
s pastelkami po
středních              Čechách



1.

5.

3.

7.

2.

6.

4.

8.

9.

10.

11.

15.

13.

17.

12.

16.

14.

18.

19.

20.

21.

25.

23.

27.

22.

26.

24.

28.

Lovec mamutů

Zvířátka a loupežníci 

Automobiloví průkopníci 

Hravé bloudění

Hravý architekt

Středověká řemesla 

Dobrodružství pro mlsouny

Z pohádky do pohádky 

Kovbojské uzlování

Pirátská loď

Český kocour v botách

Na bitevním poli

Erbovní návrhář

Včelí svět

Blanické pídění

Zimní radovánky

Rybářský atlas

Ukrytý poklad

Spidermanův výcvik

Ledová říše pohádek

Hračky malých aristokratů

Méďové z Večerníčku

Oslí dobrodružství

Na hradě straší

Plnou parou vpřed

Hádankář

Na výlet s písničkou

Škola čar a kouzel

seznam
výletů



26.

6.
23.

12. 10.
9.

8.

1.

24.

25.

17.

21.

28.

3.
2.

19.

7.

11.

13.

5. 4.

15.
14.

16.

20.

18.

22.

27.

Máš dlouhou chvílí? Tak vezmi rodiče a vydejte  
se na výlet! Ale kam se vlastně vypravit? Vždyť 
existuje tolik zajímavých míst. No přeci k nám, 
do středních Čech. Ukrývají se tu čarodějná 
stvoření, krásné princezny i nejroztodivnější 
prolézačky. S naším průvodcem bude jejich 
nalezení hračka!

Tvým úkolem  
je vyřešit řadu rébusů  
a hádanek, sem tam něco 
vyrobit, nebo nakreslit, co tě 
zrovna napadne. Všehovšudy 28 výletů 
tě zavede třeba i do pohádky. Utkáš 
se s mocným čarodějem a staneš se 
opravdovým rytířem? Najdeš výcvikové 
středisko Spidermana nebo školu 
Harryho Pottera?

Pastelky s sebou a hurá  
za dobrodružstvím!



Najdi rovnou a pružnou větev, která 

bude měřit jako ty, a popros dospělého, 

aby ti nožem odstranil z větve kůru a na 

koncích vyřezal malé zobáčky.

 Dlouhé dřevo, 
cca 5 cm silné

Nůž (Použití
nechte na rodičích)

Provázek, vlákno 

nebo strunu
PírkaRovné dřevo

na šípy

Na jeden konec uvaž provázek.  

Než ho přivážeš na druhou stranu, ohni 

luk tak, aby měl rovnoměrně zaoblený tvar. 
Provázek neboli tětiva musí být stále napnutý.

Najdi co nejrovnější větve a opět popros 

dospělého, aby ti nožem začistil hroty šípů 

dokulata. Nakonec najdi dlouhá pírka a přilep 
je, nebo přivaž tenkým provázkem, na druhý 
konec šípu.

krok 1

krok 2

krok 3

Lovec 
mamutů

Vyrob si luk a šíp

Teď se můžeš jako  
pravěký člověk vydat  

na lov mamutů!

Víš, kdo je to archeolog? Je to takový vědec krtek, 
který se hrabe v zemi a hledá střípky ze životů 
lidí, kteří na této planetě žili před desítky tisíc lety. 
Různé úlomky, hroty a kosti jsou pro archeologa 
cenným pokladem. Každý takový kousek představuje 
příběh, který krtek archeolog spolu s dalšími 
příběhy skládá dohromady jako puzzle. Hlavní 
tréninkové místo všech malých archeologů se nazývá 
HistoryPark v Ledčicích, kde se i ty můžeš 
stát krtkem a odhalit poklad! Jaký příběh ti může 
vyprávět třeba takový hrot šípu?

1.



Tajná šifra

Rozlušti tajnou šifru zvířátek ze Zooparku 
Zelčín a zjisti, na čem si nejvíce smlsnou. 
Nezapomeň mlsky správně přiřadit!

A
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I

L
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N
O
R
T

Í
J
K
S
V
Ž

… uvést hračku do pohybu lze i bez baterií či elektrické 
energie? Schválně, víš jak? Kdysi k tomu sloužil speciální 
klíček, kterým se natáhl pérový strojek. Tím se hračka 
rozpohybovala. Že to zní jako kouzlo? Přesvědč se sám v 
Muzeu technických hraček ve Velvarech, kde takové 
hračky uvidíš.

Mělník 
Zámek Nelahozeves
Zámek Veltrusy

Víš, že...

další švandaplac

(Řešení: kráva - seno, kachna - salát, kůň - jablko, králík - mrkev, slepice - žížala)



V hlubokém lese mezi vysokými skalami stál pustý hrad Kokořín, 
ze kterého se noc co noc ozývalo veselí a okna zalilo žluté světlo. 
Nebyla to však strašidla ani zbloudilí pocestní. Na opuštěném 
hradě se usídlili loupežníci Petrovští! Na druhé straně lesa stálo 
hospodářství hodného, ale chudého statkáře. A protože ho měla 
zvířátka moc ráda, rozhodla se mu pomoci. Vydala se proto do světa, 
hledat štěstí a trochu peněz pro hospodáře. Když byla zvířátka  
v půlce lesa, začalo se stmívat, a proto začala pátrat, kde by se 
na noc ukryla. Najednou uviděla světýlko vycházející z opuštěného 
hradu, a tak vyslala kozlíka, nejodvážnějšího ze zvířátek, aby úkryt 
prozkoumal. 

Pomoz zvířátkům  
a postav jim na noc úkryt. 
Jako stavební materiál použij větve, listí, šišky, mech a další věci, které najdeš v lese. 
Můžeš také využít skalní pukliny a úzké skalní uličky, ve kterých by se zvířátka 
mohla na noc schovat.

zvířátka
a loupežníci

Kozlík neváhal a vydal se na cestu. Zvědavě prostrčil hlavu oknem 
a rozhlédl se po místnosti, kde loupežníci slavili svůj nový lup. Při 
všem tom veselí si kozlíka nikdo nevšiml. Až po chvíli se jeden 
z loupežníků otočil a rohatého kozla se vyděsil. „Čeeert”, vykřikl 
loupežník. Spolu s ostatními vzal nohy na ramena a utekl z hradu 
do hlubokého lesa. Jak loupežníci s křikem utíkali, vyděsili i nebohá 

zvířátka, která se ukrývala v lese Kokořínska.

2.



Jen kousek od skrýše Petrovských se nachází areál 
pojmenovaný Vrchbělá. Najdeš tu hradní prolézačky, 
minizoo s kozami, pštrosy a lamami i klikatou 
závodní dráhu. Večer si můžeš v kempu opéct buřta, 
abys nabral sílu na pořádnou noční bojovku.

Vyzkoušíš to?
Muzeum Staré krásnosti, Velký Újezd
Muzeum železniční historie Sudoměř
Skalní byt Lhotka

Vezmi s sebou kolo, nebo 
si ho půjč v areálu, a připrav závody 
pro sebe a své kamarády. Ještě větší 
zábavu si užiješ na koloběžkách, 
které ti rádi půjčí v hotelu. Namaluj 
křídou na cestu u výběhu zvířátek 
startovní čáru. Cílem je rozhledna 
na druhé straně cesty.
  
Tak schválně! Vyhraješ?

další švandaplac



Umíš si vůbec představit, že byly doby, kdy většina 
lidí necestovala autem? Tyhle pohyblivé stroje byly 
výsadou bohatých a cestování v nich nebylo vůbec 
snadné. Auta měla kola dřevěná a startovala se rychlým 
točením kliky. Dva čeští Václavové, Laurin a Klement, 
se rozhodli zpřístupnit cestování pro všechny a hledali 
nové způsoby, jak cestovat autem jednodušeji. Proto si 
v Mladé Boleslavi otevřeli malou dílnu, kde začali auta 
vyrábět. Od té doby ale uplynulo více jak 125 let. 

