70

y
t
ě
v
s
í
n
l
Parale

zábavy

Pokud vás už omrzely tradiční rodinné výlety za památkami a přírodními
krásami Čech a Moravy, vydejte se do některého ze zábavních parků,
které u nás v poslední době rostou jako houby po dešti. Jestliže ve vás toto
slovní spojení budí despekt, pak vězte, že tuzemské zábavní parky nabízejí
všechno jiné, jen ne disneylandový kýč. Možná máte rádi adrenalin
a sport, vědu, Divoký západ, Kelty nebo třeba zahradní labyrinty. Stačí si
jen vybrat téma, které vás zajímá.
Text Markéta Večeřová Foto Fotobanka.cz
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Boheminium

Šťastná země

Máte jen pár hodin času, a přesto chcete poznat to nejkrásnější
a nejzajímavější z celé republiky? Pak se vydejte do Mariánských
Lázní a během chvíle uvidíte Karlštejn, rozhlednu na šumavském Poledníku, Ještěd, Český Krumlov, kamenný most v Písku,
zámek Kynžvart a mnoho dalších skvostů. Zdejší pěkně upravený park miniatur v blízkosti hotelu Krakonoš totiž představuje
v rámci naučně poznávacího okruhu naprosto dokonalé repliky nejvýznamnějších stavebních a technických památek u nás
v měřítku 1 : 25. Exponáty, jichž každým rokem přibývá, tedy
uvidíte tak, jak by se vám jevily při pohledu z letadla ve výšce
asi 200 metrů. Kromě staveb najdete v parku, který byl pro veřejnost otevřen v červnu 1999, i modelovou železnici a makety
letadel a lodí. Budete-li unaveni prohlížením modelů, jistě vám
přijde vhod zdejší kavárna, kde na vás čeká nejen občerstvení,
ale také bitevní loď Bismarck. Obejdete-li celý park po vnějším
obvodu, cesta vás dovede až k oboře s jeleny, srnci a daňky. Pro
návrat zpět do města můžete využít lanovku, jejíž horní stanici
najdete asi 150 metrů od parku.

Otevírací doba: duben–listopad denně 10–17 hodin
Vstupné: dospělí 95 Kč, děti (6–15 let) 45 Kč
Info: www.boheminium.cz

V Českém ráji, v Radvánovicích u Turnova, se od roku 2004 nachází areál zábavního parku Šťastná země. Pro děti i dospělé je
tu připravena více než stovka atrakcí, jako například dřevěná
replika zámku Hrubá Skála, obří nafukovací trampolíny, dětská
trpasličí vesnička, rozhledna, množství dřevěných domků pro
dětské hry, prolézačky, houpačky, lanovky, lezecké stěny či pískové rýžoviště s pravými českými granátky. Na požádání vám
zaměstnanci parku zajistí let horkovzdušným balonem nebo
projížďku na terénní koloběžce či elektrickém vozítku Segway.
Letošními novinkami jsou airsoftová střelnice, minigolf a naučná „Babiččina zahrádka“ s bylinkami a zeleninou. Od roku
2009 je součástí Šťastné země prožitkový geopark s naučnou
stezkou o přírodě a geologii zdejší krajiny. Děti názorně uvidí meandrující koryto Jizery a mohou si zde vyzkoušet, jak se
proplavuje písek. Pro odvážné je připraven přechod rybníčku
po kůlech a adrenalinové závěsné lávky. Na skále pak uvidíte
dřevěný hrad s visutým mostem.

Otevírací doba: denně, květen–červen 9–19,
červenec–srpen 9–20 a září 9–19 hodin
Vstupné: 80 Kč
Info: www.stastnazeme.cz

Mirakulum  
Horkou novinku představuje zábavně naučný park Mirakulum, který byl otevřen letos
v září v Milovicích nad Labem na sedmihektarovém území, kde se ještě před pár lety
rozprostíral nevzhledný komplex a rumiště po bývalém vojenském prostoru. Tento
ostrov her, fantazie a poznání, jak mu jeho tvůrci přezdívají, nabízí herní atrakce
pro děti od nejútlejšího věku do patnácti let, jako třeba hrad s katakombami, kontaktní ZOO s mini oslíky, venkovní amfiteátr určený pro divadelní představení nebo
koncerty, obří pískoviště, hledání cest z přírodního bludiště nebo lanové centrum.
Do budoucna tvůrci parku počítají rovněž s vybudováním vodního světa a unikátního
ubytování v hobitích norách. Plánovanou součástí areálu bude rovněž naučná lesní
stezka. Park je vybudován v přírodním stylu, s využitím akátového dřeva, kamenů
či lan a nabízí spoustu míst pro hry, odpočinek i rodinný piknik pod nádhernými
vzrostlými stromy.

