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Národní nebo Stavovské divadlo, Staromìstská
radnice a orloj nebo tøeba tajemný Ungelt

hlavní město Praha

Skoro každý oddíl se čas od času vypraví do Prahy. Pokud ale nejste zrovna
„Pražáci“, tak třeba váháte – stojí za to projít Starým městem či malostranskými
uličkami? Bude to zajímavé nebo budeme nešťastní z davu lidí a budeme možná
litovat? Dobrým tipem může být využití nabídky Pražské informační služby, která
připravuje i přímo dětské prohlídky některých pražských objektů – divadel,
Staroměstské radnice, Vyšehradu, Břevnovského kláštera nebo třeba právě
tajemného Ungeltu. Během prohlídek se dostanete do „zákulisí“ objektů
– dozvíte se, kolik zlatých plátků bylo
použito na zlacení interiéru Národního
divadla, jak to bylo s orlojem a Mistrem
Hanušem nebo jaká strašidla můžete pot
kat v uličkách Starého města, když se do
něj vydáte po setmění…
Na nabídku se můžete podívat na stránkách
PIS a vybrané je třeba předem rezervovat
nebo si domluvit „svoji“ prohlídku.

Po stopách horníkù v okolí Pøebuzi
Bude to výprava „na konec světa“ a je během ní třeba počítat
s drsnějším počasím. Odměnou vám však budou zajímavé infor
mace o historii dolování a krásná příroda.
Využít můžete naučnou stezku Tajemství nitra země, která
v Přebuzi začíná i končí, je dlouhá 5,2 km a během 13 zastavení
se díky tabulím budete moci nejen teoreticky poučit, ale také
na vlastní oči vidět. Stezka totiž prochází přímo bývalou hornic
kou kolonií, kolem štol či důlních věží.
Dalším cílem výpravy může být prohlídka přírodní rezervace Velké jeřábí jezero. Rozkládá se na
ploše 29,9 ha na obou stranách státní hranice a i v Sasku je přírodní rezervací.
Jedná se o typické horské rašeliniště (vrchoviště), částečně porostlé borovicí bažinnou a
vtroušeným smrkem. Bezlesé plochy tvoří volné porosty rašeliníku s četnými tůňkami. Samotné
rašeliniště je tvořeno dvěma ložisky rašeliny. Severní zaujímá střední a severní část rezervace a
překračuje hranice do Saska. Jižní ložisko je menší a bylo v minulosti narušeno těžbou. Celková
výměra samotných rašelinných ploch je udávána cca 36 ha.

Karlovarský kraj
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V Liberci nejen do krytu
Město Liberec zpřístupnilo veřejnosti unikátní zajímavost – největší
liberecký kryt civilní obrany. V kilometrovém labyrintu chodeb je
pro návštěvníky mimo jiné připravena výstava Liberecké podzemí.
Návštěvníci mají možnost si prohlédnout největší liberecký kryt CO
Lucemburská včetně jeho původního vybavení. Součástí výstavy je
i 20 velkoplošných panelů, na kterých naleznete řadu informací i
o dalších místech libereckého podzemí, jejímž autorem je známý
odborník na liberecké podzemí a autor stejnojmenné knihy Ivan
Rous. Ke zhlédnutí budou i další dobové dokumenty a exponáty
mající vztah k civilní ochraně. Po seznámení s historií následuje
vlastní prohlídka krytu a jeho vybavení s odborným výkladem
průvodce. Prohlídky se konají každou první sobotu v měsíci a je
nutné se dopředu objednat.
Samozřejmě to není jediná liberecká zajímavost – za návštěvu jistě
stojí jak liberecké ZOO, tak botanická zahrada, najdeme zde třeba
i Muzeum papírové krásy, věnované historickým přáním a pohled
nicím, nebo Technické muzeum
s expozicemi aut a motocyklů.