Při návštěvě ŠKODA muzea zjistíš, co vše se za tu 
dobu změnilo. Jaké vybavení měla auta dříve a v čem 
jezdili tvoji rodiče i prarodiče.

Automobiloví
průkopníci

Podívej se na obrázek, jedna část fotky chybí. 
Poznáš, který dílek patří do prázdného místa?

odhalíš to?

?

3.

(Řešení: třetí obrázek)



… každou červencovou a srpnovou neděli na zámku 
Mnichovo Hradiště provází spanilá princezna, která 

vypráví příběh o dvou chrabrých a zakletých rytířích, kteří 

kdysi na zámku žili? Její oddaní dvořané pak v zámeckém 

parku připravili podívanou vskutku zábavnou. Uvidíš 

opravdové loutkové divadlo!

Víš, že...

MiniZOO ekocentrum Zahrádka
Skalní města v Českém ráji
Zřícenina hradu Valečov

1

2

3

4

5

6

Jen jeden stín patří letadlu odvážného 
letce a českého průkopníka. Najdeš ho? 
Opravdový letoun i další éra můžeš vidět 
v Leteckém muzeum Metoděje Vlacha. 
Mají tu taky skvělou skluzavku, kterou 
využívají při výstupu z letadla místo schodů. 
Schválně, kolikrát se sklouzneš dolů?

Najdi stín

další švandaplac

(Řešení: letadlo č. 6)



V rozlehlém parku zámku Loučeň se ukrývá sen 
každého záhadologa! Mezi vysokými stromy najdeš 
hned 12 bludišť a labyrintů. Vyřešíš záhadu kamenného 
labyrintu nebo dřevěného bludiště? A co teprve takové 
provazové bludiště, které přímo vybízí k turnaji  
v rychlosti jeho řešení! Víš, že bludiště a labyrint není 
to stejné? Pro odpověď navštiv tento záhadný park,  
kde vysvětlení určitě hned najdeš.

Než se však na Loučeň 
vydáš, chce to trochu  
tréninku. 

Vyřeš zatím naše 
jednoduché bludiště.

Hravé bloudění    
 pro chytré hlavičky

4.



V Zoo Chleby si pro tebe připravili zvláštní úkol. 
Na jeden den se můžeš stát ošetřovatelem a poznat tak 
zvířátka opravdu zblízka. Dokaž, že se staneš nejlepším 
ošetřovatelem a najdi všechna ukrytá zvířátka. V nápovědě 
najdeš jména zvířat, o která se v Chlebech můžeš starat. 
Hledej ve směru šipek.

… kostkový cukr je český vynález starý téměř 200 let? 
Před kostkou se cukr prodával v podobě homolí vysokých 
i jeden a půl metru, ze kterých se cukr odštipoval. 
A práce to nebyla jednoduchá! Často k tomu 
bylo zapotřebí kladiva, páčidla nebo 
kleští. A jak se vlastně taková 
kostka cukru vyrábí? To ti prozradí 
v cukrovaru Dobrovického 
muzea.

Ukrytá slovíčka

Jabkenice
Muzeum klasického knihařství, Rožďalovice
Zámek Křinec

Činčila Had Chameleon

Morče Opice Pískomil Saranče Želva

Králík Krkavec

CH A M E L E O N D E B

O I J K L O P L Č C Č

Ž V H A D Y I Š Ř I Ý

E K R T E M F E N P T

L R W U O Q P Č Ě O M

V Á K K M B I N C D O

A L S O P L V A Z Y R

W Í G R A E B R P Č Č

P K Ě H F Z S A G I E

K R K A V E C S O D T

Víš, že...

další švandaplac



Chceš vědět, jaké je to být architektem?  
Pojď si to zkusit a navrhni si vlastní senzační 
prolézačku. Vydej se do Parku Mirakulum 
a omrkni, jaké prolézačkové stavby tě 
nejvíc baví. Můžeš u toho prozkoumat 
podzemní chodby, skluzavky, 
lanovky a lezecké sítě. Nech se 
inspirovat! Pro tvůj návrh ti 
poslouží tato strana.

Hravý architekt5.



Zažij neopakovatelné dobrodružství na válečném poli 
v Tankodromu Milovice. Obsaď zákopy, poraz nepřítele 
nájezdem v obrněném voze nebo uteč z dřevěných 
chýší podzemní chodbou, která tě zavede do bezpečí. 
Své střelecké dovednosti nejlépe prověříš na střelnici.

… astronom je vlastně průzkumník, který zkoumá hvězdy 
a planety? Jedním z nejvýznamnějších byl Tycho Brahe, 
který zkoumal postavení Země ve vesmíru. Při své práci 
využíval sextanty, které sloužily pro určování polohy před 
vynálezem dnešního elektronického systému GPS.

Spoj čísla, která znázorňují jednotlivé hvězdy. Znáš 
toto souhvězdí? S jeho pojmenováním ti pomůže 
astronomická mapa na zámku Benátky nad Jizerou.

Brandýská katovna
Přírodní rezervace Milovice
Holandský mlýn Krchleby

víš, že...

Poznáš co je
 to 

za souhvězdí
?

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

další švandaplac



Přál sis někdy cestovat časem? 

Dnes je všechno možné! Připrav se na 
vzrušující dobrodružství, kde zjistíš, jak se 
žilo za dob českých králů a královen. První 
zastávka je v Botanicusu v Ostré, 
kde je vybudovaná středověká vesnice,  
kterou můžeš probádat.

Zvládneš  
vyrobit 
lano, svíčku 
nebo bylinné 
mýdlo?

levandule
heřmánekbazalka

máta
estragon

Pro výrobu mýdla budeš potřebovat 
voňavé bylinky. 

Nalep si sem jejich lístky, nebo kvítky a vyrob si vlastní herbář.

6.
středověká 
řemesla



Nech se dál přenášet v čase a seznam se s tím, jak se 
žilo v dávných dobách na venkově. Chalupy byly plné 
řemeslníků a každý se věnoval jiné činnosti. Víš, k čemu 
se využívali předměty jako ševcovské kopyto, měch nebo 
šráček? Nemusíš dlouho přemýšlet, můžeš tomu rovnou 
přijít na kloub. 

Odpovědi najdeš ve skanzenu  
v Přerově nad Labem.

… jízdní kolo zvané 
kostitřas nebo také velocipéd 
(předchůdce dnešních „bajků“) 
bylo kolo s velkým předním 
kolem, na kterém byly umístěné 
šlapky a sedlo viselo na pružině? 
Prohlédnout si ho můžeš v muzeu 
motocyklů – Moto Velo  
v Přerově nad Labem.

Ekocentrum Huslík
Keltské oppidum Dobšice
Poděbrady

víš, že...

další švandaplac



Také si rád pochutnáš na sladkých bonbonech, 
gumových medvídcích nebo cukrové vatě? Všechny tyto 
dobrůtky se vyrábějí z cukru, který se získává  
z cukrové řepy neboli cukrovky. Ta se pěstuje na polích, 
ze kterých se sváží do cukrovarů. A tady se odehrává 
hotová magie, při které se řepa přemění v sypký cukr, 
kterým doma sladíš čaj. Dříve se cukrovka z polí 
svážela vlakem, který dnes vozí malé mlsaly jako jsi ty.
A protože sladké mají všichni moc rádi, Kolínskou 
řepařskou drážku pravidelně přepadávají kovbojové  
na koních.

Dobrodružství 
pro mlsouny

Staň se hrdinou a poraž 

mlsné loupežníky. 

Zachráníš výrobu své 

oblíbené cukrovinky?

7.



odhalíš to?

Lesopark Borky Kolín
Statek Starý Kolín

Jaké stroje můžeš vidět v Moto muzeu Radovesnice II? 

Obrázky ti napoví.

další švandaplac

(Řešení: motorka Jawa a starý traktor)



Také jsi někdy snil o tom, že by ses stal součástí 
pohádky? A víš, že sny se někdy mění ve skutečnost? 
I ty se totiž můžeš vydat na místo, kde se ukrývá 
kouzelná brána hned do 3 známých pohádek. 
Prozradíme ti kde. Ale pšššt – je to tajemství!
  
