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Co zažít 
se svými dětmi, 
než dospějí
15 tipů na výlet za město...

www.gofrombrno.cz
www.destinace-brnensko.cz
www.tisnovskapivnistezka.cz

CZ

Zážitky co by kamenem dohodil

VÝLETY Z BRNA DO BRNA

Vydal: BRNĚNSKO, z. s.

Za dobrodružstvím se nemusíte vydávat 
do dalekých krajů. Čeká na vás jen kou-
sek za městem. Od jara až do zimy. Vy-
zkoušejte zážitky, které v supermarketu 
nekoupíte. Věříme, že na ně budete ještě 
dlouho vzpomínat. Užijte si společný čas 
a radost... Dříve než vaše děti vyrostou. 
A až jednou vyrostou, ať vědí, kam se vrá-
tit i se svými dětmi....

Chcete se vydat 
na cestu?

Je to jednoduché. Stáhněte si hrací kartu 
(objevitelský deník) z webu www.gofrom-
brno.cz/vylet-z-brna-s-detmi. Některé zá-
žitky jsou otevřené 7 dní v týdnu 24 hodin 
denně. U těch ostatních doporučujeme 
ověřit si je na webu. Před každým výle-
tem se podívejte na web a stáhněte si 
Objevitelský deník, ke každému výletu 
vždy jeden list. Kromě toho se také dozví-
te, co si vzít na cestu a další podrobnosti.  

Podělíte se, co jste
na svých cestách zažili?

Těšíme se na vaše obrázky, fotky, videa 
a komentáře. Na každého, kdo nám pošle 
fotky alespoň z 5 výletů, čeká odměna! 
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SLAVNOSTI MORAVSKÉHO UZENÉHO 
A VÍNA na hradě Veveří

MINERÁLY A DRAHOKAMY v Tišnově

SLAVNOSTI CHŘESTU A VÍNA v Ivančicích

SVATOGODHARDSKÉ SLAVNOSTI VÍNA

BUČOVICE 1645

TIŠNOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO

VETERANFEST SLAVKOV

MERUŇKOBRANÍ v Židlochovicích

SETKÁNÍ PIVOVARŮ v Rosicích

SLAVNOSTI TUŘANSKÉHO ZELÍ

NÁRODOPISNÉ SLAVNOSTI v Těšanech

OSLAVANSKÉ HISTORICKÉ SLAVNOSTI

ČESNEKOVÉ SLAVNOSTI v Rosicích

NOSISLAVSKÉ OTEVŘENÉ SKLEPY

HISTORICKÉ SLAVNOSTI ROSA COELI

SLAVKOV 1805

NEJLEPŠÍ AKCE ŠIROKO DALEKO

březen, www.moravskeuzene.cz

duben a listopad, www.mineraltisnov.cz

květen, www.slavnostichrestu.cz

květen, www.dolnikounice.cz

červen,      Bucovice1645

červen, www.veteranfest.cz

červenec, www.merunkobrani.cz

září, www.turany.cz/slavnosti-zeli

září, www.narodopisneslavnosti.cz

září, www.cesnekovky.com

září, www.zidlochovicko.cz

září, www.dolnikounice.cz

listopad, www.1805.cz

Další akce a výlety do mobilu na: 
www.gofrombrno.cz

červen–srpen, www.mekstisnov.cz/kulturni-akce

červenec, www.pivovarrosice.cz

září, www.ohis.oslavany.info



které v supermarketu nekoupíte
Tipy na zážitky,

Stáhněte si hrací kartu (objevitelský deník) z webu www.gofrombrno.cz/vylet-z-brna-s-detmi. 
Některé zážitky jsou otevřené 7 dní v týdnu 24 hodin denně, ale u těch ostatních doporučujeme ověřit si je na webu.
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Pstruhařství Nedvědice

www.cerstvypstruh.cz

Ideální čas: květen–září (so a ne)

Zastavte se v infocentru v Nedvědici. Mají tam 
stříbrný poklad a hru Korálky komorné Elišky 
https://tic.nedvedice.cz.

GPS: 49.4658489N, 16.3377567E

CHYŤTE SI SVOU RYBU
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Obora Holedná

Ideální čas: celoročně

GPS: 49.2033458N, 16.5266050E

POZORUJTE LESNÍ ZVĚŘ
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Kraví Hora

Ideální čas: září–říjen

Nejlepší draci jsou ti, vyrobení vlastníma ruka-
ma. Návod na výrobu najdete na našem webu.

GPS: 49.2026944N, 16.5850075E

POUŠTĚJTE SI DRAKY
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Hrušky

Ideální čas: podle počasí

Kluziště znají všichni, i ta z umělé hmoty. 
Ale rybník je rybník.