Řešení detektivky:
Na jednom snímku je vidět
souhvězdí Orion, který ale
u nás od května do července
není vidět. Snímky musely být
pořízeny mnohem dříve, nejspíš o
Velikonocích.

liberecký kraj

Za dìtskými knížkami a ilustracemi Radka Pilaøe do Písku
V nedávno zrekonstruované budově Sladovny v Písku (najdete ji v centru města, nedaleko náměstí i řeky) si
můžete aktuálně prohlédnout i dvě zajímavé expozice – první se jmenuje „Po stopách ilustrace“ a je zaměřena
na ilustrátory dětských knížek (představení tvorby Josefa Lady, Josefa Čapka, Ondřeje Sekory, Petra Síse,
Květy Pacovské, Adolfa Borna, Jiřího Trnky a dalších
autorů) a druhá je pak věnovaná tvorbě píseckého
rodáka, ilustrátora Radka Pilaře (autor postaviček
Rumcajse, Manky a Cipíska, ale i mnohých dalších).
Samozřejmě to není jediné, kam se v Písku můžete
vydat – navštívit lze např. také vodní elektrárnu u
řeky Otavy, projít se po nejstarším mostě v Čechách
či pod známou Putimskou branou. K výpadu mimo
město můžete využít i cestu bolestných kamenů
– moderní křížovou cestu, po které vás budou
provázet zajímavá umělecká díla podněcující
k zamyšlení.

jihočeský kraj
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olomoucký kraj
Pevnost poznání Olomouc
Pevnost poznání Olomouc je první interaktivní muzeum populari
zace vědy na střední Moravě. Sídlí v areálu Korunní pevnůstky a
patří do kategorie tzv. science center, poskytujících neformální
prostředí pro hravé objevování přírodních a společenských jevů.
V Pevnosti poznání můžete na vlastní kůži vidět expozice
věnující se například vodě, světlu a tmě, zažít experimenty a
vidět zblízka věci, které jinde neuvidíte. Projdete se například
modelem mozku, potkáte vodní hmyz v nadživotní velikosti, zatopíte město stoletou vodou, vyřešíte obří
hlavolamy nebo díky digitálnímu planetáriu prozkoumáte hvězdnou oblohu.
Vedle čtyř stálých expozic, vybavených více než dvěma stovkami modelů a přístrojů, muzeum nabízí pravi
delné akce a programy. Ty se konají jak v multifunkčním Laudonově sále, ve výstavních sálech a foyer, tak
i venku v areálu pevnůstky. K výbavě patří počítačové infokoutky, laboratoře, ateliéry a studia, určené pro
školáky, jejich učitele, ale i ostatní zájemce.

Pardubický kraj
Pravìká osada Køivolík v Kozlovì
V blízkosti vesničky Kozlov u města Česká Třebová se nachází pravěká osada Křivolík – muzeum v živé přírodě,
které je zároveň experimentálně archeologickým centrem. Osada ukazuje pravěký vývoj v Českých zemích od
prvních lovců a sběračů, přes rané zemědělce, po zavedení kovů až k počátku raného středověku. Návštěvníci si
zde mohou prohlédnout i ohmatat, jak vypadala obydlí a život lovců mamutů, prvních zemědělců, Keltů, Germánů
a Slovanů. Dozvědí se, jaké nástroje používali, co na svých polích pěstovali a mnoho dalšího. V rámci akcí pro
veřejnost či zábavněvzdělávacích akcích pro děti je Křivolík oživován pravěkými obyvateli, kteří předvádějí různé
činnosti ze života našich předků. Do osady dojdete od vlakového nádraží v Kozlově po zelené turistické značce až
k rozcestníku Za Horami a poté se vydáte po modré turistické značce.
Pokud vás nabídka zaujala a o návštěvě uvažujete, doporučujeme předem ověřit, zda bude osada právě ten váš
plánovaný víkend přístupná (vše na osadě se děje v režii dobrovolných nadšenců).
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