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Čertovy hlavy u obce Želízy
Ježíškova cesta
Za Zlatovláskou na Červenou Lhotu
Farma Moulisových Milínov
Od pramenu Labe k Pančavskému vodopádu
Vlčí výběh v Srní
Nejvyšší česká hora Sněžka
Kudy utíkali Pyšná princezna a Petr Máchal
Adršpašské skalní město
Do Cipískova kraje
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Když se ztratím, napište, prosím, mým majitelům na
@

, aby nebyli smutní.

SBALTE SI BATŮŽKY A UŽIJTE SI NEZAPOMENUTELNÉ
PUNTÍKATÉ VÍKENDY NA CESTÁCH

Granko je srdcovka, se kterou má spousta z nás spojené zážitky,
na které se nezapomíná. Jak tedy lépe oslavit výročí, než
nezapomenutelným výletem s novými zážitky?
Připravili jsme proto 40 TIPŮ NA CESTY VŠEHO DRUHU, ze všech koutů ČR a SR.
Výlety jsou koncipovány pro celou rodinu a tak, aby si každý přišel na své.
Nešlo o to, vytvořit nějakou encyklopedii, ale nabídnout symbolických
40 československých zajímavostí, protože opravdové zajímavosti máme
přece i u nás, jen o nich někdy ani netušíme.
Objevte je všechny a užijte si u toho spoustu zábavy!

JAK PRACOVAT S DENÍKEM
•   Určete správce deníku, který bude pečlivě dohlížet na zapisování,
  aby mohl být opravdovou akční minikronikou vaší rodiny.
•   Aby vám dlouho vydržel, střežte ho jako oko v hlavě.
•   Dopisujte do deníku průběžně, když jste plní dojmů. Nejpozději,
  než půjdete spát. Ráno už si v klidu dejte jen hrnek dobrého kakaa.
•   Vyšperkujte si ho zážitky podle vašich představ.
  Pak se k němu budete rádi vracet.

DESATERO VESELÉHO CESTOVATELE
Zkontrolujte si aktuální dostupnost a případnou otvírací dobu vašeho cíle.
Nezapomeňte se dobře nasnídat a zabalit svačinku, abyste cestou zvládli
všechno, co vás čeká. Hladový turista je mrzutý turista. Když si do batohu
přihodíte také Granko kakaové mléko, uvidíte, jak vám přijde cestou k chuti.
3. Ostrouhaná tužka, nabitý telefon nebo foťák vám pomůžou zachovat
ty nejlepší vzpomínky.
1.
2.

4.

Na horách si počasí dělá, co se mu zachce. Ale v puntíkaté
pláštěnce vás žádné jeho vrtochy nerozhodí.

Sluneční brýle, kšiltovka a opalovací krém k výletům
patří stejně jako puntíkatý hrnek ke kakau.
6. Jít po směrovkách je dobrodružství, ale mít mapu
v záloze je taky fajn.
7. Pohybujte se jen po vyznačených cestách a buďte
ohleduplní k okolnímu prostředí i k sobě.
8. Rozhlížejte se pořádně kolem sebe, ať vám
cestou nic neunikne.
5.

Správný cestovatel se obléká jako cibule.
3 tenčí vrstvy vás zahřejí lépe než 1 pořádný
svetr. Navíc je budete moci ubírat a přidávat
podle potřeby.
10. Dobré boty jsou základ dobrého výletu.
Zkontrolujte si před cestou jejich stav,
ať vás cestou nepřekvapí.
9.

2. JEŽÍŠKOVA CESTA

ÚKOL
Zjistěte, kdo v noci hlídá sny všech dětí a dejte
si svačinku u Krmelce.

11.
Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

12.
13.
14.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Na Božím Daru, v nejvýše položeném městě střední Evropy, bydlí Ježíšek. Zásluhou
královny Větrule tady funguje i Ježíškova pošta. Na Ježíškově cestě vás čeká 13 domečků
a v každém úkol se spoustou zajímavostí o Ježíškovi i jeho pomocnících. Můžete si zvolit
kratší trasu, vhodnou i pro kočárky, nebo delší, pěšky, na kolech nebo v zimě i na
běžkách. Když budete mít stále dost energie, můžete si třeba zajezdit na kárkách
v areálu Novako hned u stezky nebo si vyjet lanovkou na Neklid nebo Klínovec
a rozhlédnout se, jak krásnou zemi máme.
ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

DALŠÍ POZNÁMKY, OBRÁZKY A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

Železnohorský jedlobukový prales
Korunami šumavských stromů na Lipně
Za princeznou Jasněnkou na hrad Bouzov
Zevlův Mlýn
Karlova Studánka
Za Bílou paní na Pernštejn
Valašský skanzen Rožnov
Živá voda Modrá
Nejen za tučňáky do ZOO
Zámecký areál Lednice
Na pltě pod hradem Strečno
Zpátky do 19. století ve Vychylovce
Zubačkou na Štrbské pleso
Jantarovou stezkou na Oravský hrad
Výlet na Lomnický štít
Černohronská lesní železnice
Veverčí lanový park na Štrbském plese
Donovalkovo – hlavní město dětí
Palcmanská Maša u obce Dědinky
Pohádková vesnička Habakuky
Bojnice od pravěku do současnosti
Malované Čičmany
Zvířecí park v Revištském Podzámčí
Slovensko jako na dlani v Parku miniatur v Podolí
Ranč Nová zem a ptačí ráj
Od ledopádu ke Gombasecké jeskyni
Muzeum letectví v Košicích
Šomoškou k moři a vodopádu, kde se nekoupe
Po proudu Malého Dunaje do Kolárova
Větrný mlýn a megality v Holíči
GrankoCZSK
#GRANKOCESTY

1. ČERTOVY HLAVY U OBCE ŽELÍZY

ÚKOL
Najděte 9 m hada a reliéfy trpaslíků
v jeskyni Klácelka.

Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Kousek od Mělníka u obce Želízy se můžete podívat čertům do očí. Obrovské čertovské
hlavy vytesané do skalních pískovců nejde minout. Na druhé straně Kokořínska
v Čertově rokli najdete i Čertovu studánku. Asi 2 km od hradu Kokořín, nad Kokořínským
dolem, se nachází zajímavé skalní sloupy s poklicemi a skalní bludiště. Kokořínsko vás
uchvátí nejen spoustou skalních soch a tvarů, ale také nádhernou lesní krajinou plnou
starých dřevěných chalup.
ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)

DALŠÍ POZNÁMKY, OBRÁZKY A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

4. FARMA MOULISOVÝCH MILÍNOV

ÚKOL
Stlučte si vlastní máslo.

Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Seno je naprostým základem králičího jídelníčku. Přežvykování sena jim pomáhá
obrušovat stále rostoucí stoličky, užívají si to jako relax a je to pro ně zdroj vlákniny, který
jim pomáhá dobře trávit. A stejně tak je to s vlákninou i u lidí. Máte dnes v jídelníčku
nějakou? Na farmě Moulisových se naučíte, co nám příroda dokáže dobrého dát,
když se o ni budeme dobře starat. Můžete si sami zkusit vytlouct obilí a upéct chleba,
podojit krávu, stlouct mléko a mnoho dalšího. V létě si tu můžete užít také Slavnosti
sena a na seně i přespat.
ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)

DALŠÍ POZNÁMKY, OBRÁZKY A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

3. ZA ZLATOVLÁSKOU NA ČERVENOU LHOTU

ÚKOL
Projeďte se na loďce po zámeckém rybníku
stejně jako Zlatovláska.

Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Za devatero řekami, devatero vrchy a devatero lesy leží pohádkový červený zámek krále
s 12 dcerami – Červená Lhota. Pohádka o Zlatovlásce je známá po celé Evropě. Příběh
bratří Grimmů se dočkal i animované podoby, v roce 2010 ho ztvárnili také ve studiu
W. Disneyho pod názvem Na vlásku. Kdo má však raději knížku, nedá dopustit na tu
klasickou verzi od K. J. Erbena, která inspirovala básníka J. Kainara k vytvoření loutkového
divadla.
ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)
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6. VLČÍ VÝBĚH V SRNÍ

ÚKOL
Najděte uprostřed výběhu lávku nad terénem
a zapište si kolik uvidíte vlků.

Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Vlci jsou ve skutečnosti velmi plachá zvířata, která na člověka jen tak nezaútočí. Umí
žít s člověkem, jak tomu bylo po tisíce let zpátky. Musíme ho však dobře poznat. Chovají
se podobně jako divocí psi, kteří si musejí obstarat potravu a naučit svá mláďata totéž.
Vlk je ale nádherné a přizpůsobivé zvíře, které má důležitou roli – udržovat les v přírodní
rovnováze a se zdravou zvěří. V Srní se na ně budete moci podívat z blízka a přitom
bezpečně a dozvíte se mnohem víc. Pejsky nechte tentokrát u babičky.
ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)
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5. OD PRAMENU LABE K PANČAVSKÉMU VODOPÁDU
ÚKOL
Najděte Ambrožovu vyhlídku a užijte si výhled
na Labský důl, Kozí hřbety, Kotel i Lysou horu.
Obdivujte duhu nad vodopádem.

Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Pančavský vodopád má 148 m a je tak nejvyšším vodopádem v Čechách. Najdete ho
v Krkonošském národním parku, přibližně 1 km jižně od Labské boudy. Když se netrefíte
a půjdete 1 km od Labské boudy opačným směrem, dojdete k prameni Labe, tekoucímu
1329 km až do Severního moře. Posaďte se na chvíli u něj a sledujte, jestli uvidíte
nějakou žábu na prameni. Pokud ne, zkuste si alespoň vzpomenout, v jakém městě se
stéká s Vltavou a v jakém s Orlicí.
ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)
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8. KUDY UTÍKALI PYŠNÁ PRINCEZNA A PETR MÁCHAL
ÚKOL
Najděte Mariánský sloup (ne ten v Praze
na Staroměstském náměstí) a razítko na sloupu
u Varhan a obkreslete si ho tužkou do deníku.

Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Panská skála u Práchně je českým nejstarším geologickým chráněným územím. Vznikla
sopečnou činností, kdy tento čedič vystoupil z hloubky více než 30 km. Její reliéf vzniknul
pomalým chladnutím lávy. Poznáte místo, kudy tudy utíkala Pyšná princezna před
vojáky?
10 km odtud na 35 m vysoké skále nemůžete minout Skalní hrad Sloup. Pokud vyjdete
až nahoru, uvidíte schody vedoucí do nitra skály, kudy scházel Petr Máchal s čertem
Jankem do pekla v pohádce S čerty nejsou žerty.
ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)
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7. NEJVYŠŠÍ ČESKÁ HORA SNĚŽKA
ÚKOL
Otiskněte si razítko v Poštovně na Sněžce,
spočítejte schody na stezce těsně pod vrcholem
a přespěte na seně.

Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Cesta na českou nejvyšší horu není jen pro kamzíky. Až na vrchol vede lanovka.
Nastoupit můžete hned u parkoviště u chaty Lesovna. Mezistanice Růžová hora slouží
také jako druhé nástupní či výstupní místo, nedaleko kterého jsou 2 chaty, kde se
můžete zastavit na svačinku nebo i přespat. Pokud ale chcete opravdu jedinečný
zážitek, přespěte na seně ve Slamáku – stylovém domečku u Boudy v Obřím dole.

ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)

DALŠÍ POZNÁMKY, OBRÁZKY A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

10. DO CIPÍSKOVA KRAJE

ÚKOL
Zjistěte a zapište si do deníku, jaké bylo
původní řemeslo loupežníka Rumcajse.

Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Lesu Řáholec se prý říkalo podle slova „řáholit“, což znamená hlasitě se veselit. My
ale víme, že v lese se máme chovat tiše, abychom neplašili zvířata. Císařovna Bětka,
byla Alžběta Bavorská, žena Františka Josefa I., známá jako Sisi, která byla proslulá svou
láskou k zvířátkům a přírodě a snažila se být laskavá a spravedlivá stejně jako Rumcajs.
Z Valdštejnova náměstí v Jičíně se můžete vydat podle mapky z Městského informačního
centra na 2 km dlouhou Cipískovu stezku, kterou zvládne každý. 7 km odtud, v Prachovských
skalách, se můžete vydat na 3 km dlouhý Cipískův okruh, kde najdete Rumcajsovu jeskyni.
ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)
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9. ADRŠPAŠSKÉ SKALNÍ MĚSTO
ÚKOL
Vyfoťte se s Kryštofovými kameny.
Jistě vás zaujme, že tyto kameny
jsou vlastně dva zkamenělé stromy.

Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Adršpašské pískovcové skály byly původně pralesem. Těšit se můžete na spoustu
vyhlídek, pramenů i vodopádů. Trasu si můžete zvolit podle vlastních možností. Pokud
se vám zkazí počasí, nebo budete mít čas, můžete výlet zakončit zastávkou v muzeu
Merkur v Polici nad Metují. Uvidíte tam největší stavbu z Merkuru na světě, zapsanou
v Guinessově knize rekordů.

ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)
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12. KORUNAMI ŠUMAVSKÝCH STROMŮ NA LIPNĚ
ÚKOL
Vystoupejte až nahoru, zapněte si všechny
kapsy a fííííí sesvištěte to dolů superdlouhým
suchým tobogánem.

Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Pokud vám nebude stačit naučný výstup stezkou nad koruny stromů do 40 m a sjezd
po 52 m dlouhém tobogánu, můžete přímo pod stezkou zavítat do Království lesa
s parádním lanovým parkem a obří trampolínou.
Sezóna na Lipně je dlouhá a nabízí pro každého něco. I když přijde déšť. V zimě sem
můžete přijet na lyže a relaxovat třeba v aquaparku.

ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)

DALŠÍ POZNÁMKY, OBRÁZKY A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

11. ŽELEZNOHORSKÝ JEDLOBUKOVÝ PRALES

ÚKOL
Vyfoťte se u dřevěného loveckého zámečku 200 m
od zeleného okruhu a u zajímavé houby.

Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Původní jedlobukový prales je domovem nejen vzácných druhů stromů, ale i hub.
Jeho nejvyšší jedle „Stará královna“ měla 46 m a dožila se 300 let. Nejbližší přístup do
pralesa je z Horního Bradla po zelené značce, která celým územím provází. Přírodní
rezervace Polom nabízí malý a velký okruh. Připravte se, že uvidíte torza obrovských
stromů, padlé kmeny, které možná budete muset i překročit a na nutnost dodržování
všech opatření chránících rezervaci.
ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)

DALŠÍ POZNÁMKY, OBRÁZKY A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

14. ZEVLŮV MLÝN

ÚKOL
Zapište si, jak velké je mlýnské kolo v Zevlově
mlýně a najděte vodopád v Terčině údolí.

Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Mlynářské řemeslo patří v Čechách k těm nejstarším. Mlynář musel být vzdělaný
a rozumět mnoha oborům, umět řemeslo i být dobrým obchodníkem a zemědělcem,
protože k mlýnu patřilo hospodářství. Nejen o tom vám rádi poví v Zevlově mlýně
u Zevlova rybníku v Novohradských horách.  Při příznivých podmínkách je možné kolo
i spustit. Jen 3 km odtud si můžete projít Terčiným údolím, kde si před více než 200 lety
nechala hraběnka Terezie vybudovat lázně a vodopád, aby jí připomínal Alpy.
ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)
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13. ZA PRINCEZNOU JASNĚNKOU NA HRAD BOUZOV
ÚKOL
Navštivte věž Hláska, kde byla Jasněnka
v domácím vězení a ochutnejte některou
ze specialit v Tvarůžkové cukrárně v Lošticích.

Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Hrad Bouzov má 2 funkční padající mosty i 15 m vysokého Trojského koně. Pamatujete
si pohádku o Jasněnce, která tu žila, a jak to bylo se Zlatým kohoutem Sluneční paní,
který jednoho dne nepřivolal slunce? Věděli jste, že kohouti mají opravdu takové své
vnitřní hodiny, které jim říkají, kdy mají ráno zakokrhat a že privilegium probouzet má
ten nevýše postavený kohout z kurníku?
Doporučujeme neminout jen 8 km od Bouzova vzdálené Loštice, kde se už 143 let
vyrábějí pravé Olomoucké tvarůžky pojmenované podle trhů v Olomouci.
ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)

DALŠÍ POZNÁMKY, OBRÁZKY A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

16. ZA BÍLOU PANÍ NA PERNŠTEJN

ÚKOL
Najděte na hradě s průvodcem všechny indicie
a sledujte, jestli se vám zjeví Bílá paní.

Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Na severním svahu pod hradem roste památný Pernštejnský tis, nejstarší tis červený
na Moravě. Pověst praví, že dokud se tisu bude dařit, bude v pořádku i hrad. Kdo ví,
jestli byla jen náhoda, že když se ulomil jeden z vrcholů, na hradě se propadla klenba, nebo
když se zlomila větev, zachvátil hrad požár. Proto pečujme o stromy, ať se jim i nám daří.
3,2 km od hradu v obci Černvír můžete posvačit u 301 let starého krytého dřevěného
mostu.
ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)

DALŠÍ POZNÁMKY, OBRÁZKY A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

15. KARLOVA STUDÁNKA

ÚKOL
Najděte v Karlově studánce 20 m vysoký vodopád
a ochutnej Vilémův pramen v pitném pavilonu.

Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Přímo z Karlovy studánky můžete vyjet sami nebo autobusem k hotelu Ovčárna a odtud
dojít 3,5 km na nejvyšší horu Moravy – Praděd. Nezapomeňte se ale dobře obléct,
panuje zde prý nejdrsnější podnebí v republice, průměrná roční teplota nepřesahuje
1°C. Když se na vrcholku zvedne silný vítr, nebo se přižene velká vánice, říká se „zlobí
se Praděd, mocný vládce zdejších hor“.

ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)

DALŠÍ POZNÁMKY, OBRÁZKY A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

18. ŽIVÁ VODA MODRÁ

ÚKOL
Ochutnejte rybí škvarky nebo kapří sekanou
a vykoupejte se ve zdejším přírodním biotopu.

Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Kapr se může dožít i 14 let. Přesně takového kapra Jonáše měli v botanické a sladkovodní
expozici Živá voda v Modré. Šupináč měl 113 cm. Takové kousky můžete sledovat
z 8 m dlouhého proskleného tunelu pod hladinou rybníka, kde budete mít pocit, že
s těmi obrovskými rybami všemožných druhů plavete. S průvodcem se dozvíte o světě
ryb vše, co vás zajímá a v dílničkách si můžete vyrobit i něco na památku.

ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)

DALŠÍ POZNÁMKY, OBRÁZKY A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

17. VALAŠSKÝ SKANZEN ROŽNOV

ÚKOL
Najděte ve Valašské dědině starou valašskou
školu a Větrnný mlýn Kladník.

Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Ve Valašském muzeu v přírodě uvidíte Dřevěné městečko, Mlýnskou dolinu a Valašskou
dědinu, která ukazuje, jak žili naši předci asi před 100 lety. Škola pochází z Velkých
Karlovic, známého sklářského města a je stará 131 let. Víte, jak se takové škole tehdy
říkalo? (jednotřídka)
Když si vyzkoušíte valašskou polku nebo odzemek a uvidíte, jak rychle a mrštně ho
umí tancovat Valaši, pochopíte, že pak můžou jíst výborné frgále a jiné dobroty úplně
bez obav.
ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)

DALŠÍ POZNÁMKY, OBRÁZKY A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

20. ZÁMECKÝ AREÁL LEDNICE

ÚKOL
Nechte se vyfotit se sovou a zapište
si do deníčku, čeho je sova symbolem.

Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Kromě jednoho z nejkrásnějších českých zámků a 92 m dlouhého palmového skleníku
v Lednici můžete vidět unikátní představení s 80 dravými ptáky, barokní krápníkovou
jeskyni nebo třeba nejvyšší minaret v Evropě. Lovecký zámeček Janohrad fungoval
jako shromaždiště panstva před honem a místo konání hostin a posledních lečí. Malé
návštěvníky nadchne také Muzeum loutek.
Nápověda: Víte, že ve starověkých Athénách měli minci z jedné strany se sovou a z druhé
s Athenou Pronaii, řeckou bohyní moudrosti, a že sova byla také strážkyně Akropole?
ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)

DALŠÍ POZNÁMKY, OBRÁZKY A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

19. NEJEN ZA TUČŇÁKY DO ZOO

ÚKOL
Pozorujte tučňáky ve výběhu
a domalujte jim u obrázku nohy.

Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Tučňáci prý umějí vyskočit z vody až 1,8 m vysoko. Když uvidíte hnědého nemusí to
být špindíra, ale možná je to jeden z 50 tisíců, který se tak narodil. I po dlouhatánské
cestě se vždy vrátí ke svému kamarádovi. Jak ho poznají, to už budete muset zkusit
zjistit ve vaší oblíbené ZOO. Užijte si pozorování oblíbených zvířat a nezapomeňte
si poznamenat aspoň 3 největší zážitky z této návštěvy. Ověřte si vždy podmínky vstupu.
Pokud vyrazíte do ZOO Lešná, neměli byste minout také zámek Lešná.
ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)

DALŠÍ POZNÁMKY, OBRÁZKY A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

22. ZPÁTKY DO 19. STOLETÍ VE VYCHYLOVCE

ÚKOL
Najděte vodní mlýn a pilu s hrázděnou konstrukcí
a projeďte se historickým vlakem.

Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Skanzen Vychylovka najdete nedaleko obce Nová Bystrice v údolí Chmúra. Národopisná
expozice 34 staveb zachycuje architekturu i kulturu a způsob života v oblasti Kysuc
převážně z 19. století. Součástí skanzenu je i historická lesní úzkokolejná železnice
s úvraťovým systémem, kterou se sváželo vytěžené dřevo a která byla prohlášena za
národní kulturní památku. Úvraťová trať je taková, kde v mezistaničním úseku musí
vlak změnit směr jízdy, aby mohl pokračovat dál. Využívá se zejména ve vysokohorských
oblastech k vystoupání po úbočí svahu. Odpadá tím nákladné budování tunelů.
ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)

DALŠÍ POZNÁMKY, OBRÁZKY A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

21. NA PLTĚ POD HRADEM STREČNO

ÚKOL
Zjistěte, v jaké výšce hrad Strečno stojí
a jak se k němu vážou tzv. bosniaky.

Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
O hradu Strečno, jeho historii a okolí se můžete dozvědět i netradičním a zábavným
způsobem – od sympatického pltníka, typicky v lidovém dobovém kroji, při plavbě na
pltích v podhradí. Na jednu zdejší plť, tedy plavidlo z několika spojených dřevěných loděk
připomínající jakýsi loďkový vor, se vejde až 10 lidí. Můžou jet i děti od 3 let. Start
je na Pltisku Bariérová. Při následné návštěvě hradu si můžete mezi sebou hlasovat,
jestli je úžasnější výhled z Váhu na hrad nebo z hradu do průlomového údolí Váhu se
zříceninou Starého hradu a Domašínským meandrem.
ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)

DALŠÍ POZNÁMKY, OBRÁZKY A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

24. JANTAROVOU STEZKOU NA ORAVSKÝ HRAD

ÚKOL
Spočítejte, kolik schodů během
prohlídky hradu zdoláte.

Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Nejvyšší část hradu je ve výšce 112 metrů nad hladinou řeky Orava. Celý hrad leží na
skále nad řekou jako orlí hnízdo a i možná díky tomu je jedním z nejzachovalejších
slovenských hradů. Byl postaven na strategicky důležitém místě jantarové obchodní
stezky, v blízkosti celní stanice. Neměli byste minout hradní kuchyni, šperkovnici,
přírodovědnou expozici ani mediatéku, věnovanou filmům a pohádkám natočeným
na Oravském hradě. Konají se tu i noční netradiční prohlídky při umělém osvětlení
s různými atrakcemi.
ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)

DALŠÍ POZNÁMKY, OBRÁZKY A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

23. ZUBAČKOU NA ŠTRBSKÉ PLESO

ÚKOL
Změřte si, jak dlouho trvá cesta zubačkou na
Štrbské pleso a jaké převýšení zubačka překoná.

Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Při jízdě zubačkou na nejznámější tatranské pleso můžete říct, že „jede jako švýcarské
hodinky“. Pojedete totiž po ozubnicovém kole, které před 153 lety sestrojil švýcarský
vynálezce a stavitel 1. evropské horské ozubnicové železnice. Cestou se můžete kochat
výhledem a studovat zajímavosti o Štrbském plese. Víte, že má jen maximálně 19°C,
že vzniklo táním ledovců z doby ledové asi před 10.000 lety a že tehdy mělo hladinu
o 6 metrů níže? Kačenám, které v něm žijí, určitě neházejte pečivo, ani nic jiného.
Jezero není průtokové a poškodili byste ho tak i v případě, že by to kačeny snědly
mimo vodu. Snězte si svačinku sami.

ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)

DALŠÍ POZNÁMKY, OBRÁZKY A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

26. ČERNOHRONSKÁ LESNÍ ŽELEZNICE
ÚKOL
Projděte si naučnou stezku Lesnického
skanzenu Vydrovo a zapište si 3 pro vás
nejzajímavější funkce lesa.

Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Černohronská lesní úzkokolejná železnice ve Slovenském Rudohoří byla původně
postavena, aby zajistila pravidelnou přepravu vytěženého dřeva během celého roku.
V době Slovenského národního povstání zajišťovala pro partyzány dovoz proviantu
a munice do hor. Dnes vás historické mašiny a vozy vezmou na výlet přírodou
Horehroní na 3 trasách. Zelená trasa vede do Vydrovské doliny, kde najdete i lesnický
skanzen. Na modré trase budete zase vlakem přejíždět fotbalové hřiště.
ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)

DALŠÍ POZNÁMKY, OBRÁZKY A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

25. VÝLET NA LOMNICKÝ ŠTÍT

ÚKOL
Vyfoťte se u Skalnatého plesa s Lomnickým
štítem, najděte kamzíka a sviští chaloupku.

Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Lomnický štít, vysoký 2634 m, je nejchladnějším místem na Slovensku a dlouho se
považoval i za nejvyšší horu. Je nakonec druhý nejvyšší, ale je to nejlépe dostupná
dvoutisícovka, na kterou se pohodlně dostanete i s dětmi lanovkou z Tatranské Lomnice.
Před přestupem na poslední lanovku se u Skalnatého plesa můžete aklimatizovat
v ekominiparku Sviští krajinka, procházkou kolem plesa, nebo se jen kochat výhledem
na Lomniské sedlo, kde je nejstrmější sjezdovka na Slovensku. Na vrchol Lomnického
štítu vás pak za 8,5 min vyveze známá červená lanovka. Užijte si pohled na polovinu
Slovenska a nezapomeňte teplou bundu. Průměrná teplota je tu jen -3,7°C.

ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)

DALŠÍ POZNÁMKY, OBRÁZKY A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

28. DONOVALKOVO – HLAVNÍ MĚSTO DĚTÍ

ÚKOL
Navštivte Popelku přímo u ní doma
a vyfoťte se s lamou alpakou.

Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Donovaly nejsou jen jedním z nejlépe vybavených lyžařských středisek na Slovensku,
ale také druhým domovem Sněhurky a Popelky. Najdete je v městečku dětí Donovalkovo.
Děti si tu můžou vyzkoušet, čím by chtěly být, až budou velké. Najdete tu 21 domečků,
zmenšených tak akorát pro ně, včetně perníkové chaloupky, autoservisu nebo čerpací
stanice. Pod vedením se naučí například, jak natankovat, co dělat v případě požáru,
jak zacházet s penězi, či jak třídit odpad. Celý den pak můžete zakončit 900 m dlouhým
sjezdem bobové dráhy u nedaleké lanovky Telemix jedoucí na Novou hoľu.
ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)

DALŠÍ POZNÁMKY, OBRÁZKY A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

27. VEVERČÍ LANOVÝ PARK NA ŠTRBSKÉM PLESE

ÚKOL
Naučte se správně si nastavit helmu,
zapnout sedák a uvázat na něj lano.

Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Veverka má dobrou prostorovou paměť, sbírá houby a suší si je v korunách stromů,
svým až 20 cm dlouhým ocasem se při spánku přikrývá a dokáže se perfektně pohybovat
po stromech i mezi nimi. Jak to asi tak dělá, si můžete vyzkoušet v některé z Tarzanií
nebo třeba na horském vzduchu ve Veverčím lanovém parku, hned u Štrbského plesa.
Veverky jsou přece jen lepší, proto vás budou jistit lana a sedáky, abyste nikde nespadli.
Po zdolání okruhu se můžete jít občerstvit a relaxovat třeba k Popradskému plesu
nebo vodopádu Skok 4 km odtud.  
ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)

DALŠÍ POZNÁMKY, OBRÁZKY A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

30. POHÁDKOVÁ VESNIČKA HABAKUKY

ÚKOL
Zjistěte, v čem se liší Zlatovláska P. Dobšinského  
od příběhu K. J. Erbena.

Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
V Habakukách v Nízkých Tatrách můžete prožít příběhy P. Dobšinského z Prostonárodních
slovenských pověstí na vlastní kůži. Znáte třeba pohádku Popolvár o Radkovi, největším
peciválovi na světě? Na zlobivé děti se tu těší Laktibrada a to, že není všechno
zlato, co se třpytí, děti naučí Hanka, které skřítek pomohl z bídy tak, že všechnu vlnu,
kterou napředla, proměnil ve zlaté nitě. Užijte si výlet do doby slovenských lidových
pohádek a připomeňte si je v některé z knih, které vám nabídnou navíc neomezenou
představivost.
ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)

DALŠÍ POZNÁMKY, OBRÁZKY A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

29. PALCMANSKÁ MAŠA U OBCE DĚDINKY

ÚKOL
Vypůjčte si šlapadlo, nebo vyzkoušejte
jízdu na vodních kolech.

Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Voda přehrady Palcmanská Maša je tak čistá a ideální pro pstruhy, že v ní plave více
pstruhů než lidí. Je to největší vodní nádrž Slovenského ráje a kromě výletů pěšky
i na kole nabízí koupání, ale třeba i windsurfing nebo rybolov. Pozor ale – patří mezi
nejchladnější nádrže, proto do vody neskákejte rozpálení a raději pomalu zhodnoťte
situaci. Byla vybudována pro regulaci vody v řece Hnilec a pro potřeby vodní elektrárny
v Dobšiné, 1. přečerpávací elektrárny na Slovensku. V Čechách jsou asi nejznámější
přečerpávací elektrárnou Dlouhé stráně v Jeseníkách.
ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)

DALŠÍ POZNÁMKY, OBRÁZKY A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

32. MALOVANÉ ČIČMANY

ÚKOL
Najděte čičmanskou minifarmu a spočítejte
namalovaná „Sŕcka“ na jedné z dřevěnic.

Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Nejzajímavěji malovaná obec na Slovensku se nachází ve výšce 655 m pod masívem
Strážova, nejvyššího vrcholu Strážovských vrchů. Zdejší nezaměnitelné dřevěnice
s malovanými bílými ornamenty z vápna působí jako z jiného světa a na Slovensku
nemají obdoby. Ornamenty pocházejí z motivů zdejších typických vyšívaných krojů
a lidé jimi domy začali zdobit před více než 200 lety. V této kouzelné vesnici se můžete
i ubytovat. Domy stále slouží svým majitelům. Uprostřed dědiny je ale zpřístupněný
Radenov dom, kde vás přivítá průvodkyně s mnoha zajímavostmi v rukávu.  
ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)

DALŠÍ POZNÁMKY, OBRÁZKY A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

31. BOJNICE OD PRAVĚKU DO SOUČASNOSTI

ÚKOL
Dobře si prohlédněte si hlavu mamuta
a slona a zapište si, v čem se liší.

Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Lázeňské město Bojnice jsou také pokladem pravěkých dob. Jsou považovány za
nejvzácnější lokalitu sídla neandrtálců na Slovensku. Projděte se bosými nohami
pravěkem a najděte pravěkého mamuta a nosorožce. Oba pak můžete porovnat s jejich
dnešními příbuznými v 1 km vzdálené ZOO, která je součástí parku Bojnického zámku.
Žádný návštěvník tohoto parku by neměl minout 9 m vysokou a asi 700 let starou Lípu
krále Matyáše Korvína a tím zřejmě nejstarší strom na Slovensku s úctyhodným 11 m
dlouhým obvodem kmene.
ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)

DALŠÍ POZNÁMKY, OBRÁZKY A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

34. SLOVENSKO JAKO NA DLANI V PARKU

MINIATUR V PODOLÍ

ÚKOL
Spočítejte, kolik věží měl Čachtický hrad
a zapiště si hrad, který se vám nejvíce líbil.

Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Park miniatur v Podolí je jediným na Slovensku, kde můžete do detailu prozkoumat
nádherné propracované kopie hradů a zámků přesně tak, jak vypadaly před
300–500 lety. Najdete v něm 70 hradů, zámků, kostelů, chat, rozhleden a rodných domů
významných slovenských osobností, přestože z některých už dnes zbyly jen torza, jako
například středověký hrad Krásna Hôrka, který před pár lety vyhořel. Pro doplnění také
českých památek si můžete jindy zajet do Parku Bohemium v Mariánských Lázních.

ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)

DALŠÍ POZNÁMKY, OBRÁZKY A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

33. ZVÍŘECÍ PARK V REVIŠTSKÉM PODZÁMČÍ

ÚKOL
Zjistěte, jak často jeleni shazují parohy, jakou mají
funkci a u kterých zvířat nosí parohy i samice.

Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Jako v pohádkovém světě zvířat se budete cítit ve Zveroparku pod hradem Reviště na
pravém břehu Hronu v Žarnovici. Navštivte jedinečné místo, kde šumí vodopád, v jezírku
se hemží ryby a všechna zvířátka jsou v takové pohodě, že tu potkáte třeba páva,
jak se v klidu natřásá, i když má lišku za zády. Už při prvním pohledu na interaktivní
mapku vás místo nadchne. Najdete tu vedle sebe hospodářská, lesní i cizokrajná zvířata.
Protože si každý rád užívá lásku a pozornost, mají tady speciální koutek, kde si zvířátka
můžete pohladit i nakrmit.
ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)

DALŠÍ POZNÁMKY, OBRÁZKY A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

36. OD LEDOPÁDU KE GOMBASECKÉ JESKYNI

ÚKOL
Najděte Gombaseckou jeskyni a pořádně
se nadechněte zdejšího léčivého vzduchu.

Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Silická ľadnica, zapsaná v UNESCO, je nejníže položenou ledovou jeskyní v mírném
podnebném pásu na světě a patří mezi největší zajímavosti Slovenského krasu. Šikmá
propast ve tvaru kapsy akumuluje studený vzduch, který sem klesá, v dutině promrzá
a vytváří ledovou výplň jeskyně. Je nejmohutnější na jaře, ale led se tu udrží po celý
rok, i když venku panují tropy. Uvnitř jeskyně se nachází asi 15 m dlouhý ledopád, ten
si ale příroda střeží a pouští k němu jen horolezce s ledolezeckou výbavou. V celém
Slovenském krasu je nutné se pohybovat jen po vyznačených chodnících a trasách,
ale i to je dobrodružství.

ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)

DALŠÍ POZNÁMKY, OBRÁZKY A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

35. RANČ NOVÁ ZEM A PTAČÍ RÁJ

ÚKOL
Vyzkoušejte si jízdu na koni a zjistěte,
kdy koně spí vestoje a kdy vleže.

Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Nejmenší kůň světa měří 43 cm a váží 27 kg. Jmenuje se Thumbelina. Toho na Ranči
Nová zem nenajdete, ale najdete zde jiné koně, na kterých si můžete vyzkoušet
jezdit, nebo si vylepšit techniku, pokud už na koni jezdíte. Až se o koních dozvíte vše,
co potřebujete, můžete pozorovat i další zvířata v místní minizoo. Ranč leží přímo
u Senianských rybníků, které nabízejí zcela ojedinělou podívanou na ráj 290 druhů
ptáků. Hnízdí zde i ohrožené druhy, proto tu platí nejvyšší stupeň ochrany.
Nejvýznamnější ornitologickou lokalitou střední Evropy vás provede naučná stezka
okolo rybníků.

ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)

DALŠÍ POZNÁMKY, OBRÁZKY A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

38. ŠOMOŠKOU K MOŘI A VODOPÁDU, KDE SE NEKOUPE

ÚKOL
Najděte hraniční kámen pod hradem Šomoška
a zjistěte, jaké stromy se nazývají cery.

Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Na 4 milióny let starý a 9 m vysoký kamenný vodopád lidi zapomněli a náhodně ho
znovuobjevili až při těžbě bazaltu pro stavbu hradu Šomoška, který je díky tomuto
materiálu unikátem mezi slovenskými hrady. Leží přímo na hranici Slovenska a Maďarska.
Vydejte se kratší 1,6 km nebo delší 2,5 km naučnou stezkou. Příchod k vodopádu
ohlašuje tzv. kamenné moře, které tvoří úlomky bazaltu vzniklé důsledkem přírodního
zvětrávání ztuhlé lávy, která tehdy v Karpatech vyvěrala na povrch. Během výletu
můžete navštívit i další z mnoha hradů krásné Cerové vrchoviny. Až budete starší, vraťte
se sem na výlet geoparkem Fiľakovo – Belina – Hajnáčka.

ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)

DALŠÍ POZNÁMKY, OBRÁZKY A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

37. MUZEUM LETECTVÍ V KOŠICÍCH

ÚKOL
Zjistěte, co jsou to turbulence a proč
nepředstavují žádné větší riziko.

Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Když objevíte v okně letadla malou dírku, nemusíte se hned děsit. Je tam schválně
kvůli vyrovnávání tlaku. Okna jsou z několika vrstev a jsou oválná ne pro efekt designérů,
ale proto, že se tak tlak rozkládá mnohem rovnoměrněji a okna jsou odolnější proti
poškození. Další zajímavosti se dozví všichni budoucí piloti a letušky v Muzeu letectví
v Košicích, které se navíc pyšní několika unikáty – mj. legendární německou stíhačkou
Messerschmitt nebo galerií prezidentských letadel včetně vrtulníku MI-8, který
dokázal letět i rychlostí 300 km/h, tj. stejně jako světové rychlovlaky.
ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)

DALŠÍ POZNÁMKY, OBRÁZKY A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

40. VĚTRNÝ MLÝN A MEGALITY V HOLÍČI

ÚKOL
Spočítej, kolik kamenů tvoří slovenský
Stonehenge a najdi znak boha hromu.

Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Větrný mlýn v Holíči holandského zděného typu je jediný dochovaný slovenský větrný
mlýn. Vzhledem k dobré síti řek se na Slovensku stavěly spíše vodní. Má 3 podlaží
a mlelo se tu až do konce 1. světové války. O mlýn se dnes starají myslivci, můžete se do
něj podívat, ale návštěvu je třeba dopředu nahlásit v Turisticko-informačním centru.
Jen 5 min. od centra nesmíte minout jediné megality nalezené na Slovensku. Stojí
před budovou manufaktury F. Š. Lotrinského v blízkosti Holíčského zámku a říká se jim
slovenský Stonehenge z doby bronzové.
ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)

DALŠÍ POZNÁMKY, OBRÁZKY A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

39. PO PROUDU MALÉHO DUNAJE DO KOLÁROVA

ÚKOL
Spočítejte mlýny během plavby a označte
si do mapky puntíky, kde jste se cvakli.

Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Správný křest nového vodáka má být namočením (ideálně rovnou z lodě) a plácnutím
pádlem po zadku, až z lodě vyleze. Vodáctví se na Slovensku i v Čechách těší velké
oblibě a není tomu náhodou. Nechat se unášet vodou krajinou, večer zpívat u táboráku
a ráno se probudit sluníčkem rozpalujícím stan, má svoje kouzlo. Pokud vyrazíte sjíždět
mírný a malebný Malý Dunaj, můžete se kochat krajinou s vodními mlýny, zvláštními
tím, že nejsou u jezů, ale na volné hladině. Pokud dojedete až do Kolárova, odměnou
vám bude plavající plýn a nejdelší zastřešený dřevěný most v Evropě.
ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)

DALŠÍ POZNÁMKY, OBRÁZKY A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

