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Muzeum techniky v Sokolovì

Karlovarský kraj

Muzeum se nachází v bývalém podzemním protiatomovém krytu, který byl vybudován pro 1200 lidí.
Návštěvníci mohou absolvovat hodinovou prohlídku do
útrob bunkru, kde se za nimi zavřou pancéřové dveře,
včetně prohlídky řídící místnosti důležité pro celý betonový kryt. Po stisknutí pár tlačítek se vzduchotechnika
i po letech rozběhne. Stačí přiložit ruku k potrubí u
stropu a cítíte, jak dovnitř přes obří filtry proudí čištěný
vzduch. Vyzkoušet si můžete i funkční radiomaják, který
sloužil k signalizaci, že jsou uvnitř lidé. Dostanete se i do
betonových chodeb technického zázemí bunkru. Uvidíte
tu i několik historických aut, více jak 50 motocyklů, dále
vojenskou a zemědělskou techniku. Součástí expozice
je i modelová železnice pro potěšení všech, kteří si rádi
hrají. V muzeu najdete i lukostřelnici, kde je možné
zastřílet si z luku a kuše.

Hrad Helfenburg u Bavorova

Uprostřed lesů necelých pět kilometrů od
městečka Bavorova se vypínají rozsáhlé
zbytky gotického hradu Helfenburg.
Obnoveny a zpřístupněny jsou obě věže,
z nich je jedna upravena jako rozhledna,
která poskytuje krásný pohled na široké
okolí i blízkou Šumavu. Hrad patří k
největším zříceninám u nás. Založili ho
ve 14. století Rožmberkové, po bitvě na
Bílé Hoře připadlo helfenburské panství
králi, který daroval v té době už pustý hrad
knížatům z Eggenberka. Později přešel hrad
do rukou Schwarzenbergům, jimž patřil až
do období 1. republiky. V současné době je
hrad Helfenburk pod správou Města Bavorov.
Po dohodě můžete také přenocovat na
nádvoří hradu pod vlastním přístřeškem – s
nastávající zimou to ale bude nabídka jen
pro obzvláště zdatné táborníky.

Jihočeský kraj
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Nauèná stezka Roztocký háj
– Tiché údolí
Naučná stezka vás provede krajinou našich předků,
která se rozkládá na cestě mezi dávnými sídly
Přemyslovců na Levém Hradci a Pražském hradě.
Prochází dvěma chráněnými územími za severním
okrajem Prahy – rezervacemi Roztocký háj–Tiché
údolí a Údolí Únětického potoka. Trasa začíná na
suchdolské vyhlídce na vltavské údolí, pokračuje
po žluté turistické značce přes Roztocký háj až
do Roztok, odtud po modré turistické značce
kolem Maxmiliánky údolím Únětického potoka až
k Únětickému rybníku a dále opět po žluté turistické značce až do Starého Suchdola.
Na 7,5 km dlouhé trase je rozmístěno 13 informačních zastavení. K začátku stezky se dostanete městskou
hromadnou dopravou a od poslední zastávky naučné stezky můžete pokračovat dále po žluté značce opět
k zastávkám autobusů MHD.

Hlavní město Praha
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Nápověda
zaplacky
Mapy.cz (měření
po turistických značkách,
Batůžek), Estudanky.eu, StreetView
od Googlu, Idos.cz, jizdenka.idos.cz

Do Loutkáøského muzea v Chrudimi
V muzeu uvidíte historické i současné, české i zahraniční
loutky, ale navíc si sami můžete v herně muzea vyzkoušet,
jak se hraje loutkové divadlo. Projdete po cestě od minulosti
do současnosti českého loutkářství a nahlédnete do světa
loutek zemí Orientu.
Expozice nazvaná Magický svět loutek vám postupně
představí loutky kočovných loutkářů, varietní loutky, rodinná
loutková divadla a dekorace českých umělců. Nechybí ani
Spejbl a Hurvínek, tvorba Jiřího Trnky nebo Josefa Váchala.
V zahraniční části expozice jsou k vidění loutky ze 70 zemí,
např. stínové loutky z Indonésie, výběr loutek z Indie,
Japonska, Číny nebo Barmy.
Muzeum najdete v Mydlářovském domě, který je jednou
z dominant města Chrudimi.

Pardubický kraj
Jihomoravský kraj
Naftařské muzeum v Hodoníně
Liberecký kraj
Do Doks za kamarády ze Čtyřlístku
Královéhradecký kraj
Po pašeráckých stezkách Orlických hor

Vysočina
Pelhřimov a okolí
Středočeský kraj
Mělník – nejen soutok Labe a Vltavy
Plzeňský kraj
Kladruby – klášter, Muzeum čs. opevnění
a rozhledna v Heřmanově Huti

Ústecký kraj
Archeologický skanzen
Březno u Loun
Více na

teepek.cz/vylety

Zlínský kraj
Za výrobou gobelínů do Valašského Meziříčí
Moravskoslezský kraj
Zámek Hradec nad Moravicí
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