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Dožínky v Edenu aneb z pole 
rovnou na talíř 29. - 30. 8. 2015
Přijďte k nám do Edenu oslavit konec žní a zažijte Dožínky na 

vlastní kůži. Do našich chaloupek v Horácké vesničce se vrátí 
řemeslníci, aby příchozím předvedli svou živnost. Chybět nebu-
de ani tradiční předání lněného věnce hospodáři, který slavnost-
ní Dožínky zahájí. Sami si zde vyzkoušíte vymlátit obilí cepem, 
vyfoukat jej a umlet si z něj vlastní mouku. Nachystali jsme také 
pec, kde si z této mouky můžete upéct buchty. Zahrají folklor-
ní muzikanti, ochutnáte dožínkovou kuchyni nebo pivo z míst-
ního pivovárku a čeká vás i jarmark a květinový trh. Pro děti je 
připraveno divadlo, dětský koutek a šifrovací hra. Zájemci se na 
připravované přednášce s dobovými fotografi emi dozví, jaký je 
rozdíl mezi dožínkami na Vysočině a na zbytku území České 
republiky. K vidění bude rozsáhlá expozice historické zeměděl-
ské techniky. Slavnosti ukončí dožínkový country bál.

 Naučné stezky, hledání pokladů, radovánky ve 
vodě i kolem vody, zvířátka živá i neživá. A dokon-
ce podvodní tunel. Tak to jsou tipy na výlety na tyto 
prázdniny. 

Naučná stezka okolo Buchlova
 Hodina přírodopisu u hradu Buchlova v Chřibech 

určitě nadchne školáky i o prázdninách. Nová nauč-
ná stezka začíná i končí u parkoviště pod hradem a 
měří 3 km. 

 Cestou lesem potkáte dřevěná zvířátka, která neu-
tečou: daňka skvrnitého, mufl ona obecného, prase 
divoké, jelena lesního, srnce obecného a lišku obec-
nou. 

Hledání pokladu ve Velkých Karlovicích
 Dvě turistické trasy připravené speciálně pro malé 

turisty najdete ve Velkých Karlovicích. Kulíško-
va naučná stezka je nová, 2,5 km dlouhá trasa s 10 
zastaveními. Přibližuje zvířata žijící v CHKO Bes-

kydy. Délkou a mírným profi lem je vhodná i pro 
nejmenší děti a rodiče s kočárky. 

 
 Radovánky na vodě i kolem vody

 Za pěkného počasí se rozhodně vydejte k vodě. 
Nemusí to být jen přeplněná koupaliště, klid i zába-
vu najdete třeba v okolí Luhačovické přehrady, kam 
vás z Luhačovic doveze autovláček.  
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Nové tipy na letní výlety pro děti  


