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Permonium® - zábavní park pro dospělé i dětské návštěvníky v Oslavanech u Brna  zahájí 

svoji pátou sezónu  již tuto sobotu 16.04.2016.  

Zábavně-naučný park se nachází  na území bývalého černouhelného dolu KUKLA  a jeho 

území ovládá šest oslavanských permonů. Obklopující  přírodní scenérii oslavanského  údolí i 

nově rekonstruovaný brownfield  je možné shlédnout z kulturní památky těžní věže KUKLA, 

která tvoří srdce zábavního parku. Do výšky 41  m se navštěvníci dostanou panoramatickým 

výtahem. Spojení zábavního parku  Permonium s unikátní interaktivní hrou Magic Permon 

vábí návštěvníky všech věkových kategorií. Platforma moderních informačních technologií, 

příběhy jednotlivých tajemných permonů  a zajímavá výhra  stojí  návštěvníkům za to 

překonávat  nejrůznější nástrahy, u kterých je potřeba nejen myslet, vědět, umět , sportovat, 

ale také se nebát neznámých věcí. Jen tak se v závěru hry úspěšní hráči mohou s permonem 

virtuálně potkat v Šachthale těžní věže.  

Jen do konce června mají příznivci Permonia možnost si zahrát původní verzi hry Magic 

Permon 1. generace.  Prázdninové Permonium® bude ve znamení  nové hry Magic Permon 

2.generace, která přinese řadu změn – nová pravidla, nové tváře permonů i nové odměny 

vítězům. Ale to ještě není všechno.  

Nezapomněli jsme ani na nejmenší děti předškolního věku s poznávací hrou Ztracený 

permoník. Za snahu vysvobodit ho ze zajetí čaroděje Zdařbůh  získají odměnu v podobě 

originálních medailí.  

Více než stoletá historie Areálu KUKLA  návštěvníky okouzlí svou atmosférou, kterou si 

mohou vychutnat posezením v kavárně, nacházející se v Náraží těžní věže. Lákavou nabídku 

dobrot připravil v letošním roce známý šéfkuchař Culinary Institute Julienne pan Stanislav 

Zukal. Nový jídelníček Hornické kantýny zaměřil vedle klasické nabídky také na zdravou 

výživu, která získává v dnešní době stále více příznivců.  
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Po zimní dovolené v teplé stáji se k nám, do svého letního působiště opět vrátila i živá oslí 

rodinka – máma Bouchalka, táta Koblížek a jejich dcera Permonka.  Děti je jistě rády pohladí 

a nakrmí připravenou mrkvovou pochoutkou.  

Park je otevřen pro návštěvníky v dubnu, květnu a červnu každý víkend a státní svátek mezi 

10 – 18 hod. Organizované skupiny nad 10 lidí  si mohou vstup objednat i v pracovní dny. O 

prázdninách máme otevřeno každý den mezi 9.30 – 18.30 hod.  

I v letošní sezóně nebude chybět spoustu oblíbených akcí,  z nichž některé mají již svou 

pětiletou tradici. Mezi nejnavštěvovanější patří noční hry – Tma v Permoniu a Strach 

v Permoniu, který je navíc okořeněn pořádnou dávkou adrenalinu při zdolávání překážek a 

bojem s místními duchy a strašidly. Rezervace na tyto noční akce přijímáme již nyní.  

Více informací :  

PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. 
Tel: 602702021 
e-mail: lubasova@st-o-s.cz  
Areál KUKLA, Padochovská 31, Oslavany  
www.permonium   
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