
Chytré prázdniny v chytrém regionu v době chytré karantény 

Brno a Jihomoravský kraj jsou regionem, který nabízí zajímavou a chytrou zábavu pro děti i dospělé, zvlášť pak 

v době, kdy „sedíme“ doma. To je hlavní poselství projektu Chytré prázdniny v chytrém regionu v době chytré 

karantény. Jeho základem jsou nejen volné vstupenky do pětice institucí: Archeopark  Pavlov, Hvězdárna 

a planetárium Brno, Mohyla míru, VIDA! science centrum a Zoo Brno, ale také tipy na další zajímavá místa 

v Jihomoravském kraji, kam stojí v létě za to zavítat za krásou a poučením. 

Volné vstupenky obdrží většina žáků prvních stupňů základních škol v celém Jihomoravském kraji. Odhadem se jedná 

o čtyřicet tisíc dětí. Proto chytré prázdniny v chytrém regionu v době chytré karantény. Ostatně, stačí kliknout na 

https://www.chytreprazdniny.cz/ 

„O tom, že Jihomoravský region může být hrdě nazývaný chytrým regionem, jsme se mohli přesvědčit v přímém 

přenosu v této mimořádné době. Vědci a technici nejrůznějších společností se věnují tématům, které řeší aktuální 

problémy lidstva. Chytré prázdniny jsou pak sdělením, že i na jižní Moravě můžete prožít nezapomenutelné léto plné 

zážitků a poznání,“ uvedl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek. 

Projekt je ryze motivační. Je součástí „restartu” některých populárně-vědecko-historických center na jižní Moravě. 

„Má za cíl vrátit návštěvníky nejen do pětice velkých institucí. Současně je ukázkou toho, že i doma je zábava, nikoli 

bezduchá. Přestože si uvědomujeme, že není možné lusknutím prstu vše vrátit do kolejí, které jsme zažívali před 

nouzovým stavem, chceme mezi lidi vrátit alespoň entusiasmus a radost ze společných zážitků. Jen to totiž může 

pomoci nastartovat tuzemský cestovní ruch, který Brno i celý region nyní tolik potřebuje rozpohybovat,“ dodala 

primátorka města Brna Markéta Vaňková. 

Součástí projektu, který se snaží podpořit lokální cestovní ruch, jsou i tipy na další místa k návštěvě po celém kraji – 

ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu jižní Morava a Turistickým informačním centrem Brno. Není jen 

Archeopark Pavlov, Hvězdárna a planetárium Brno, Mohyla míru, VIDA! science centrum a Zoo Brno, ale celá řada 

krásných míst, kam lze cestou k nim zavítat. Turistické centrály budou pravidelně informovat o postupném 

rozvolňování opatření na jižní Moravě a lákat návštěvníky do míst, která jsou na „kovidovou“ turistiku připravena. 

„Důležitou součástí projektu je také zpravodaj, do kterého se mohou přihlásit všichni zájemci na webu 

chytreprazdniny.cz. Do e-mailu pak pravidelně obdrží tipy na výlety, které doporučí TIC BRNO a Centrála cestovního 

ruchu jižní Moravy. Kromě zapojených institucí tak budou moci zájemci navštívit zajímavá místa v celém regionu,“ 

uvedla brněnská zastupitelka pro marketing a cestovní ruch Kristýna Černá. 

Vše nejen symbolicky odstartuje 1. července 2020 zábavně-společenským večerem ve VIDA! science centru za účastí 

hostů z organizací v „první linii“. Součástí akce bude přímý přenos koncertu Moravia Brass Bandu na vlnách Českého 

rozhlasu Brno. 

Chytré prázdniny jsou společným projektem Regionálního muzea Mikulov (Archeopark Pavlov), Hvězdárny 

a planetária Brno, Muzea Brněnska (Mohyla míru), VIDA! science centra a Zoo Brno a stanice zájmových činností. 

Mediálními partnery jsou Česká televize Brno, Český rozhlas Brno a Deník. Projekt je pod záštitou Markéty Vaňkové, 

primátorky statutárního města Brna, a Bohumila Šimka, hejtmana Jihomoravského kraje. 

 

Kontakt: 

Jiří Dušek 

ředitel Hvězdárny a planetária Brno, velitel stroje na zázraky 

Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace 

Kraví hora 2, 616 00 Brno 

telefon +420 541 321 287 

mobil +420 775 354 555 