Otevírací doba: čtvrtek–neděle 10–17 hodin (provoz do první třetiny listopadu)
Vstupné: 100 Kč za osobu (do konce letošní sezony)
Info: www.mirakulum.cz a http://www.facebook.com/ParkMirakulum
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Labyrintárium Loučeň

iQpark Liberec
Experimenty, labyrinty, vodní hrátky, příroda a energie, hry
a hlavolamy, klamy a iluze, škola hrou či science show. To vše
ve zkratce nabízí první tuzemské science centrum iQpark v libereckém centru Babylon, které populární formou zpřístupňuje svět vědy a techniky. Protože základním principem je
interaktivnost, tedy zapojení co největšího množství smyslů,
sahání na exponáty se zde přímo doporučuje! iQpark je rozčleněn do čtyř podlaží a představuje stovky exponátů, experimentů a her. K těm nejzajímavějším určitě patří zrcadlové
bludiště, vodní rotující tunel, bublinárium či Fakírovo lože.
Návštěvníci se mohou vyfotit s nejvyšším mužem planety, zahrát si na moderátora předpovědi počasí nebo prozkoumat své
tělo termokamerou.
Každou sobotu a neděli se v iQparku koná velkolepá science
show, jejíž součástí jsou pokusy s Van de Graaffovým generátorem, s kapalným dusíkem o teplotě až -196 °C a také ohňová
show plná barev a výbuchů. Každou neděli od 14 hodin park
veřejnosti otevírá své laboratoře. Děti i dospělí si tady v rámci
zábavných workshopů například vyrábějí svůj vlastní parfém,
vytvářejí fotografii postaru (kyanotypií) nebo pod mikroskopem zkoumají sosáček komára, plesnivý chleba či embryo žáby.

Otevírací doba: denně 10–20 hodin
(průměrná doba prohlídky centra je 2–4 hodiny)
Vstupné: dospělí 120 Kč, děti 80 Kč
Info: www.iqpark.cz

V zámeckém parku v Loučni na Nymbursku na vás na ploše 23 hektarů čeká jedenáct labyrintů a bludišť, které nemají
v Čechách ani v Evropě obdoby. Jde o magické místo, jehož
návštěva stojí za to – přinejmenším proto, že zde načerpáte energii, neboť zdejší bludiště a labyrinty jsou vybudovány
na energeticky silných místech. Při vstupu do parku s labyrintáriem obdržíte ke vstupence přehledný plánek s rozmístěním
labyrintů a bludišť, projektovaných zkušeným Angličanem
Adrianem Fischerem, který vytvořil po celém světě více než 500
labyrintů. Než vstoupíte, měli byste vědět, že labyrintem vede
jediná cesta, byť pořádně klikatá, zatímco v bludišti narazíte
na mnohá rozcestí, přičemž ne každá z cest vede k cíli. Bludiště
a labyrinty propojuje naučná stezka s obsáhlými informacemi o historických kořenech a současnosti labyrintů a bludišť.
Dozvíte se, že labyrint hrál roli v rozličných starých kulturách
– od starověkých Keltů přes středověkou křesťanskou Evropu až
po indiánské kultury amerického kontinentu.

Otevírací doba: zámek je otevřen celoročně,
v období září–prosinec 10–17 hodin, přesné informace na webu
Vstupné: vstupné pouze do parku s labyrintáriem
je pro dospělé 99 Kč, pro děti 33 Kč
Info: www.zamekloucen.cz/labyrinty-a-bludiste

Western park Boskovice

Toto westernové městečko v jihomoravských Boskovicích je vybudováno v areálu bývalého pískového lomu, věrně připomínajícího přírodní scenérie z dobrodružných
filmů. Když ne vy, tak vaše děti si v této atmosféře Divokého západu jistě budou
za chvíli připadat jako kovbojové nebo indiáni. V areálu parku narazíte na spoustu
atrakcí, které otestují vaše dovednosti. Vyzkoušíte si hod tomahavkem a oštěpem,
střelbu z praku a luku, jízdu na koni, změříte sílu na silostroji a zkusíte rýžovat zlato
nebo drahokamy. Mimořádným zážitkem je procházka s kozou ze zdejší proslulé půjčovny koz. V jezdecké aréně můžete vyslechnout vyprávění o odvěkém přátelství mezi
člověkem a koněm. Uvidíte indiánskou drezúru, jízdu na třech koních, vystoupení
psa a koně. Přímo v areálu se konají i dětské indiánské tábory s dobrodružným programem, speciální víkendové akce, country bály s výukou tanců i noční představení
koňské show a také kabaret. Součástí areálu městečka je rovněž prehistorický park
„Ztracený svět dinosaurů“ a lanové centrum.

