Přemýšlíte, kam s dětmi na výlet? Vypravte se do Hulic u vodní nádrže
Želivka.
Pokud plánujete, kam se s dětmi vypravíte na výlet, pak neváhejte a navštivte malou
obec Hulice, která leží přímo u želivské přehrady, 6 km od Zruče nad Sázavou.
A že se máte na co těšit! V Hulicích totiž můžete navštívit dvě návštěvnická centra,
která přinesou Vám i Vašim dětem mnoho zážitků. Přímo v obci na návsi je v
překrásné budově bývalé školy Včelí svět, interaktivní expozice ze života včelstva. V
moderní stálé expozici se můžete projít velkým včelím úlem s obřími plástvemi, na
dotykových monitorech si prohlédnout anatomii včely, zahrát si kvíz ze života včel
,nebo si z bezpečné vzdálenosti prohlédnout opravdové včelí úly. Určitě se nebudete
nudit. Když Vás už nebude bavit skládání puzzle, promítnete si třeba krátké filmy o
včelách, děti si rády vyzkoušejí pomůcky pro práci včelaře nebo si mohou samy
vyrobit svíčku z voskové mezistěny. Návštěva je vhodná i pro všechny typy škol, pro
které jsou připraveny výukové programy. Můžete zde nakoupit včelí produkty,
kosmetiku, medové dobroty i spoustu suvenýrů.
Otevřeno je denně kromě pondělí, ve všední dny od 10 do 16 hodin, o víkendech od
10 do 17 hodin. Včelí svět pořádá i zajímavé doprovodné akce - více informací na
www.vcelisvet.cz
Jen 1 km od Včelího světa, přímo u hráze přehrady, se nachází nově otevřený Vodní
dům - moderní návštěvnické středisko s interaktivní expozicí o vodě. Jeho motto je
„Vše o vodě pod jednou střechou“ a nabídka pro návštěvníky všech věkových skupin
je opravdu rozmanitá. Dětem a hravým dospělým se určitě budou líbit vodní hrátky
v atriu Vodního domu. Najdete zde vodní čerpadla, rozvodníky, pumpy a vodní
mlýnky různých druhů a velikostí, které vám umožní ovládat vodní tok, protékající
atriem. Atraktivní kulisou je vodopád a vodotrysky před vstupem.
V moderně pojaté expozici vás čekají zvětšené modely mikroorganismů, akvária s
rybami a raky, průchod bouřkou a deštěm, animace koloběhu vody v přírodě, model
rozvodí či výrobník mraku. Vrcholem expozice je možnost nahlédnout pod vodní
hladinu – ryby v expoziční nádrži budou plout jen několik centimetrů od Vás!
Ve Vodním domě si můžete zakoupit tematické suvenýry (např. polštářky ve tvaru ryb
nebo lahve na vodu s autorskými ilustracemi vodních mikroorganismů) a regionální
výrobky. Také si zde můžete vychutnat výbornou kávu a jablečný bio mošt. Otevřeno
je denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.
Nabízíme také komentované prohlídky hráze vodní nádrže Švihov, která je jinak
veřejnosti uzavřena. Prohlídky jsou možné ve všední dny na základě objednávky.
Školám nabízíme atraktivní cíl školních výletů; znalosti načerpané v expozici si žáci
mohou prohloubit při výukových programech, které máme připravené pro všechny
stupně včetně mateřských škol. Více informací na www.vodni-dum.cz.
Přijďte, těšíme se na Vás v Hulicích!