Ve skanzenu Kouřim se nachází chalupa, ve které žila 
Závist aneb Nesmrtelná teta. Ta chtěla vládnout celému 
království a věřila, že je mocnější než Štěstí a Rozum.  

V chaloupce bydlel také kovář se svou rodinou  
z pohádky Peklo s princeznou, který byl za své rouhání 
proměněn v dubovou kládu samotným pánem pekel. 

V podkroví se pak ukrýval kostým dobrotivého loupežníka 
Karaby, který bohatým bral a chudým dával. Poté, co 
odešel do důchodu, převzala v pohádce Tajemství staré 
bambitky spravedlnost do ruky hrnčířova dcerka Anička.

z pohádky         do pohádky8.

Žádná středověká vesnice ani město se neobešlo bez kováře, který často nahrazoval důležitého lékaře. Víš kterého?



To na zámku Radim žili kdysi udatní rytíři, kteří zde 
zanechali své zdobné šaty. Oblékni si jedny z nich a 
vydej se na výpravu o princezninu ruku. Porazíš zlého 
černokněžníka a získáš srdce krásné princezny?

Tajná šifra

Dřevěné bludiště Cerhenice
Zahradní železnice Zásmucka

ČÁCHRYCH CHMÁRCHY CHHOCHCHUP, CHAŤ JCHECH Z 
CHTECHCHBECH CHSLCHOUCHP. ČÁCHRYCH CHMÁRCHY 
CHHŮL, TCHCHEĎ JCHECH Z CHTECHCHBECH KCHŮL.

Rozlušti mocné zaklínadlo, 
které ti k vítězství pomůže.

Získáš ho vyškrtnutím 
všech písmen CH

další švandaplac

(Řešení: Čáry máry houp, ať je z tebe sloup. Čáry máry hůl, teď je z tebe kůl.)



Nejprve na jednom konci lana uvaž klasické očko 
(uzel) a utáhni. Tento uzel ti bude sloužit jako brzda. 
Všimni si, že povolený uzel vypadá jako preclík.

Poté o kousek dál uvaž druhý klasický uzel a zatím 
neutahuj. Konec s brzdou prostrč spodem okolo 
lana a protáhni ho horní smyčkou “preclíku”. 
Navíc na druhé straně, než lano opouští uzel.

Malé oko, které vzniklo, přidrž a zbytek uzlu 
pořádně utáhni. Teď už jen stačí druhý konec lana 
protáhnout okem a můžeš se vydat s lasem na lov.

Všechny kovbojky a všichni kovbojové pozor! Čapněte 
své klobouky a rychle ven – směr Divoký západ! Jeden 
leží na místě zvaném Louisiana Ranch. 

Najdete ho nedaleko Kutné Hory a důkazem, že je 
pravý, jsou stáda koní rychlých jako blesk. Potkáte tu 
plno dalších dobrodruhů, jako jste vy! 

A jako správný kovboj bys měl umět uvázat laso, do 
kterého odchytíš divoká zvířata. S naším návodem to 
bude hračka. Stačí jen doma najít kousek lana. Je to 
snadnější, než se zdá!

JAK UVÁZAT LASO?

KOVBOJSKÉ    
UZLOVÁNÍ

1. 2. 3.

9.



Představ si tu úplně nejdelší klouzačku. Kroutí se, zatáčí, 
klesá a stoupá. V Kutné Hoře mají bobovou dráhu, po které 
budeš svištět s větrem jako o závod. Skluzavka je tak dlouhá, 
že sjet jí trvá skoro stejně, jako jeden díl tvého oblíbeného 
Večerníčku. To proto, že tahle bobová dráha je dokonce 
nejdelší v České republice.

… nejoblíbenější sladkost na světě pochází z jižní Ameriky?  
Před 500 lety čokoládu přivezl do Evropy španělský mořeplavec 
Hernán Cortéz. Ten čokoládu objevil u starověkých aztéků, kteří     
z ní vyráběli kakaové placky a nápoje. Dnes se čokoláda prodává 
v nejrůznějších podobách a příchutích. Která je tvá nejoblíbenější? 
Zažít takové malé čokoládové dobrodružství můžeš v Muzeu 
čokolády v Kutné Hoře, kde dokonce ochutnáš tu nejlepší 
čokoládu z různých koutů světa.

Logické počítání

Kolik je 7 - 3 - 4 + 1 = 

Toto číslo je < 6 a zároveň > 4 = 

Nejdelší česká bobová dráha je dlouhá …………............….... metrů.

Od všech prstů na rukou odečti palce 
a malíčky. Kolik prstů ti zbývá? =

Kolik teček mají berušky dohromady? =

MiniZOO Ringelland
Muzeum stříbra, Kutná Hora
Zámek Kačina

další švandaplac

Zjistíš, 
jak dlouhá je bobová dráha? 

Pro správný výsledek vyřeš 

tyto 4 matematické úlohy. víš, že...

(Řešení: Bobová dráha je dlouhá 1565 metrů.)



Hou hou hou, napni plachty a plnou parou vpřed do 
Herolandu! Najdeš tu totiž obávanou pirátskou loď. 
Zatím ale nemá jméno. Černou perlu už nám vyfoukl 
kapitán Jack Sparrow. Napadá tě, jak jinak loď 
pojmenovat? Zkus vymyslet jméno, které když ostatní 
piráti uslyší, nažene jim takový strach, že jim budou 
vlasy vstávat hrůzou. Svůj nápad si sem 
raději rychle zapiš, aby všichni 
ostatní mořští vlci věděli, 
že tohle obávané jméno je 
již zabrané. Kapitán na 
můstek! Je čas vyplout, 
tak hurá do zábavního 
parku Heroland.

Pirátská LoĎ10.



Podívej se pozorně na oba obrázky. Na první pohled 
možná vypadají stejně, ale když se zadíváš bedlivě, 
určitě mezi nimi najdeš všech 5 rozdílů. Takový traktor 
je pravou rukou každého statkáře. Na jaře mu pomáhá 
sázet brambory, v létě sekat louku, na podzim sklízet 
úrodu a v zimě odhrnovat sníh. To ale rozhodně není 
vše, co tenhle těžký stroj umí! Věděl jsi, že není traktor 
jako traktor? V Národním zemědělském muzeu  
v Čáslavi najdeš stodolu plnou těchto železných obrů  
a dozvíš se, kde všude ještě člověku pomáhají.

Najdi rozdíl

Stonewood přírodní rodinný park
Zámek Žleby s oborou
Zřícenina hradu Sion

další švandaplac

Najdeš všech  

5 rozdílů?

(Řešení: šroub na kole, výfuk, maska, střecha, přední závaží)



Český kocour
v botách

11.

Vymysli a namaluj si svého vlastního skřítka, 
který bude strážit vaši zahrádku. Nezapomeň mu také dát 
neobvyklé jméno, které si tu můžeš zapsat. Zkus si ho i vyrobit, 
v lese určitě najdeš plno potřebného materiálu.

Co myslíš, vyřešil Mikeš 
nějak tuto prekérní 
situaci a pořídil dárky, 
které slíbil? Chtěl bys znát 
další dobrodružství českého 
kocourka v botách? V Hrusích 

a jeho okolí se o všech jeho 
lumpačinách dozvíš první poslední. 
Tak hurá do Hrusic! Ať zjistíš, jak to
s Mikešem a Pašíkem na pouti dopadlo.

V chaloupce, kde bydlel Pepík Ševců, měli černého 
kocourka. Nebyl to ale jen tak ledajaký kocourek, 
který po dvoře honí myši. Mikeš totiž nejenže chodil 
po zadních jako člověk, on dokonce jako člověk i mluvil! 
Co se spolu s Pepíkem nadováděli veselých kousků, při 
kterých nikdy nechyběli kamarádi čuník Pašík a kozel 
Bobeš. 