Otevírací doba: denně 10–18 hodin
Vstupné: vstup do parku zdarma, vstupné se platí na jednotlivé atrakce, představení
nebo při vstupu do speciálních částí parku
Info: www.westernove-mestecko.cz a www.http://www.facebook.com/westernboskovice
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Adrenalin park Jeseníky
Název parku, který se nachází na ranči Orel u obce Česká Ves na Jesenicku, mluví
sám za sebe: nejvíc si to tady užijí milovníci pohybu a divoké horské přírody. Zdejší
dominantou je jedenáctimetrová adrenalinová věž, která prověří vaše lezecké schopnosti na provazové síti nebo šesti horolezeckých cestách různé obtížnosti. Toužíte-li
metat salta vpřed a vzad ve více než třímetrové výšce, nebojte se vyzkoušet bungee
trampolínu s jištěním. Vaše děti si mezitím mohou vybít energii na menších, rovněž
bezpečných trampolínách. Dostanete-li chuť a odvahu zažít přetížení 1 G, tedy stav
beztíže, neváhejte vyšplhat na devítimetrový sloup, skočit dolů (samozřejmě s jištěním) a pohoupat se na takzvané obří houpačce. Možná však dáte přednost lanovému
centru s překážkami umístěnými pět až osm metrů nad zemí a ve dvou variantách
obtížnosti, kam se můžete vydat i za tmy. Pro školáky je k dispozici malé lanové centrum, jehož využití je zcela zdarma. V Adrenalin parku si lze rovněž zajezdit na koních
nebo čtyřkolkách či vyzkoušet paintball nebo lukostřelbu – zdejší lahůdkou je střelba na 3D terče. Pro předem ohlášené zájemce pak instruktoři parku pořádají výlety
na lodích, horských kolech a terénních koloběžkách mimo areál parku.

Otevírací doba: na jaře a na podzim otevřeno o víkendech (září 10–16, říjen 10–15 hodin),
všední dny po telefonické dohodě, od června do srpna provoz denně
Vstupné: v nabídce jsou různé cenové balíčky od 180 do 1 150 Kč
Info: www.adrenalin-park.cz

Miniuni Ostrava
Velký výlet do malých rozměrů – tak lze nazvat výlet do ostravského Miniuni, areálu, v němž na vlastní oči uvidíte modely
významných evropských staveb v mini provedení. Na jednom
a půl hektaru spatříte přes tři desítky modelů staveb z různých
evropských měst v měřítku 1 : 25. Nechybí šikmá věž v Pise,
Staroměstská radnice, lanovka na Ještěd ani dvanáct metrů
vysoká Eiffelova věž. K vidění je však též ojedinělá kolekce modelů sedmi divů světa. Modely a atrakce jsou průběžně doplňovány, takže tu při každé návštěvě objevíte něco nového. Velkou
zajímavostí jsou jistě i papírové modely padesátky světových
měst – včetně mrakodrapů a veškerých detailů v přijatelném
měřítku. Celý areál křižují železniční tratě se zahradními vláčky v měřítku 1 : 22,5, najdete zde i vlakové mininástupiště
Ostrava-Střed. Vodními plochami proplouvá model lodě pojmenované Stefan Bathory.

Otevírací doba (podzimní období):
září–říjen (vyjma pondělí) 10–18 hodin, listopad–prosinec
(vyjma pondělí) 10–16 hodin, přesné info na webu
Vstupné: základní vstupné pro dospělé 70 Kč, děti 40 Kč
Info: www.svetminiatur.cz

Archeopark Prášily
Zajímáte se o Kelty a jejich kulturu? Pak byste neměli vynechat
návštěvu Archeoparku v šumavské obci Prášily. Můžete zde
navštívit keltskou vesničku, při jejímž budování byly použity
jednotlivé keltské archeologické nálezy z České republiky. Stojí
zde např. roubený srub, dílna na výrobu látek, keramická dílna, velký obytný dům a pohanská svatyně. Bohatý doprovodný
program si užijí hlavně děti. Mohou si totiž v rámci dvouhodinového výukového workshopu vyzkoušet skutečný život Keltů,
a to včetně pečení placek, mletí mouky, rozdělávání ohně, výroby šperků, sekání dřeva keltskou sekerou nebo souboje dřevěnými meči.

Otevírací doba: květen–říjen, denně 9–18 hodin
Vstupné: dospělí 35 Kč, děti 20 Kč
Info: www.archeoparkprasily.cz

