětmi na jižní a východní Moravě
Jungle Park nabízí čtyři lanové trasy pro dospělé i děti, a to dokonce In
Informac
Inf
mace:
i pro děti již od čtyř let, respektive od výšky 100 centimetrů. Nejmen- Otevírací doba:
ba: ssezon
onn
nní
ším je určena Mauglího trasa se speciálním samojisticím systémem Vstupné: ****
dresa: Bauer
Bauerova 32
3 5, Brno
321/5,
Br o
a deseti překážkami ve výšce 2–4 metrů. Děti na trase postupně zdo- Adresa
G
PS:
S:
49.1824858
49
58N,
,
16.5749831E
831E
1EE
lávají rozmanité lávky, žebříky a sítě. Na konci na ně čeká 30 metrů
dlouhý sjezd jednoduchou lanovkou. S většími dětmi můžete vyzkou- E-mail: info@juungllepark.cz
Web: www.ju
jung
nglepppark.cz
šet 180 metrů dlouhou Bálúovu Junior trasu, a kdo se cítí jistý v kramflecích a měří více než 140 centimetrů, ten se může vydat na základní
trasu, která je dlouhá 365 metrů, má 33 překážek a je ve výšce 3–7 metrů nad zemí. Na ty ještě o fous vyšší (tj. od 165 centimetrů) čeká Šer Chánova adrenalinová trasa, která je 200 metrů dlouhá, je celkem
náročná a má 20 překážek. Lanové centrum kromě toho pořádá různé zábavné akce pro děti, například
hon na velikonoční vajíčka, kdy děti hledají několik tisíc vajíček schovaných v lese v okolí lanového centra, anebo oslavy Halloweenu.

Lanáček a dětská herna v centru fit4all v Brně
Sportovně relaxační areál leží v městské části Nový Lískovec mezi sídlišti Kamenný vrch a Bohunice. Kromě fitness centra s posilovnou,
tenisovými a badmintonovými kurty, kavárny, solária, sauny a dalších
služeb tu mají celoročně otevřenou dětskou interiérovou hernu, která
v době dopoledních a odpoledních lekcí nabízí hlídání dětí, a hlavně
venkovní dětské lanové hřiště, otevřené podle počasí od dubna do listopadu. Obě místa můžete navštívit samostatně bez ohledu na to, zda
využijete další nabídku centra. Na hřišti pod širým nebem s rozlohou
více než 1 300 metrů čtverečních jsou pro děti od 2 do 12 let připravené dvě lanové trasy se záchrannými
sítěmi, rozdělené podle náročnosti pro mladší a starší. Najdete tu také skluzavky, lanovku a další zábavné
prvky, posezení, toalety a slunečníky.
IInnformace:
Inf
Otevívírací doba:
a: celoroční/sez
ezonní
Vstupn
pné: **
Adresa:
a: Chiroonova 544/8,
Brno – Nový
N ý Lískovec
E-mail: inf
nfo
fo@ﬁt4all.cz
Web: www
www.ﬁﬁt4all.cz
ﬁt4all cz

Lanové centrum PROUD v Brně
V lanovém centru na vás čekají nízké i vysoké lanové překážky, 14 metrů vysoká věž s řadou vertikálních překážek, šplhací síť, venkovní
horolezecká stěna a další atrakce. Program zpestřuje zhup ze 13 metrů a 70 metrů dlouhá lanovka. Využít můžete zábavní programy pro
veřejnost, výukové programy pro školy a celou řadu programů pro firmy se vzdělávacím cílem či pouze pro pobavení.
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IInnformace:
Inf
Otevírací doba: sezonní
Vstupné: ***, ****
AAdresa:
d
Milénova 13, Brn
Brno-Lesná
E-m
mail: brno@lanov
ovecentrum.cz
Web::
w w.
ww
w.llano
nove
vec
ece
cent
ntru
rum.
um.
m.cz
cz/c
/cs/
s/brno
no