To jednou do Mnichovic přijela pouť a Pašík s Mikešem se 
rozhodli, že taková podívaná, jim nesmí uniknout. Mikeš ještě 
před cestou rychle rozbil prasátko s úsporami a pak hurá 
na pouť. Jenže ouha! Jen co na pouť dorazili, Pašík jako 
kdyby dočista přišel o rozum. Vůně sladkého tureckého medu 
a pečených klobás ho pobláznila natolik, že sežral, na co 
přišel. Mikeš sotva stíhal za Pašíka platit. Celé to pobíhání 
a přejídání Pašíka nakonec zmohlo, a tak se na houpačkách 
nechal ukolébat k sladkému spánku. Mezitím ale na světě 
nebylo smutnějšího kocourka než Mikeše, kterému v botě 
nezbyl ani groš na dárky pro Pepíka a babičku. To by ale 
nebyl Mikeš, aby nakonec nedostal nějaký spásný nápad.

Kreslící 
výzva



… nemusíš být 
astronautem, aby ses mohl vydat 
na cestu do dalekého vesmíru? 
Moderní technologie jsou tak 
úžasné! Díky nim se můžeš stát 
vesmírným kovbojem a prozkoumat 
třeba mléčnou dráhu. A ještě něco. Cestu ti usnadní 
obří tobogán. Slyšíš dobře! Vesmírné dobrodružství na tebe 
čeká v Aquapalace Čestlice. Nasaď si speciální brýle, 
které tě přenesou do kosmu, a sjeď tobogán na velkém 
kruhu. To bude ale zábava! A když budeš mít štěstí, 
přiletí i ufoni a předvedou ti svoji laserovou show.

Víš, že...

Hvězdárna Ondřejov
Koupaliště Jureček
Zřícenina hradu Zlenice

V Dětském ráji na zámku Berchtold se zabydlely pohádkové 
bytosti. V Perníkové chaloupce do kamen přikládá dětižravá 
Ježibaba, z Pekla se ozývá čertí řev a řinčení řetězů,  
a v maličkých hradech a zámcích se ukrývají Liliputáni.  
A kdo se to schovává u kmenů stromů? To jsou přeci 
Skřítkové – Strážci lesa. Poznáváš je? Támhle je Měchura  
a támhle zase Podhoubník. Hlídají zámecký les před 
zákeřnými skřety a nezbednými trolly. Najdeš je všechny? 
Měj oči na šťopkách, skřítci jsou mistři ve hře na 
schovávanou.

další švandaplac



Do zbranííí!!! Připravit k palběěěě!!!!  
Hrrr na něěěěě!!!!!

Slyšíš to taky? Někde v dáli se chystá velká bitva. A protože 
jsi zkušený špión a zašifrované zprávy jsou pro tebe hračka, 
neváhej a vydej se armádě na pomoc. 
Ve Vojenském muzeu v Lešanech 
už na tebe čekají tví spojovatelé, 
abys jim pomohl s rozluštěním 
vzkazu od nepřítele.

…- | --.. | -.. | . | .--- | - | . || … | . || ..--. ||

.--- | … | - | . || --- | -... | -.- | .-.. | .. | -.-. | . | -. | .. ||

Tajná šifraNa bitevním
poli

V bitvách jsou zprávy posílány 
telegramem, kdy spojovatelé používají 
tzv. morseovku. Jednotlivá písmena jsou 
pak oddělena čárkou, slova dvěma čárkami. 
Náš tahák ti s tajným kódem pomůže. 
Morseovka se ti bude hodit i pro tajné vzkazy 
tvým kámošům.

12.

Sem 

otisk
ni razítko

 

 s ta
nkem

(Řešení: Vzdejte se! Jste obklíčeni)



Vyzkoušíš to?

Vydej se s rodiči na průzkum jílovských štol, kde se 
těžilo opravdické zlato. A pokud žádné nenajdeš – 
nezoufej! Dáme ti totiž návod, jak si vyrobit 
své vlastní zlaté valouny. O podobný 
čin se kdysi pokoušel i podvodník 
alchymista Edward Kelley, 
který se zabydlel v Jílovém  
u Prahy. Dlouho se mu 
dařilo císaře Rudolfa II. 
tahat za nos báchorkou, 
že zná tajemství výroby 
zlata a elixíru věčného 
mládí. Nakonec však 
za své lži zaplatil 
svobodou a skončil 
ve vězení. 

Staň se na chvíli alchymistou a připrav si 
zlato jen s pomocí dvou barev - zelené a červené.  
Náš návod ti v tom pomůže.

Najdi nějaké pěkné kulaté oblázky a doma je omyj 
vodou. Nakonec na ně nanes vyrobené zlato štětcem. 

Hrad Týnec nad Sázavou
Jízda Posázavským pacifikem
Muzeum motocyklů Netvořice
Zřícenina hradu Zbořený Kostelec

1 díl + 1 díl =

1 díl + 1 díl =

10 dílů + 1 díl+ 3 díly =

další švandaplac



Na hradě Český Šternberk mají velkou vzácnost… 
pravý stříbrný poklad. Zajímá tě, jak taková krása vypadá? 
Ukáže ti ho klíčnice, která umí odemykat dveře do dávné 
minulosti a o středověkém hradě ví úúúúplně všechno. 
Prozradí ti také to, proč měli chrabří a odvážní rytíři své 
erby nebo to, jak se dobývaly hrady. A kdoví, možná 
se ti podaří najít i ztracený kouzelný prsten princezny 
Arabely, která ho tu na hradě ukryla před černokněžníkem 
Rumburakem.

Rozlušti, co můžeš zažít na místě zvaném 
Farmapark Soběhrdy. Rodiče ti jistě rádi pomohou 
a zrcátko také přijde vhod - postav ho před 
zašifrovaný text a uvidíš, co se stane. Kterou zábavu 
si ve Farmaparku rozhodně nemůžeš nechat ujít?

KRMENÍ ZVÍŘÁTEK, OBŘÍ SKLUZAVKA, ZÁVODNÍ TRAKTŮRKY, 
SKÁKACÍ HRAD… NA FARMĚ PROSTĚ NENÍ ŽÁDNÁ NUDA! 
ZKUS SI ZAHRÁT NA MRAVENCE, POSTAVIT VLASTNÍ HRAD 
NEBO ŘÍDIT OPRAVDOVÉ SAFARI AUTO.

Jak by vypadal erb tvojí rodiny? Vymysli ho  
a namaluj. Nejen rytíři můžou mít své erby,  
i tvoje rodina by měla mít svůj vlastní!návrhář

Erbovní

Tajná šifra

13.



Víš, na čem si rád pošmákne méďa ušatý? 
Nejvíc mu chutnají žaludy, oříšky a samozřejmě 
med. Tihle sympaťáci, kterým se také říká 
himálajští, pocházejí z vysokých kopců v Asii, 
ale u nás bydlí na zámku. Na Konopišti mají 
medvědárium, které založili už před mnoha 
lety zámečtí páni. Představ si, že se máš 
o tyhle chlupáče starat a připravovat jim 
snídaně, obědy a večeře. 

Huť František
Muzeum motocyklů Konopiště
Rozhledna Špulka

Medvědí kuchařka

Medvědí jídelníček
Snídaně:

Oběd:

Večeře:

Zjisti, jaké další laskominy mají rádi, a sestav pro ně jídelníček, aby si pořádně pošmákli.

další švandaplac



Říkal sis někdy, proč je Medvídek Pú stále tak veselý? To 
proto, že jeho nejoblíbenější pochoutkou je slaďoučký med, 
který chodí mlsat do včelího úlu. Do jednoho takové obřího 
úlu se můžeš podívat ve Včelím světě v Hulicích, kde se 
dozvíš plno zajímavostí a zjistíš, proč se říká, že je někdo 
pilný jako včelička. Jen si to představ, aby včelky nasbírali 
jednu sklenici medu, kterým ti maminka sladí čaj, musí celou 
zeměkouli obletět sedmkrát kolem dokola.  

Včelí svět Najdi stín14.

