Za vůní vosku a mýdla
DÉLKA TRASY

0 km / pod střechou
Start: Mydlárna a svíčkařství
Mydlidědek s. r. o., Lažánky 204
Náročnost: snadná

V Lažánkách najdete malou výrobnu, která už
zdálky voní květinovými esencemi, bylinkami,
medem a včelím voskem. Na domě má nápis,
který vám vykouzlí úsměv na rtech: Mydlidědek.
Je to mydlárna a svíčkařství, zavedená firma
s tradicí, kde se ručně vyrábí mýdla a svíčky už
přes deset let. Pokud máte chuť si tuhle voňavou
a zajímavou práci sami vyzkoušet, určitě se
zastavte! Mydlárna totiž nabízí prohlídku dílny
spojenou s praktickou ukázkou. Návštěvníci –
a děti tady vidí obzvlášť rádi – si vyrobí vlastní
mýdlo, které si pak odnesou i s opakovaně
použitelnou formičkou. Při výrobě se dozví
základní informace o zmýdelňování rostlinných
olejů a způsobu výroby mýdel. Ve svíčkařské
dílně si stočí vlastní svíčku a navštíví prostory,
kde se vyrábí svíčky lité do forem.
Tato základní exkurze trvá cca půl hodiny až
hodinku, podle počtu dětí. Výroba je nenáročná
a s malou pomocí ji zvládnou i předškolní děti.

Pokud budete mít zájem, je pro větší skupinky
možnost prodloužit si exkurzi o další půlhodinku
a poslechnout si informace o včelách, úlech,
zpracování vosku a medu. Nahlédnete do
nástavkového úlu a dozvíte se také, jak se
včelařilo dříve a jak se včelaří dnes. Výklad je
vždy přizpůsoben věku dětí.
Nově je možnost prohlídky včelařské stezk.
Jedná se o devět informačních panelů, které Vás
provedou historií včelařství, včelařským rokem
a zajímavostmi ze života včel.
V letošní sezóně Vás přivítá firma v novém
kabátku. Modrou fasádou září do daleka a také
je ve dvoře připraveno pohodlné parkování pro
zákazníky.
Najdete zde i kavárničku, posezení pod pergolou
a prodejnu, kde si můžete zakoupit místní
výrobky a také materiál pro domácí mýdlové
tvoření.

CENA
(platí jen tvořící)
80 Kč základní exkurze
20 Kč výklad o včelách

Mydlárna a svíčkařství
Mydlidědek s.r.o.
Provozovna: Lažánky 204
678 01 Blansko

Maximální počet tvořících účastníků je 26,
vhodné pro děti od 4 let. Pro větší skupiny je
třeba termín exkurze domluvit předem.

e-mail: info@mydlidedek.cz
mobil: (+420) 606 402 636
web: www.mydlidedek.cz
www.remeslazkrasu.cz

Líbilo se vám Za vůní vosku a mýdla?
Vydejte se na další putování šneka Krasíka za kamarády.

Velké Opatovice

Sochy, kříže, kapličky
uctívaly babičky

Start: Infocentrum, Žleb 264,
Velké Opatovice
Délka: 1,5 km a 3, 5 km
Náročnost: snadná
Tip: návštěva moravského
kartografického centra
Web: www.velkeopatovice.cz

Blansko

Za dávnými hrdiny z umělecké litiny
Start: IC Blanka, Rožmitálova 6,
Blansko
Délka: 0,5 km
Náročnost: snadná
Tip: návštěva zámku
Web: www.muzeum-blanenska.cz
www.blansko.cz

Sloup

Křtiny

Rudice

Výlet po Křtinách
s překvapením

Putování za rudickými
vodami

Start: Zámek Křtiny, Křtiny 1
Délka: 5 km a 10 km
Náročnost: snadná / střední
Tip: zvonohra v ambitech chrámu
Web: www.zamek-krtiny.cz
www.penzionkrtiny.cz

Start: TIC Větrný mlýn, U větřáku 90,
Rudice
Délka: 5 km
Náročnost: střední
Tip: návštěva větrného mlýna
Web: www.rudice.cz

Češkovice

Rájec-Jestřebí

Za vůní vosku a mýdla

Lažánky

Za dalekými výhledy
ze Sloupu do Šošůvky

Start: Mydlárna a svíčkařství
Mydlidědek s. r. o., Lažánky 204
Délka: 0 km / pod střechou
Náročnost: snadná
Tip: výroba vlastního mýdla
Web: www.mydlidedek.cz

Start: hotel Stará škola, Sloup 30
Délka: 4,5 km
Náročnost: střední
Tip: vyhlídka z nejvyššího místa
Moravského krasu
Web: www.staraskola.cz

Olomučany

Putování s Velenem

Naučná včelí stezka

Putování s letovickou bludičkou

Start: Hotel Olberg, Olomučany 58
Délka: 7 km
Náročnost: snadná
Tip: Máchův památník
Web: www.olberg.cz

Start: Muzeum Boskovicka,
Hradní 642, Boskovice
Délka: 2 km
Náročnost: snadná
Tip: návštěva muzea
Web: www.muzeum-boskovicka.cz

Start: Penzion U Hraběnky,
Petrovice 20
Délka: 3 km
Náročnost: střední
Tip: včelí muzeum ve Veselici
Web: www.hrabenka.cz

Start: Turistické informační centrum
Letovice, Tyršova 2, Letovice
Délka: 3 km
Náročnost: snadná
Tip: návštěva zámku
Web: www.mks-letovice.cz/tic

Kolem studánek a pomníčků

Boskovice

Putování za oslíky
Start: Wellness hotel Panorama,
Češkovice 168
Délka: 2,5 km a 7 km
Náročnost: snadná / střední
Tip: návštěva rozhledny Podvrší
Web: www.hotelpanorama.cz

Petrovice

S knížecími zahradníky
za stromy a za rybníky

Start: zámek Rájec nad Svitavou
Délka: 2,3 km
Náročnost: snadná
Tip: návštěva zámku
Web: www.zamek-rajec.cz

Letovice

