Kudy z nudy? Třeba tudy. Inspirujte se tipy na netradiční výlety
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Když se řekne rarita, většinou se lidem vybaví něco v souvislosti se sběratelstvím. A mají pravdu,
protože raritou může být známka, moped, meč ale také něco, co není běžné. Stejné to je v případě
turistických aktivit. Vedle těch běžných a dostupných existují také aktivity netradiční.
Začít můžeme například pozvánkou na unikátní středověký program krčmy v Písku . Připravte se na
šokující středověké prostředí i poněkud svéráznou až zemitou staročeskou mluvu. Programem vás
budou provázet tanečnice tančící na stolech, kejklíři, šermíři, fakíři s hadem nebo žebráci. Tato
vybraná středověká společnost také vrhá nože na živý cíl. Naštěstí to umí dobře.
Také si pochutnáte na vybraných středověkých specialitách, připravovaných na otevřeném ohni přímo
před vámi. A pozor, jí se výhradně příborem králů, tedy rukama. Když se řekne o někom "do zlata ho
zasadit", je to asi velká pocta. Právě vědecky doložené účinky tohoto drahého kovu byly inspirací k
vytvoření jedinečného ošetření lidské kůže. Přitom nemusíte být žádný alchymista, abyste si mohli
podobnou proceduru dovolit. Ošetření pravým zlatem - Ceremony of Gold - nabízí svým klientům
hotel Cristal Palace Mariánské Lázně .
Vše probíhá asi takto. Během ošetření jsou plátky pravého dvoukarátového zlata rozmělněny na
nejjemnější částečky, které pak v kůži podporují mikrocirkulaci, regenerační procesy a posilují její
obranyschopnost nebo zajišťují její dlouhodobou hydrataci. Procedura zahrnuje ošetření celého těla.
Slyšeli jste už, že se Hliník odstěhoval do Humpolce ? Pokud ještě ne, tak věřte, že tomu tak opravdu
je. Víte, že má dokonce v Humpolci i svou pamětní desku?
Nápad vznikl v recesisticky laděném
HLINÍKáriu, které osobně otevírali někteří protagonisté Divadla Járy Cimrmana. Kromě spousty
fotografií a rekvizit spojených s Hliníkem tu uvidíte také krátké ukázky z filmu Marečku, podejte mi
pero! nebo si můžete ve školní lavici napsat písemku o Hliníkovi.
Chybět vám tu nebudou ani Hujerovy švestičky, tedy vedle celkem 667 pohlednic, které došly z celého
světa na adresu neexistujícího Hliníka. Jejich odesílatelé tak vytvořili rekord v počtu pohlednic
poslaných nikomu.
Podobnou fikcí je také Jeskyně blanických rytířů v Rudce . Tato dozajista unikátní pískovcová
jeskyně s tematikou spících blanických rytířů, burcující národní uvědomění, vznikla v dílně sochaře
samouka - Standy Rolínka. Rolínek byl vůbec mistr nad mistry.
Dnes již neexistující dominantou areálu byla čtrnáctimetrová socha T. G. Masaryka, zničená
okupanty za druhé světové války. Dochovaly se pouze monumentální boty našeho prvního
prezidenta. Existuje i další unikátní expozice, která se věnuje jednomu z našich prezidentů.
Tentokrát se jedná o prvního prezidenta po pádu totality - Václava Havla. Expozice Knihovny
Václava Havla představuje celistvost života a osobnosti tohoto muže od jeho narození po
současnost. Prostřednictvím této výstavy se vám nabízí jedinečná možnost nahlédnout do jeho
skutečného života bez příkras a mýtů.
Od doby, kdy člověk nakreslil svou první mapu,
nejspíš do písku, uplynulo v našich řekách hodně tisícileté vody. Jak se ale pohled člověka na
svět vyvíjel, vyvíjela se i kartografie, bez které by Kolumbus doplul kdo ví kam.
A právě malování map a všemu, co k tomu patří, se věnuje Moravské kartografické centrum ve
Velkých Opatovicích . Najdete tu unikátní expozici, která vznikla díky spolupráci Národního
zemědělského muzea Praha a města. Zaměřuje se na historický vývoj kartografie a tvorbu map na
našem území, především na Moravě a ve Slezsku. Hlavnímu sálu celé expozice vévodí plastická
mapa historických zemí Moravy a Slezska na ploše asi sto metrů čtverečných. Dalším obřím
exponátem je pak největší dochovaná horizontální kamera Olymplux-Zeiss pro výrobu mapových
matric lesních map.
A co ještě tu uvidíte? No ještě mnoho zajímavého, ale to už budete muset do Opatovic.
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