1
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(Řešení: včelka č. 3)



Co myslíš, existuje opravdový elixír života? Samozřejmě, že ano!  
A není to nic jiného, než „obyčejná“ voda! Rostliny i živočichové ji 
totiž k životu bezpodmínečně potřebují. Voda dokonce tvoří většinu 
tvého těla. A tak zatímco bez jídla člověk vydrží i měsíc, bez vody 
nejdéle týden. Zkrátka a dobře, bez vody to prostě nejde.

Co jsi ale možná nevěděl je skutečnost, že každá voda přitom 
chutná jinak. Nevěříš? Tak si připrav malý experiment. Vezmi 
si několik sklenic a naplň je vodou z kohoutku, balenou 
vodou z obchodu, nebo teplou převařenou vodou z konvice. 
Tak co, cítíš rozdíl? Vyzkoušet si tento experiment můžeš i 
ve Vodním domě v Hulicích, kde navíc na nádvoří vybudovali 
celou řeku, ve které si v létě užiješ plno zábavy!

… návštěva zámku nemusí být žádná 
nuda? Ten ve Zruči nad Sázavou 
navíc můžeš prolézt od sklepa až po 
půdu. V hradním příkopu na tebe čeká 
pravý rytířský výcvik. Pokud si poradíš 
se všemi nástrahami, získáš opravdový 
glejt rytíře a připojíš se k družině rytíře 
Miloty Kolowrata. V podkroví se zas ukrývá 
Svět kostiček a panenek, kde si vyhrajou 
i ti nejvznešenější princové a princezny. 
Minout bys neměl ani Kolowratskou věž, kde 
si vyzkoušíš kouzlo, které neuměla dokonce ani 
Herminona - projít tajnou stěnou!

Vyzkoušíš to?

Kuličková dráha Zruč nad Sázavou
Malé muzeum techniky Kácov
Rozhledna Babka

Víš, že...

další švandaplac



Slyšel jsi o tom, že se v hoře Blaník ukrývají rytíři 
knížete Václava? Ti ve své skrýši vyčkávají, až bude 
tobě, mamince, tatínkovi i lidem okolo tebe nejhůře, 
aby vyrazili na pomoc. Kde se skrývá vchod do tajemné 
jeskyně, je dodnes záhadou. Zkus jí rozluštit a vydej se 
pořádně prozkoumat tuto bájnou horu. Po cestě však 
musíš splnit ceeelou řadu úkolů, které najdeš na stezce 
zvané S rytířem na Blaník. U některých se i pěkně 
zapotíš!

Než se však vydáš na průzkum, vyzkoušíme si tvoji obratnost. 
Nikdy nevíš, jaké záludnosti tě mohou na cestě potkat! 
Připrav si s kamarády překážkovou dráhu. Polož na zem třeba 
míč, plyšáka, kbelík nebo třeba autíčko. Poté si od maminky 
půjč zrcátko a s jeho pomocí projdi tuto překážkovou dráhu 
pozpátku. Vyhrává ten, který celou dráhu projde bez jediného 
zaškobrtnutí.

Jako správný průzkumník určitě víš, že základem 
úspěšné mise je dobrá příprava. Prozkoumat terén ti 
umožní 3D model v Domě přírody Blaníku. Seznámíš 
se tu také s živočichy a rostlinami, kteří se na bájné 
hoře vyskytují. Strážci tajemné jeskyně se však snaží 
všem průzkumníkům ztížit hledání, a tak si v Domě pro 
tebe připravili ještě knihu plnou úkolů a hádanek.

vyzkoušíš to?15. blanické 
pídění



… většina zvířecích mláďat, která přijdou do kontaktu 
s lidmi, se nemohou vrátit do volné přírody? Taková 
mláďata si buď na člověka natolik zvyknou, že by se 
o sebe již nepostarala, nebo je díky lidskému pachu 
nepřijmou jejich divocí rodiče. Proto se mláďat ve volné 
přírodě nikdy nedotýkej. V paraZOO Vlašim se přesně  
o taková zvířata starají. Uvidíš tady divoká zvířata, která 
můžeš potkat v našich lesích.

Každý hrdinný rytíř musí mít správnou výstroj. Ten náš je ale 
starý popleta a spletl si předměty. Najdeš všechny chyby? Víš, 
jak to má být správně?

Farní muzeum Kondrac

Pátračka Víš, že...

další 
švandaplac

(Řešení: prachovka místo meče, poklička místo štítu, bačkory místo železných bot a hrnec místo helmy)



Znáš pořekadlo „zima jako na Sibiři”? Zažít takovou zimu na 
vlastní kůži můžeš na místě zvaném Monínec. V zimě si tu 
užiješ báječnou lyžovačku nebo koulovačku. A až sníh roztaje, 
čeká tě tu plno jiných akčních dobrodružství. Nezapomeň si 
s sebou vzít i své věrné kolo, se kterým tě lanovka vyveze 
až na vrchol. Je tu pro tebe připravený kopec zábavy – 
trampolína, maxiskluzavka, lanový park – domů se ti odsud 
prostě nebude chtít!

Pak se s námi vydej na cestu do minulosti. Stroj času tě 
přenese o téměř 900 let zpátky, do časů krále Vladislava II.
V malé osadě se usadil králův důležitý kamarád, Vítek
z Prčice, který vždy věděl, jak králi poradit. Za jeho služby 
se mu král vždy pohádkově odměnil. Připoj se k Vítkově 
družině. Na jeho hradě v Prčicích na tebe čeká celá řada 
rytířských úkolů i oblíbená zábava pánů z Růže.

zimní radovánky

Překresli do 
mřížky rodový 
erb Vítkovců, 
na kterém je 
pětilistá růže.

16.



… nejslavnější český motýl se jmenuje Emanuel z pohádky 
O makové panence? Přitom jen v České republice poletuje 
okolo 3 500 druhů motýlů. Pozorovat je můžeš ve volné 
přírodě, nebo ve zvláštních sklenících. Jeden takový se nazývá 
Motýlarium Votice. Pestrobarevní letci, které zde uvidíš, 
sice nenosí cylindr a hůlku, ale jejich křídla i tak hýří všemi 
barvami, ze kterých zrak přechází.

Najdeš motýla jedináčka, který nemá své dvojče?

Dvojčata Víš, že...

další 
švandaplac

Modelářský domek Štětkovice
Park Drama věků
Retroautomuzeum Strnadice



Všude kolem tebe žije plno ptáků, plazů, ryb a divokých 
šelem. Abys je mohl vidět, musíš být hodně trpělivý, 
opravdu velmi tichý, mít příznivý vítr, a tak trochu i kliku. 
Zdá se ti nemožné ve volné přírodě potkat třeba lišku, 
bažanta, nebo chytit v rybníku kapra? Existuje i jednodušší 
způsob, jak vidět všechna zvířátka na vlastní oči bez velkých 
příprav. Vyprav se na expedici do Centra ochrany fauny 
v Hrachově.. Mají tu třeba obří akvárium, kde uvidíš ryby 
žijící v rybníce za tvojí vsí.

Rybářský 
atlas

17.

Jen 5 názvů ryb je vymyšlených a neexistují. Najdeš je? 
Zbylých 10 ryb skutečně žije v českých vodách.

Pátračka PIŽMA

JEŽDÍK

 AMUR

PARMA

OUKEJ

JELEC

OSTRORETKA

OUKLEJ ŠRUMEC

SUMEC

OSTROVIDKA

KARMA

STŘEVLE BOLEN

MNÍK

(Řešení: Ryba ježdík, oukej, šrumec, ostrovidka ani karma neexistují.)



Je tomu již půl století, co hrad Vrškamýk obývá strašlivý 
rytíř Hunec. Pověst o jeho krutém a trýznivém chování  
k poddaným se nese po celém širém kraji jako mor. Pomoz 
místním vesničanům připravit past na nelítostného rytíře, 
který se často vydává na procházky do lesů okolo svého hradu. 
Hledáme všechny udatné rytíře i rytířky, kteří zlosyna zastaví.

