
1

Léto na jižní Moravě

Vážení čtenáři,
po COVIDu, tornádu a válce na Ukra-
jině si přeju jenom jednu věc. Klidné 
léto, kdy si všichni trochu odpočineme. 
Nachystali jsme pro vás tyhle noviny, 
kde najdete tipy na výlety, kulturní akce 
a novinky, které na jižní Moravě stojí za 
to. A ještě tu máme jednu důležitou věc. 
Letos si připomínáme 1200 let od první 
písemné zmínky o Moravě. A to si za-
slouží pořádnou oslavu. Nebude chybět 
speciální limitovaná edice slivovice, kon-
cert, světelná show a spoustu dalších 
věcí. Užijte si prázdniny!
 

Jan Grolich, hejtman
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Morava slaví 1200 let: 
koncertem, světelnou show a slivovicí
Letos si připomínáme 1200 let od nejstarší písemné zmínky o Moravě. Dochovala se v latinsky 
psané kronice Letopisy království Franků.
Opis vzácného písemného pramenu, který je 
dnes uložený v Rakousku, líčí událost z podzimu 
roku 822. Tehdy franský král Ludvík I. Pobožný, 
syn císaře Karla Velikého, ukončil lovecké hony 
a na přečkání zimy přijel do Frankfurtu nad Mo-
hanem. Tam svolal sněm, kterého se měli účast-
nit velmoži Franské říše. Vyslechl také vyslance 
všech východních Slovanů, mezi nimiž se objevili 
i Moravané a vznikl o tom první písemný záznam.

MORAVO, BLAHOPŘEJEME
Budovu Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
čeká na podzim světelná projekce, pro kterou 
vznikl speciální vizuál v duchu oslav 1200 let Mo-
ravy. Po dohodě bude show následně putovat 
po vybraných budovách po celém kraji. Ve spo-
lupráci se známým moravským lihovarníkem 
chystá také kraj speciální edici 1200 kusů slivovi-
ce. Bonus v podobě překvapení si pak schovává 
na podzim.

Vyvrcholením všech oslav se stane na konci 
září připravovaný koncert ve městě Brně, urče-

ný pro 1200 posluchačů. Podrobnosti a infor-
mace o dalších akcích sledujte na webových 
stránkách www.jmk.cz a facebookovém profilu 
Jihomoravského kraje.

A kdo se chce potěšit současnými krásami jižní 
Moravy, může brzy nahlédnout do připravova-
né knihy fotografa Zdeňka Vošického. Při svých 
četných toulkách po kraji nasbíral řadu fotogra-
fií přírody, vesnic a památek, které za přispění 
Jihomoravského kraje vyústily v autorův největší 
projekt, knihu pod příznačným názvem – Jižní 
Morava krásná.

Na jihomoravské koleje vyjede 
sedmatřicet nových vlaků
Železniční flotila na jižní Moravě se příští rok dočká velké obměny. 
Na tratě vyjede 37 nových vlaků.
Staré vlaky z počátku 70. a 80. let, které jezdily 
z Brna do Tišnova, Letovic, Křenovic, Židlocho-
vic a Hustopečí, nahradí moderní elektrické 
jednotky. Jihomoravský kraj je kupuje od spo-
lečnosti Škoda Transportation. Aktuálně jsou ve 
výrobě, hotových je zatím dvanáct z nich.

Objednaných je 31 čtyřdílných jednotek o ka-
pacitě 333 sedadel a 6 dvoudílných se 146 seda-
dly. Vlaky by měly dosahovat maximální rychlosti 
až 160 kilometrů za hodinu. S jejich provozem se 
počítá zejména na páteřních linkách S2 (Křeno-
vice – Sokolnice – Brno – Blansko – Skalice nad 
Svitavou – Letovice – Březová nad Svitavou) a S3 
(Níhov – Tišnov – Brno hl.n. – Vranovice – Šakvice 
– Hustopeče / Tišnov – Brno hl.n. – Židlochovice).

