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Projekt Rozvoj produktové nabídky, posílení 
marketingových aktivit a rozvoj partnerství 
v  turistické oblasti Brno a okolí  byl realizo-

ván za přispění prostředků státního rozpočtu 
České republiky z programu Ministerstva pro 
místní rozvoj.

SLAVNOSTI MORAVSKÉHO UZENÉHO  
A VÍNA na hradě Veveří

MINERÁLY A DRAHOKAMY v Tišnově

SLAVNOSTI CHŘESTU A VÍNA v Ivančicích

SVATOGODHARDSKÉ SLAVNOSTI VÍNA  
v Dolních Kounicích

BUČOVICE 1645 – dobývání zámku  
v Bučovicích

TIŠNOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO v Tišnově

VETERANFEST SLAVKOV  

ve Slavkově u Brna

MERUŇKOBRANÍ v Židlochovicích

SETKÁNÍ PIVOVARŮ v Rosicích

S PÁROU ZA HORNÍKY v Zastávce a Zbýšově

NÁRODOPISNÉ SLAVNOSTI v Těšanech

OSLAVANSKÉ HISTORICKÉ SLAVNOSTI 
v Oslavanech

ČESNEKOVKY v Rosicích

NOSISLAVSKÉ OTEVŘENÉ SKLEPY 
v Nosislavi

HISTORICKÉ SLAVNOSTI ROSA COELI
v Dolních Kounicích

SLAVKOV 1805 v Tvarožné, 
Slavkově u Brna a v Brně

NEJLEPŠÍ AKCE ŠIROKO DALEKO

TERMÍNY A PODROBNOSTI NA 
www.gofrombrno.cz

Za vším hledej draka
O brněnském drakovi a malých dráčcích
Znáte legendu o brněnském drakovi? 
Byl jednou jeden... A věděli jste, že měl 
fůru dětí? Podle ověřených dobových 
zpráv víme, že malí dráčkové jsou velmi 
živí, baví je objevovat svět kolem sebe  
a mají spoustu otázek. A tak vyrazili na 
nejzajímavější místa naší destinace – do 
zámků, zábavních parků, zoologických 
zahrad a mnoha krásných měst. Dráčci 
zde čekají, až je najdete a na jejich otázky 
odpovíte.

Hledejte dráčky, 
sbírejte razítka, 
získejte odměnu
Každý dráček má pro vás otázku. Za 
správnou odpověď dostanete do své 
hrací karty přímo na místě razítko. Už jich 
máte 5? Ukažte kartu na jednom z našich 
10 cílů a máte od nás odměnu

Vydejte se na cestu
Je to jednoduché. Mrkněte na podrob-

nosti k výletu na web www.gofrombr-
no.cz/hledej-draka. A pak už stačí jen 
tato hrací karta a jede se. Potřebujete 
jich více? Sáhněte si ji ze stejného webu. 
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Kde nechal brněnský drak svoje malé dráčky?

Za vším hledej draka

WWW.GOFROMBRNO.CZ/S DĚTMI     
FB/GOFROMBRNO   

INSTAGRAM/#GOFROMBRNO
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Těšíme se na vaše obrázky, fotky, 
videa a komentáře.

Podělte se s námi
o to, co jste na svých 
cestách zažili 