GPS: 49.1287267N, 16.8365639E

ZABRUSLETE SI NA RYBNÍKU
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Zbýšovská cihelna

www.tictisnov.cz

Ideální čas: červenec–srpen

Čeká vás kouzelné místo uprostřed lesů se zá-
sobou dřeva na oheň. Jinak si vše, co budete 
potřebovat, musíte přivézt s sebou – karimat-
ky, spacáky, ešusy, jídlo, vodu, sekerku, nůž, 
zápalky… Dobrodružství, jak má být.

GPS: 49.1447533N, 16.3615369E

PŘENOCUJTE POD ŠIRÁKEM
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Stříbský mlýn – jedinečné rozmarné léto u Ivančic

www.kic.ivancice.cz

Ideální čas: červenec–srpen

Na procházku galerií soch v plenéru vás  
nasměrují v infocentru v Ivančicích. A třeba 
bude zrovna otevřena vyhlídka z tamější 
kostelní věže.

GPS: 49.0927219N, 16.4012789E

VYKOUPEJTE SE V ŘECE
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Zámek Rosice

www.zamek.rosice.cz

Ideální čas: podle otevírací doby zámku

Mají tu i hračky, co si s nimi hráli babičky  
a dědové i prababičky a pradědové...

GPS: 49.1823675N, 16.3865297E

ZAŽIJTE NEJČERNĚJŠÍ TMU  
A NEJTIŠŠÍ TICHO
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Rozhledna na Klucanině, Tišnov

www.tictisnov.cz

Ideální čas: celoročně

Navštivte TIC v Tišnově, ukážou vám, kudy na 
Klucaninu rodinnou stezkou, kudy na výstavu 
drahých kamenů a minerálů nebo na trochu 
strašidelnou Cestu hrdelního práva.

GPS: 49.3467506N, 16.4403886E

PODÍVEJTE SE NA SVĚT  
Z VÝŠKY

7

Hrad a zámek Dolní Kounice

www.hradkounice.cz

Ideální čas: květen–září

Nebojte se, na hradě nestraší, zato vás čeká 
hledání hradního pokladu.

Rezervace nutná: hradinfo@email.cz;  
tel. 602 736 953

GPS: 49.0669767N, 16.4714617E

UVAŘTE SI NA OHNI, 
PŘENOCUJTE NA HRADĚ
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Sportovní areál Komec

www.komec.cz

Ideální čas: duben–říjen (a něco i po celý rok)

A tím zážitky nekončí.

GPS: 49.1696244N, 16.6236019E

ZASTŘÍLEJTE SI Z LUKU, 
STAŇTE SE HOROLEZCEM
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Židlochovice

www.zidlochovicko.cz, www.merunkobrani.cz

Ideální čas: červenec

V infocentru mají z meruněk snad všechno.  
A také vám ukážou, kudy na rozhlednu.

GPS: 49.0374336N, 16.6194819E

UTRHNĚTE SI MERUŇKU  
ZE STROMU
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Zámek Slavkov

www.zamek-slavkov.cz

Ideální čas: podle otevírací doby zámku

Nezapomeňte si v zámecké zahradě zahrát hru 
s antickými bohy Příběhy tesané do kamene.

GPS: 49.1547997N, 16.8745169E

STAŇTE SE ZÁMECKÝM  
PÁNEM ČI PANÍ
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Bošovice

www.papouscizoo.cz

Ideální čas: podle otevírací doby zoo

Víte, že je to jediná papoušcí zoo v Evrope?

GPS: 49.0558600N, 16.8372500E

POZNEJTE NEJVZÁCNĚJŠÍ 
PAPOUŠKY SVĚTA

15

Hvězdárna Ždánice

www.hvezdarnazdanice.cz

Ideální čas: červenec–srpen (při jasné obloze)

Mléčná dráha, letní souhvězdí, padající 
hvězdy… A před tím můžete navštívit báječné 
koupaliště a Motýlí ráj ve Ždánicích.

GPS: 49.1547997N, 16.8745169E

POZORUJTE SKUTEČNOU 
HVĚZDNOU OBLOHU
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Zámek Oslavany

www.biotoposlavany.cz

Ideální čas: podle otevírací doby

Hornická štola, zkamenělé poklady z hlubin 
země, skřítek Permon. A hned vedle je skvělý 
koupací biotop.

GPS: 49.1269797N, 16.3336689E

POHLÉDNĚTE 800 METRŮ 
POD ZEM

www.gofrombrno.cz/vylet-z-brna-s-detmi

gofrombrno #gofrombrno

Michal
Přeškrtnutí


