Za památkami
regionu

Zámek Bohutice
Zámek Bohutice je jednou z výrazných
stavebních památek v obci, ve které si můžete
prohlédnout významnou kulturní, uměleckou
a duchovní památku Bohutickou křížovou
cestu – soubor 54 dřevěných soch v životní
velikosti. Součástí areálu zámku jsou zámecké
sklepy sloužící jako archiv proslulé bohutické
meruňkovice, vína a expozici zemědělských a
vinařských nástrojů.
Další turistické cíle v obci: Lurdská jeskyně –
poutní místo * kostel Nanebevzetí Panny Marie
* hřbitov s kaplí sv. Michaela * klidová zóna
Obůrka * přírodní památka U Michálka s vzácným kosatcem skalním písečným
Provozní doba:
květen - říjen:
Po – Pá 10 – 15 hod.
So – Ne 10 – 12 hod. * 13 – 16 hod.
Mimo sezónu je expozice zpřístupněna pouze
po předchozí telefonické domluvě.
ADRESA: Bohutice 8
Kontakt:
Tel.: 515 336 315 * 724 183 293
www.bohutice.cz
www.krizovacestabohutice.cz

Zámek Miroslav
Zámek Miroslav – původně vodní tvrz pravděpodobně pocházející z 10.-11. století se zachovanými goticko-renesančními prvky. První
písemnou zmínkou o Miroslavi je listina z roku
1222, kterou král Přemysl Otakar I. potvrzuje
zdejší vinný desátek rajhradskému klášteru
benediktinů.
Na zámku jsou nyní ke zhlédnutí tyto expozice: architektonické modely prof. Ing. Zdeňka
Fránka, díla akademického sochaře Pavla
Krbálka, Slovanská epopej coby velkoformátové puzzle skládající se z 163 000 dílků, výstava
modelů ze stavebnice Lego.
Další turistické cíle ve městě:
Národní přírodní památka Miroslavské
kopce * miroslavský rybník (zvaný Rény) *
barokní chrám sv. Petra a Pavla * klasicistní
evangelický kostel * židovský hřbitov * barokní
sýpka a secesní radnice. V areálu zámeckého
parku se nachází letní kino, které je v provozu
od začátku května do konce srpna vždy v pátek
a sobotu večer. V Miroslavi jsou i dvě letiště pro
sportovní letadla.
Provozní doba:
Celoroční provoz
Út - Ne začátek prohlídek
vždy v 10 hod., 13 hod., 15 hod.
ADRESA: Brněnská 79/2, Miroslav 671 72
Kontakt:
Tel.: 735 173 153 * 735 173 152
www.miroslavskyzamek.cz
www.mesto-miroslav.cz

Razítko:
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Zámek Moravský Krumlov
Původní středověký hrad byl v 16. století za
pánů z Lipé přestavěn na rozsáhlé renesanční
sídlo - zámek s přilehlým parkem patří k nejvýznamnějším památkám ve městě.
V roce 2014 byly opravené části zámku včetně Rytířského sálu a kaple zpřístupněny pro
veřejnost v rámci výstavního projektu ZÁMEK
ŽIJE!
Od roku 2015 je zde ve spolupráci s Museem
Kampa otevřena stálá expozice - Význačná díla
ze sbírky Jana a Medy Mládkových.
Další turistické cíle ve městě:
židovský hřbitov * zámecký park * naučná
stezka Židovská obec * farní kostel Všech svatých a hřbitov * Lichtenštejnská hrobka * naučná
stezka Krumlovsko-rokytenské slepence * klášter s kostelem sv. Bartoloměje * Knížecí dům *
městské opevnění * Čertův kámen * kaple sv.
Floriána * Mariánská studánka * kostel sv.
Vavřince * discgolf * koupaliště
Provozní doba:
květen, červen, září, říjen:
So - Ne 10 – 12.30 hod. * 13 – 17 hod.
červenec, srpen:
Út - Ne 10 – 12.30 hod. * 13 – 17 hod.
ADRESA: Zámecká 1, Moravský Krumlov
Kontakt:
Tel.: 515 321 064 * 725 579 923 (IC)
515 300 711 (MěÚ)
www.meksmk.cz
www.mkrumlov.cz

Razítko:

Navštivte pět památek
našeho regionu a do šesté
máte vstup zdarma.
Při návštěvě jednotlivých
míst obdržíte razítka
do svého letáčku.
Platnost akce do 31. 8. 2016.
Přejeme vám
krásné zážitky
a pěknou podívanou.
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Kontrolní kupon
Slouží jako vstupenka
do poslední navštívené
památky, kde bude
kontrolní kupon
odstřižen.