Adventure golf, Počepice
Rozhledna Milada
Skanzen Vysoký Chlumec

Než past s vesničany připravíte, chce to plán. Proto jsme ti tu 
nechali dostatek volného místa, kde si útok můžeš přichystat.

další 
švandaplac



Pojď sem, řeknu ti tajemství! Představ si, že zem, po které 
chodíš každičký den, v sobě ukrývá poklady. Chceš prozradit 
jaké? Už od nepaměti lidé toužili po vzácných kovech  
a kamenech, a proto začali budovat systém podzemních 
cest, které je k pokladům měly dovést. Jeden takový 
drahocenný poklad našli i v Hornickém muzeu Příbram. 
Vydat se do podzemí a zjistit, co vzácného se tam ukrývalo, 
můžeš teď i ty! A třeba najdeš poklad, o kterém se ti ani 
nesnilo.

Taky tak moc rád jezdíš vlakem? A co teprve taková cesta 
důlním vláčkem. Jen si to představ – cesta vlakem  
v podzemí! Vyzkoušet si jí můžeš v příbramských dolech, 
kde takové vláčky jezdí dodnes.

Ve zdravém těle zdravý duch! To věděly už naše babičky a své 
o tom vědí také v areálu Nový Rybník v Příbrami, kde 
mají připraveno pro všechny sportovce a sportovkyně něco 
zábavného. Uspořádej závody na bruslích, nebo turnaj  
v minigolfu. V létě se můžeš ochladit na vodním hřišti nebo  
v přírodním koupališti. Tak hurá do Příbrami, kde si pro tebe 
nachystali spoustu zábavy a pohybu.

Ukrytý poklad

Najdeš na obrázku 
všech 10 ztracených 
drahokamů?

1
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Znáš české pověsti o Praotci Čechovi, Krokovi nebo 
krásné Šárce? Seznámit se s nimi můžeš v Čechově 
stodole v Bukové u Příbramě. Čeká tu na tebe sám 
Praotec i kněžna Libuše, aby tě provedli českou historií.

Kreslící výzva

… můžeš navštívit komnatu skutečné královny? Ačkoliv u nás 
již královny nežijí, v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod 
Třemšínem mají komnatu české královny Johanky, která 
vládla po boku krále Jiřího z Poděbrad. Do pokoje vznešené 
paní však mají vstup povolena pouze šlechetná pážata. Proto 
ti zde půjčí vhodný oblek chrabrých rytířů, udatných princů 
i urozených princezen. Až do královniny komnaty vstoupíš, 
nezapomeň se jí hluboce poklonit.

Víš, že...Tady nakresli nejzajímavější pověst



Možná jsi už v televizi viděl soutěžní seriál Pevnost 
Boyard, ve kterém parta kamarádů plní dobrodružné 
hry, aby získala zlatý poklad otce Fury. I ty si můžeš 
tuto adrenalinovou hru zahrát. Vezmi s sebou rodiče, 
sourozence i kamarády a vypravte se za dobrodružstvím 
do TEPfactoru. Čeká tu na tebe 25 tajuplných a 
záludných úkolů. Zvládneš je splnit, než vyprší časový 
limit? Průvodcem ti bude loupeživý pirát, jehož poklad 
můžeš na konci získat. Nezní to jako opravdová zábava?

Hádej, hádej hadači

Chtěl bys vědět, kde se ukrývá tajný výcvikový  
tábor Spidermana? Na okraji Slapské přehrady  
v hlubokých lesích najdeš, co hledáš. Toužíš se, 
tak jako tvůj oblíbený superhrdina, naučit šplhat 
po zdech, zdolávat překážky nebo létat vzduchem 
na laně? Tedy pavučině samozřejmě. V Lanovém 
Parku tě naučí vše, co bys mohl 
v případném souboji s Green 
Goblinem nebo Doctorem 
Octopusem potřebovat  
k vítězství.

Spidermanův  
výcvik19. Domaluj

pavučinu



Muzeum zlata Nový Knín
Památník Karla Čapka ve Staré Huti
Šlapadla a motorové čluny  
na Slapské přehradě

A protože si otec Fura liboval v hádankách, 
několik jsme si jich připravili i pro tebe.

… na zámku Dobříš bydlí zlý knížepán, který si myslí na krásnou 
mlynářovu dceru Elišku? Se svým věrným sluhou Jeanem kuje pikle, 
jak získat Eliščino srdce a jak se zbavit pohledného mládence Jindry, 
do kterého se Eliška zakoukala. Určitě už víš, o které pohádce je 

řeč! Na zámku mají také Muzeum hraček, kde zjistíš, s čím si 
hrála třeba tvoje babička a dědeček, když byli malí jako ty.

Jedna hlavička, jedna nožička. Hlavička, když zčervená,  
konec nožky znamená.

Nemá ruce, ani nohy a přesto vrata otevírá. Co je to?

Stojí krejčí na pasece, tisíc jehel s sebou nese. Kdo je to?

Znáte tlustou holčičku? Nosí žlutou sukničku.  
Když jsme ji svlékali, všichni jsme plakali.

Víš, že...

další 
švandaplac

(Řešení: kiwi, mlok, popcorn, sirka, vítr, ježek, cibule)



Přenes se do říše pohádek, kterému vládne královna 
Elsa. Centrem jejího království se stal zámek Mníšek 
pod Brdy, kde na tebe čeká i se svými věrnými 
poddanými. Ve sklepení se ukrývá hrůzostrašný drak a 
ve věži se usídlila hodná čarodějnice, která po nocích 
vyráží na cesty po širokém okolí. A na čem jiném 
by moderní čarodějnice měla cestovat, než na svém 
spolehlivém vysavači! 

Else dělá společnost i její oblíbený sněhulák Olaf, který 
ze všeho nejraději hraje hru na schovávanou, a tak se 
každou chvilku ztratí v labyrintu zámeckých chodeb. 
Pomůžeš Else najít nezbedného sněhuláka? Odměna tě 
nemine!

Jen jeden sněhulák nemá dvojče.  
Najdeš ho?

DvojčataLedová říše  
pohádek

20.



Paní Zima je mocná kouzelnice, co vždy vyčaruje plno 
zmrzlých kouzel. Tak například maluje obrázky na okenní 
tabule, nebo modeluje rampouchy visící ze střech domů. 
Každý rampouch je jinak dlouhý a dokonce se na ně dá 
hrát jako na hudební nástroj. Když však přijde jaro, všechny 
rampouchy roztají. Představ si, že je jedno místo, kde takové 
rampouchy neroztají, a dokonce rostou i v opačném směru 
- od země k nebi. Teple se obleč a vydej se na průzkum 
Koněpruských jeskyní. 

Dvůr Všerad
Muzeum trabantů, Nová Ves pod Pleší
Zoopark Karlštejn

Krápníky, jak tady rampouchům říkají, tu vznikají jako 
kouzlem! Mají prapodivné tvary, které připomínají ještěrku, 
nos nebo obřího hada. 

další švandaplac



Tvůj pokojíček je určitě plný krásných hraček. Přes den 
kluci na svém koberci pořádají automobilové závody, 
holčičky v jejich rohu chystají čajové dýchánky pro 
panenky a večer každý rád usíná v postýlce se svým 
oblíbeným plyšákem. Vezmi svou nejoblíbenější hračku 
na výlet na zámek Hořovice, kde ti ukážou, s čím si 
před mnoha lety hráli malí princové a malé princezny 
jako jsi ty. Průvodcem ti bude tvá maminka a tatínek.

Hračky malých 
aristokratů

21.

Nakresli sebe 
a svojí oblíbe

nou 

hračku na vý
letě!



V minulosti jsi mohl na každém větší nádraží najít budovu 
zvanou výtopna. Bydleli tu parní lokomotivy, které ve výtopně 
připravovali k jízdě. Taková příprava mohla trvat i něěěkolik 
hodin. Ve Výtopně ve Zdicích mají kromě parních vlaků, 
také staré autobusy nebo hasičáky. A tak se můžeš vydat na 
cestu do minulosti opravdovým starým vozem.

Logické počítání

Pomoz lokomotivové četě zatopit pod kotlem a vyrobit tolik 
potřebnou páru. A protože je tahle práce pořádná věda, vyřeš 
všechny příklady.