Brno & okolí

Lanové centrum nabízí spoustu překážek

Na své si přijdou jak děti, tak dospělí

Zoologická zahrada a lanový park Lanáček v Brně
IInnformace:
Inf
ace
ac
Otevír
evírac
rací dooba: celoroční
Vsstu
stupné: ****
Adresa: U Zoo
oologické zahrady 46, Brnoo
E-mail: zoo@
@zoobrno.cz
Web: www.zooobrno.cz
Brněnská zoo se proslavila několika
úspěšnými odchovy mláďat ledních
medvědů a také odchovem dvojčat
medvěda kamčatského. V členitém terénu na svazích Mniší hory
si prohlédnete zvířata ze všech koutů světa s výjimkou Antarktidy.
Pozornost přitahuje například
pavilon Tygří skály s restaurací,
V roce 2016 přivítala brněnská zoo další mládě ledního medvěda
která je od výběhů oddělená pouze silným sklem, expozice Karibik, Wallaceia, Kalahari a Beringia – výběh vlků a bobrů kanadských, doplněný replikou indiánského srubu s totemem. Objevíte tu africkou vesnici, průchozí expozici klokanů,
obří orlí voliéru, několik stánků s občerstvením a se suvenýry, dětskou zoo a dětská hřiště. Můžete se zde
svézt vyhlídkovým vláčkem. Součástí brněnské zoo je také volnočasový areál Lanáček, určený pro děti
od 3 do 11 let. Areál najdete v horní části zoo, je otevřený od dubna do října a vstupné stojí 60 Kč.
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Výlety s dětmi na jižní a východní Moravě
Na kance do obory
Holedná v Brně

IInnformac
Inf
mace:
G S: 49.
GP
9.20
2000
20
0066
00
6669N
9N,, 16
16.5
.518
.5
18882
8228
28EE
28

Nelákám vás na lov prasat, ale na zvláštní podívanou do lesa jen kousek od sídliště Kohoutovice. V zalesněném údolí obory Holedná totiž objevíte výběh s divokými prasaty.
Oblíbená atrakce rodin s dětmi je snadno dosažitelná autem (parkoviště se nachází hned za plotem obory),
zastavují tu ale i autobusy MHD (zastávka Stará dálnice). Čuníkům můžete přinést něco dobrého na zub,
mezi pletivem se dají prostrčit (anebo přes plot přehodit) třeba mrkve nebo jablka. Holedná je mimochodem
výborná pro výlety s kočárkem, a než ji celou propátráte a projezdíte, čeká vás spousta zajímavých objevů –
výletní altánky, lesní rybníčky (v jednom z nich bydlí želva, kterou tu nejspíš nějaký dobrák vypustil na svobodu), mufloni a srnky nebo chovný rybník s kapry.

Na lamy do Lamacentra v Brně
IInnformace:
Inf
OOtevírací doba: ce
celoroční
ní
Vstupné:
st
*
Adre
resa: Hády, BBrno
GPS: 49.22020
4
2083N, 16.66642
4272E
E-mail:l: pshad
ady@email.cz
Web: ww
We
ww.
w.l.la
lama
mace
cent
ntru
rum.
m.cz
cz
V bývalém vápencovém lomu
Džungle na Hádech na okraji Brna
můžete každý víkend (a od li stopadu do února pouze v neděli
odpoledne) navštívit lamí farmu.
Na lamy se nemusíte jen dívat,
ale můžete si je také pohladit,
nakrmit nebo vyčesat. Průvodci
vás kromě lam seznámí i s místní vzácnou přírodou a zajímavou V Lamacentru si lamy můžete i pohladit
historií lokality. Než se sem vypravíte, nechte si poradit na webu Lamacentra, jak se sem dostanete – nabízí se totiž několik tras, některé vhodnější pro kočárky a jiné zase pro batolata, co už alespoň kousek chtějí ujít samostatně.

Jižanský dvorek v Brně
Malou městskou zoologickou zahradu – anebo spíš kousek venkova
uprostřed města – vybudovala před několika lety městská část Brno-jih mezi ulicemi Kšírova a Dufkovo nábřeží v Horních Heršpicích.
Dříve zarostlý a neudržovaný pozemek se stal domovem pro řadu zvířat – oslíky, poníky, daňky, kozy, ovce, prasata, slepice i husy. Postupně
se tu objevili i klokani a krávy. Jezírko brázdí kachny a pod hladinou
můžete vidět kapříky. Zvířata si můžete pohladit, radost jim uděláte
i kouskem chleba, jablkem, mrkví nebo jiným pamlskem.
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IInnformace:
Inf
Otevírací doba: celoroční
Vstupné: zdarma
Adresa: Dufkovo nábřeží,
Brno – Horní Heršpice
GPS: 49.1711356N, 16.618
6181839E
Web: www.brno-jjih
ih.cz