STÁLÁ EXPOZICE
ALFONSE MUCHY
V IVANČICÍCH

Kontrolní razítka:
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Došková chalupa Petrovice

Muzeum Vedrovice
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Došková chalupa je významnou památkou
lidové architektury. Od roku 2011 je vlastníkem
obec Petrovice. Objekt prošel celkovou
rekonstrukcí a od roku 2014 slouží jako místní
muzeum. Jedná se o typickou ukázku obydlí
chudých lidí. Chalupa je postavená
z nepálených cihel „vepřovic“, jsou zde malé
místnosti a rovněž hospodářské zázemí je
skromné. Na dvorku se nachází sklípek
a chlívky pro drůbež a menší domácí zvířata.
Expozice nabízí možnost nahlédnout do
skromného živobytí minulých generací.
Každoročně jsou zde obměňovány tematické
výstavy fotografií.

Vedrovice jsou známou archeologickou lokalitou především v odborných kruzích a široké
veřejnosti se snažíme Vedrovice přiblížit zřízením tohoto muzea a vystavením exponátů z nalezišť. V muzeu jsou ke zhlédnutí 3 expozice:
Vedrovice před 6000 lety, Krumlovský les a
Venkovská stodola. Na dvoře muzea je také
umístěn originál větrného kola a u rybníka stojí
funkční replika, která je technickou památkou
obce.
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Další turistické cíle v obci:
farní kostel Povýšení svatého Kříže *
kamenný kříž * zděná boží muka * mokřadní
prvky * dětské hřiště u kulturního domu *
minizoo Pavel Daňhel
Provozní doba:
od 23. dubna do 31. října 2016:
Ne 15 - 17 hod.
Po předchozí telefonické domluvě kdykoliv.
ADRESA: Petrovice 10

Další turistické cíle v obci:
větrné vodovodní kolo * kostel svaté Kunhuty
* archeostezka Vedrovice * skalisko Čertova díra

Provozní doba:
listopad - duben:
Út – So 8 - 12 hod. * 13 - 16 hod.
květen - říjen: Út – Pá 9 - 12 hod. * 13 - 17 hod.
So, Ne 13 - 17 hod.
ADRESA: Vedrovice 327
Kontakt:
Tel.: 607 026 631
www.muzeumvedrovice.cz

Expozice vyjadřuje celoživotní vztah Alfonse
Muchy k rodnému městu, těšit se můžete na
jeho malířskou a grafickou tvorbu, skici ke
Slovanské Epopeji, Muchovu korespondenci a
fotografie, které sám zhotovil jako předlohy pro
svá díla.
Další turistické cíle ve městě:
stálá expozice Vladimíra Menšíka * dům
pánů z Lipé (radnice) * kostel Nanebevzetí
Panny Marie * kaple sv. Jakuba s křížovou cestou * židovský hřbitov * synagoga * rozhledna
Alfonse Muchy na Réně * rozhledna Na Oklikách, rozhledna Vladimíra Menšíka na Hlíně *
zastavení U Raka, U Šneka a U Lišky

Provozní doba:
Po, St
9 - 12 hod. * 13 -17 hod.
Út, Čt, Pá
9 - 12 hod. * 13 -16 hod.
So, Ne, Sv.
13 - 17 hod.
červenec – srpen:
So – Ne
9 - 12 hod. * 13 – 17 hod.
ADRESA: Památník A. Muchy (KIC),
Palackého nám. 9, Ivančice
Kontakt:
Tel.: 546 451 870
www.kic.ivancice.cz

Kontakt:
Tel.: 515 323 123 * 724 185 508
www.petrovice.com
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