… bydlí večerníčková medvíďata Agáta a Martin? Méďové se 
zabydleli na hradě Točník a stráží ho před zbojníky a lupiči. 
Nejvíce si smlsnou na medu, ale radost jim udělají i oříšky, 
houby a různí hmyzáci. Agáta s Martinem jsou medvědi 
hnědí, které poznáš podle jejich velké kulaťoučké hlavy. Jsou 
to také velcí spáči, proto je neruš od listopadu do března,  
kdy se ukládají k zimnímu spánku.
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Víš, kde...



U večerníčkových medvídků ještě chvíli zůstaneme. Vzpomínáš 
si na Vojtu, Kubu a Matěje? Kluci už z medvíďat pěkně 
vyrostli, jsou to ale pořád velcí mlsálci. V Berouně pro ně 
vybudovali nový domov, kde si spokojeně lebedí. V okolí 
medvědária najdeš plno prolézaček, které ti návštěvu  
u medvědů zpříjemní. A protože jsou méďové televizní hvězdy, 
mají také svou hymnu. Vzpomeneš si a doplníš ztracená 
slovíčka?

méĎové
z večerníčku

Vojta, Kuba s Matějem, usnou než se …........................ .

Celý den si ……........... , jak by pracovali. Tak copak jim …............. ?

Brum, brum, …................. . O čem se zdá …..........….. ?

Hlavu, zadek, nohu, schovej do ….............… Brum, brum, brum.

Brum, brum, …............... . Zazpíváme medvědům.

Dobrou noc, vy ….............. . Nechrápejte velmi nebo si …...........…. dům.
nadějempopřejem

brum

šelmy

zboříte

medvědům

hráli

brlohu

brum

22.



V lesích okolo pohádkového hradu Křivoklát se ukrývá 
plno zábavy. Mezi vysokými stromy můžeš objevit 
hned 3 dětská hřiště! Hradní pán zde nechal pro 
malá pážata postavit nejrůznější houpačky, lanovky, 
skluzavky…. zkrátka všechny možné prolézačky, na které 
si jen vzpomeneš. Všechna hřiště najdeš, když se vydáš 
po naučné stezce, která ti pomůže poznat stromy okolo 
tebe podle listu nebo kousku kůry.  

Crazy golf, Beroun
Hamousův statek, Zbečno
Muzeum motocyklů Křivoklát
Rozhledna Máminka

Tak schválně, zda si dával pozor!  
Najdi na hřištích dubový list a vezmi si ho domů. Pak ho celý 
natři třeba vodovkami a na památku si ho sem obtiskni.

další švandaplac

Sem obtiskni list



Určitě jsi mockrát slyšel, že oslík je pomalý, hloupý a umí 
si pořádně postavit hlavu. Co myslíš? Že to je pravda? To 
víš, že není! A co asi takový oslík nejraději svačí? Vydej se 
s rodiči na dobrodružnou cestu na Oslí stezku ve Svárově, 
kde tě o roztomilých oslících všechno naučí. Nejlepší zážitek, 
který ti budou kamarádi závidět, je však procházka do 
nedalekých lesů. Jako pravý cestovatel můžeš oslíka osedlat 
batůžkem se svačinou pro tebe i tvého ušatého parťáka a 
vydat se na průzkum okolí farmy. Zvládnete spolu zdolat 
nastražené překážky a dojít úspěšně do cíle cesty?

Už víš, na čem si oslík nejvíce pochutná? 
Vybarvi oslíka a také to,  
co jí. Ostatní nech bílé.

U farmaření ještě chvilku zůstaneme. Jen za kopcem od Oslí 
stezky na tebe čekají další zvířátka, která se na tebe těší. 
A pokud nemáš procházek dost a okolní krajinu jsi málo 
prozkoumal, vydej se na Statek u Merlina do Chyňavy, 
kde na tebe čekají lamy. S těmi ti průzkum půjde mnohem 
rychleji!

Oslí 
Dobrodružství 

23.

(Řešení: jablko, mrkev, zelená větev, tráva, banán, suchý chléb)



Vyzkoušíš to?
Chrustenická šachta
Skanzen Červený Újezd
Solvayovy lomy

V Loděnici se nachází Kuličkový park, kde pro 

tebe opravdové kuličkové hřiště připravili. Vůbec 

nevadí, jestli nemáš kuličky. Popros rodiče,  

aby ti v parku kuličky zakoupili a uspořádej turnaj. 

Pravidla jsou jednoduchá. Každý má 10 kuliček,  

které musí dostat do připraveného důlku. Nejprve  

se pokus dostat kuličku co nejblíže tím, že ji hodíš  

k důlku. V dalším kole už smíš pouze cvrnkat.

Zeptej se babičky a dědečka, kterou hru 
měli v dětství nejraději. Možná, že ti odpoví 
cvrnkání kuliček. Hrálo se především  
s hliněnými, protože ty skleněné – nazývané 
duhovky –  byly vzácné jako poklad. 

Co si tu hru vyzkoušet?

další švandaplac



Na pohádkovém hradě Krakovec se to strašidly 
jen hemží. V rozpadlém paláci se ukrývá hrozný 
Mrakomor, který drží pod zámkem nebohou 
Večernici. Seber odvahu a vydej se na pomoc 
udatnému Velenovi přemoci černokněžníka. 

Sem 

otisk
ni razítko

 

 s Leontýnkou

Hned, jak porazíš zlého Mrakomora, sestup do sklepení, 
ve kterém se Vendelín s Edou snažili podepsat na zeď. 
Zpustlý hrad totiž obývají hradní stvrašidla, která se 
zjeví až s prvním nočním ptákem. Rytíř Brtník z Brtníku 
rád popíjí Francovku a spanilá Leontýnka čeká na svého 
osvoboditele. Budeš jím ty? 

Prozkoumej okolí hradu a pokus se najít kopretinu, 
kterou Leontýnku vysvobodíš.

Pamatuješ si, 
jak se jmenuje bratr Večernice,  
který princi Velenovi  
rozehřál meč?

Víš, o kterých dvou pohádkách je řeč?

Na hradě
strašííííííí

24.



Představ si, že zhruba před 500 miliony lety 
ležela celá oblast okolo Skryj pod hladinou 
moře, ve kterém žili měkkýši, ramenonožci, 
ostnokožci a trilobiti. Najít si vlastní 
zkamenělinu těchto živočichů můžeš i ty,  
a to na naučné stezce Po stopě trilobita. 
Vydej se na cestu a nezapomeň si půjčit 
tátovo kladívko.

… získat elektrickou energii, díky které doma 
svítíš a díváš se na televizi, lze i z vody? 
Pokud je proud vody silný, roztočí turbínu, 
která elektrickou energii vyrobí. Je to tak 
trochu magie a její tajemství odhalíš při 
návštěvě Elektroskanzenu Čechův mlýn na 
břehu řeky Berounky.

Tady si svůj nález překresli za pomocí 

takzvané frotáže. Přilož papír na 

zkamenělinu a obyčejnou tužkou ji 

rovnoměrně přejížděj, dokud se tu obrázek 

jako kouzlem neobjeví.

Víš, že...

Muzeum veteránů Pavlíkov
Skryjská jezírka
Zřícenina hradu Týřov

Po stopě trilobita

Prozkoumej okolí hradu a pokus se najít kopretinu, 
kterou Leontýnku vysvobodíš.

další švandaplac



Nastartuj mozkové závity, letí k tobě hádanka! Tak 
schválně, co mají společného Prasátko, Kyklop, Ušatá, 
Hurvínek a Papoušek? Nevíš? Všechno jsou to přezdívky 
lokomotiv, které jim dali lidé. Tak jako třeba ta tvoje, 
i tyto přezdívky mašinek vznikly podle jejich vzhledu, 
nebo zvuku, který při jízdě vydávají. Ale ještě jednu 
věc mají společnou. Opravdu tě nic dalšího nenapadá? 
Všechny je najdeš v Železničním muzeu v Lužné  
u Rakovníka. Ve staré výtopně tu odpočívají vlaky parní, 
motorové i elektrické, osobní i nákladní.

