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3PARK NAUKY A EVOLUCE ČLOVĚKA
V KRASIEJÓWĚ Na začátku vám nasadí helmu,

až vypadáte, jako byste si odskočili z natáčení
Hvězdných válek. A pak se vydáte do útrob
vědeckého parku, kde zjistíte, jak se vyvíjel člověk
a jak v minulosti vypadal. A také pojedete vláčkem
do jeskyně, kde zhlédnete 3D film o velkém třesku,
či k jezeru, okolo něhož stojí dinosauři v životní
velikosti. Ti tu skutečně žili, našli tu jejich kosti.

4MUZEUM POLSKÉ PÍSNĚ Zajímá vás muzika?
Muzeum polské písně v Opolí je interaktivní,

hravé, ale samozřejmě také vzdělává. Pusťte si
videoklipy, oblečte se do virtuálních kostýmů nebo
se zavřete do kukaně a nazpívejte nějaký hit.

1PIASTOVSKÁ VĚŽ V OPOLÍ
Opolí si nejlépe prohlédnete

z vrcholku jedné z nejstarších
památek onoho statisícového města
ležícího na řece Odře. Piastovská věž
je mírně nakloněná a je vysoká
42 metrů.

důvodů,
proč jet
s dětmi do
jihozápadního
Polska

PERLY SLOVENSKA už zítra v časopise
Víkend DNES

5GALERIE
V BÝVALÉM

DOLE WILSON
Ve starém dole
Wilson, kde se
v současnosti
nachází galerie,
do 18. srpna
vystavují obrázky
a sochy, které se
dětem budou
zajisté líbit. Koná
se tam totiž další
ročník Art Naif
Festiwalu.

Zajeďte se v létě s dětmi podívat
do jihozápadníhoPolska. Ačkoliv
jej Češi příliš nenavštěvují, nabízí
spoustu atraktivních a zajímavých
míst, která stojí za to vidět.
Text a foto:ALENAVELIČKOVÁ

2TRPASLÍCI VE WROCŁAWI

Jeden je schovaný za ok
enní

mříží, druhý mává, třetí
táh-

ne kufr a další se zase o
pírá

o fotbalový míč. Trpaslí
ci. Jsou

z bronzu a sahají vám sotva

po kolena. Však se také
jedná

o nejmenší obyvatele m
ěsta.

Po celé Wrocławi jich je dnes

rozeseto na 350. Mají svou

speciální internetovou s
tránku

a existuje i mapa, z níž
se do-

zvíte, kde všude jsou. S
dětmi

tak můžete bloumat W
rocławí

a zkusit jich najít co nej
více.

Í E WROCŁA


