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ŽIJEME
DINOSAURY
ŽIJEME
DINOSAURY

Ozvučené robotické a statické modely dinosaurů v životních velikostech 

3D Kino Dětské paleontologické hřiště ukrývající zkamenělého tvora 

Cesta do minulosti Země  Nejrůznější atrakce, houpadla a prolézačky

 DinoShop  DinoCafe  Parkování ZDARMA
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Z BABIČČINA DVOREČKU 
DO VŠECH KOUTŮ SVĚTA

SETKÁNÍ S DOMESTIKOVANÝMI ZVÍŘATY 

EVROPY, ASIE, AFRIKY A JIŽNÍ AMERIKY

WWW.ZOO-VYSKOV.CZ

ZOOPARK VYŠKOV

MÁME NOVÝ 
      FILM

Hlasujte přímo v kinosále
a sami rozhodněte 
o osudu mláděte...

DINOPARK.CZ
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Městské muzeum 
Polná

Prohlídkové trasy:

Hrad I – řemesla, kupecký krám, barokní 
lékárna, lapidárium, hladomorna

Hrad II – historie hradu a města od 13. 
do 20. století

Stará škola – tří-
da, kabinety, byt uči-
tele, černé kuchyně 

Muzeum – histo-
rie města, expozice 
historických hodin, 
výstava Muzea kutil-
ství 

Otevřeno denně kromě pondělí 9-12 a 

13-17 hodin

Akce a doprovodný program:

� 14. 8. Noční prohlídky hradu
� 19. a 26. 8. Komentované prohlídky 

výstavy Muzea kutilství
� 22. 8. Hradní slavnosti
Ukázky dravců … a další program najde-

te na www.muzeum-polna.cz

Městské muzeum Polná, p. o.
Tel. 567 212 336, 777 229 073
e-mail: muzeum@muzeum-polna.cz
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Hospodářský dvůr
Bohuslavice

• Zážitková kuchyně
• Stylové luxuní ubytování 
   nebo spaní na peci
• Svatby, konference
• Minizoo

� Kdy máme otevřeno?

Neděle–čtvrtek 11.00–22:00 hod.
Pátek–sobota 11.00–23.00 hod.

� Kontakty 

Hospodářský dvůr, Bohuslavice u Telče
www.hospodarskydvur.cz
e-mail: info@hospodarskydvur.cz

Obludiště Dolní Pěna
3 kilometry cestiček   a sem tam nějaká 
ta Obluda.

OTEVÍRACÍ DOBA: 
do 30.8.2020 denně 9-19

 Těšíme se na zablouděnou.
� Kontakty 
Obludiště z.s.
Dolní Pěna 20
377 01  Jindřichův Hradec
tel.: +420 381 300 330
e-mail: info@obludiste.cz
www.obludiste.cz
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Výlety s dětmi 
po Vysočině

Na pomezí Čech a Moravy se 
nachází turistická oblast a zároveň 
turistický region Vysočina, jejíž hra-
nice jsou obdobné s hranicemi Kraje 
Vysočina. Malebná krajina Vysočiny je 
vyhledávaná pěšími turisty i cyklisty a 
nabízí nespočet možností kam vyrazit 
na výlet. 

Zvlněnou vrchovinu, rozčleněnou 
táhlými kopci a údolími, generace je-
jích obyvatel proměnily v harmonic-
kou kulturní krajinu, v níž se nachází 
množství lesů, ale i pole, louky a pas-
tviny. Potoky a řeky jsou přehraze-
ny hrázemi a vodní plochy rybníků a 
nádrží plní funkce od hospodářských 
přes rekreační až po krajinotvorné.

Na území kraje se rozkládá Česko-
moravská vrchovina, jejíž součástí jsou 
Žďárské vrchy na severovýchodě kraje, 
které zaujmou svými skalními útvary a 
vyhlídkami, a Jihlavské vrchy na jiho-
západě kraje, kde se nachází nejvyšší 
vrchol Českomoravské vrchoviny Javo-
řice (837 m). Nejvyšším bodem Žďár-
ských vrchů je skalní vyhlídka Devět 
skal (836 m). 

Na Vysočině můžeme navštívit his-
toricky zajímavá města - Jihlavu, Hav-
líčkův Brod, Pelhřimov, Telč (UNES-
CO), Třebíč nebo Žďár nad Sázavou. 
Mezi vyhledávané památky patří kostel 
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 
ve Žďáru nad Sázavou (UNESCO), 
klášter Želiv, hrady Pernštejn, Kámen, 
Roštejn, Zubštejn a Lipnice nad Sáza-
vou, zámky Budišov, Jaroměřice nad 
Rokytnou, Náměšť nad Oslavou, Telč, 
Žirovnice a mnoho dalších. -lm-