O mašinky se stará  velká parta lidí. Po návštěvě muzea, 
určitě zvládneš doplnit, co kdo dělá.

Plnou parou
vpřed

25.

Topič ….......................…........................…........................…......

Mašinfíra ….......................…........................…........................

Výpravčí …..........................…........................…........................

Výhybkář …........................…........................…........................

Ajznboňák .......................…..........................…........................



Jen přes les od hrozitánsky velikých mašin, se nachází 
místo, kde má svůj úkryt Batman. Jeho garáž je plná 
bouráků, žihadel a super rychlých sporťáků, se kterými 
se vydává do ulic Gotham City. Staň se superhrdinou 
a navrhni si vlastní fáro. Inspiraci najdeš v Muzeu 
amerických veteránů JK Classics.

Ukázková obora Lány
Železniční muzeum Kolešovka,  
Kněževes

Namaluj si vlastní superauto!

další švandaplac



Úplně naposledy se staň cestovatelem časem a přenes 
se do minulosti. Pár středověkých vesnic jsi už navštívil, 
takhle je ale úplně jiná. Tak například tu nenajdeš 
dřevěné domky, za to tu mají pravý vesnický obchůdek 
se vším, co bys mohl k životu na venkově potřebovat. 
Největší statek ve skanzenu Třebíz, už určitě znáš. 
Jen si vzpomeň na Majdalenku a Matěje z pohádky 
Nejkrásnější hádanka, kteří na statku lakomého 
hospodáře žili. 

Hádankář26.

Uhádneš stejně jako mazaný Matěj všechny 
hádanky princezny Rozmarýnky?

Hádej, hádej hadači

Obchází se srpem celou zem, nesekne do trávy tam ani sem.

Visí to a neví kde, bije to a neví koho, ukazuje, neví kam, počítá 
a neví kolik.

Když má jít dvovnitř, bijou ho do hlavy. Když má jít ven, táhnou 
ho za krk.

Kdo to dělá, nechce to. Kdo to koupí, nepotřebuje to, a kdo to 
potřebuje, neví o tom. Co je to?

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

?
?

?

(Řešení: měsíc, hodiny, hřebík, rakev)



Dej si s kamošem závod v řešení tohoto 
bludiště! Kdo bude první venku?

Východ

Hvězdárna Slaný
Vojenský skanzen Zbečno
Zoopark Olovnice

Víš, že...
… z Prahy jezdí speciální vlak nazvaný Cyklohráček, který je 
plný her, hraček a balónků? S touhle zábavou ti cesta rychle 

uteče. A kam tě vláček zaveze? Třeba do Železničního 
muzea ve Zlonicích, kde se naučíš, co vše jako zkušený 
mašinfíra musíš umět. 

Taky rád doma stavíš různé bunkry a úkryty? Ve své pevnosti 
jsi v bezpečí před různými příšerami, a navíc je to skvělé místo, 
odkud ovládnout svět! Tak se teple obleč, vyrazíme spolu do 
podzemí! Na místo, které bylo spoustu let velikým tajemstvím. 

Vnitru bunkru Drnov si budeš připadat jakov ponorce. Před 
nepřáteli tě ochrání opravdické rakety a případným vetřelcům 
zamotá hlavu důmyslný labyrint chodeb.Hráč 1 Hráč 2

další švandaplac



Na výlet
s písničkou

27.

Na tajemném hradě Okoř v noci můžete 
potkat skutečné strašidlo…. po jeho hradbách 
se totiž prochází slavná Bílá paní!  
V podhradí její sídlo před toulavými trampy 
hlídá rozpustilý šerif, který si na Bílou 
paní tajně myslí. Nevěříš? Vždyť  
o tom zpívá i oblíbená táborová 
písnička.

Na kon  -  ci  té   ce - sty     tr  -  ni   -   té        sto - jí   kr - čma    ja  -  ko      hrad.

Tam za - pa - dli     tram - pi      hla - do - ví   a      se - šlí         za - čli   so - bě      no -  to   -  vat.

Na  hra - dě     O -  ko - ři     svě - tla už     ne - ho - ří       bí - lá   pa - ní     šla  už  dá - vno  spát.
Ta     mě - la      ve zvy - ku    podle své - ho   bu - dí - ku       o půl - no - ci    cho - dit  stra - ší - vat. 

  Od  těch    dob co jsou tam  tram - po -      vé      ne - smí z hra - du  pryč.

A  tam do - le  v pod - hra - dí     se  še - ri - fem    do - vá - dí     on  jí  se - bral od  kom - na -ty klíč.

    Na  O - koř  je       ces - ta    ja - ko  žá - dná     ze  sta   vrou - be - ná  je   stro - ma - ma 
   Když jdu  po ní         v lé - tě   sa - mo - ten  ve     svě - tě     sot - va ple - tu    no - ha - ma.



Jen kousek od hradu Okoř se nachází místo, kde 
vedle sebe žijí česká i exotická zvířátka. V Zooparku 
Zájezd zažiješ plno zábavy, a ještě se seznámíš  
s nejrůznějšími živočichy. Dva z nich se nám 
trochu promíchali. Poznáš z obrázku, která dvě 
zvířátka na tebe v zooparku čekají? 

Aquapark Kladno
Hornický skanzen Mayrau
Vodní park Čabárna

odhalíš to? Víš, že...

… Krtečka znají lidé po celém 
světě? Opravdu! V Číně si 
Krtečka zamilovaly tisíce dětí 
pro jeho dobrodružství  
s Pandou. Krteček se dokonce 
podíval i do vesmíru, kam ho 
vzali američtí astronauti. A kde 
ještě Krtečka děti znají? Vydej 
se to zjistit do Kladenského 
zámku, kde má svoje nové 
sídlo.

další švandaplac

(Řešení: chameleon a surikata)



Chtěl bys umět kouzlit jako Harry Potter, nejslavnější 

čaroděj všech dob? Tvým zkušeným učitelem bude 

sám Pavlus Kožichus, který ovládá i tu nejsložitější 

magii. Nastup do kouzelnického autobusu, který 

tě zaveze do Divadla kouzel v Líbeznicích. 

O přestávkách, mezi hodinou lektvarů a lekcí 

přeměňování, si užiješ zábavu v začarovaném 

zrcadlovém bludišti, které skryje pravou 

podobu všech zbloudilců. 

Napiš kamarádce nebo kamarádovi tajemný vzkaz 
neviditelným písmem. Budeš na to potřebovat jen 
citronovou šťávu, štětec, papír, svíčku a sirky.

Šťávu z citronu vymačkej do misky nebo skleničky, 
namoč do ní štětec a napiš svůj tajný vzkaz na 
čistý bílý papír. Potom nech vzkaz uschnout. Ale 
pozor! Nedávej ho na sluníčko ani na topení.

A jak si vzkaz přečteš? Jednoduše ho opatrně 
přilož nad hořící svíčku. Ale pozor, ať ti papír 
neshoří. Přilož ho jen tak blízko, aby byl v teple. 
Vzkaz se ti na papíře jako kouzlem zjeví.

Vyzkoušíš to?
Škola
Čar a kouzel

1.

2.

3.

28.



…. nejlepší letní koupačku najdeš u českého moře? Že Česká 

republika moře nemá? Pravé sice ne, ale v Čechách najdeš 

plno falešných moří. Nazývají se pískovny – to proto, že se 

zde těžil písek. Když dělníci odešli, byly pískovny zaplaveny 

vodou. Díky tomu vznikla jezera s písečnými plážemi  

a průzračnou vodou. Mořské vlny ani slanou chuť vody zde 

sice nenajdeš, přesto uvidíš, že si tu budeš připadat jako  

u moře. Vydej se s rodiči a kamarády třeba k Proboštským 
jezerům nebo k jezeru Mlékojedy, Lhota, Ovčáry a 
Konětopy a přesvědč se sám, jak moc jsou si tato místa  

s mořem podobná.

Muzeum veteránů Pavlíkov
Skryjská jezírka
Zřícenina hradu Týřov

Víš, že...

další švandaplac
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