V PLNÉ VÝBAVĚ
Pořízením nových jednotek se má především 
zvýšit komfort cestujících. Jízdenky bude mož-
né koupit v automatech přímo ve vlacích, aby 
bylo odbavení jednodušší. Budou plně klimati-
zované, vybavené zásuvkami s USB portem pro 

nabíjení telefonů a počítačů, wi ‑fi a kamerami. 
Půjdou naproti i příznivcům cykloturistiky: na-
bídnou kapacitu pro velký počet jízdních kol, 
ale také kočárků a větších zavazadel. Lidem 
s omezením pohyblivosti pomůže nízkopodlaž-
ní nástup, široké uličky a bezbariérová toaleta.

Celý projekt má stát 6,651 miliardy korun bez 
DPH, většinu pokryje dotace z Evropské unie. 
Jméno pro nové jednotky pomáhala navrhnout 
i veřejnost v anketě na Facebooku, výsledky kraj 
zveřejní koncem prázdnin.

K R A J  S L A V Í K R A J  J E D E

Mendel festival uctí 200. výročí 
od narození objevitele zákonů dědičnosti
Otce genetiky málokdo zná jako vášnivého 
včelaře, meteorologa nebo zemědělce. Gre-
gor Johann Mendel, proslavený křížením hra-
chu, se narodil před 200 lety. Mendel festival 
má proto téma jasné – slavit.

Sedmý ročník festivalu slibuje od 20. do 24. čer-
vence bohatý doprovodný program pro děti 
i dospělé. A to s touhou propojit zábavu, vědu 
a víru. Součástí čtyřdenní připomínky význam-
ného výročí bude open ‑air hudební program 
v pátek a sobotu na Mendlově náměstí v Brně. 
Vystoupí hvězdy české a světové populární 
hudby. Pro všechny návštěvníky zahrají zdarma.

FUNKY A OHŇOSTROJ
Jedním z vrcholů pátečního dne bude slav-
nostní koncert Filharmonie Brno a Českého 

filharmonického sboru, který uvede Janáčkovu 
Glagolskou mši. Hned poté publikum roztancu-
jí američtí Kool & the Gang, kteří mají na svém 
kontě dvě ceny Grammy a mnoho dalších. V so-
botu se hudební program rozloží na dvě pódia 

a večerní koncert čerstvé držitelky ceny Anděl 
Ewy Farne doprovodí monumentální ohňostroj 
z hradu Špilberk.

Mendelovo muzeum v Brně pozve na 
popularizačně ‑naučné aktivity, komentova-
né prohlídky celého areálu, oblíbené odborné 
přednášky a bohatý doprovodný kulturní pro-
gram. Zájemci se mohou vydat na cestu do 
Mendelových časů a podívat se, jak se lidé teh-
dy oblékali, jak trávili volný čas a co si připravo-
vali k obědu.

VE STÍNU HRACHOVINY
Odkaz objevitele zákonů dědičnosti bude také 
trvale připomínat nová socha s názvem Hracho-
vina od brněnského umělce Jaromíra Gargulá-
ka. Své místo najde na Mendlově náměstí, neda-
leko opatství, kde v polovině 19. století vznikaly 
přírodovědcovy převratné objevy. Základnímu 
kameni požehnal papež František.

Na zahradě augustiniánského kláštera vy-
roste také nový skleník, postavený převážně ze 
skla a oceli. Bude stát na půdorysu původního 
a jeho součástí se stane velká nádrž s vodou. 
Ta poslouží modernímu pěstování hrachu bez 
hlíny.

Program oslav, nad kterými převzalo záštitu 
UNESCO, město Brno a Jihomoravský kraj, sle-
dujte na www.mendelje.cz.

Cyklistům se otevře 
stezka u Jinačovic

Brno s Kuřimí spojí nová cyklostezka. První 
úsek, mezi Kníničkami, Komínem, Rozdro-
jovicemi a Jinačovicemi, by se měl otevřít 
pravděpodobně v červenci.
Nově vybudovaná trasa má téměř tři kilome-
try, její součástí budou i odpočívky se stoly, 
lavičkami a stojany na kola. Následně na ni 
naváže připravovaný úsek Jinačovice – Kuřim. 
Jihomoravský kraj přispěje na projekt 1,85 
milionem korun. Souběžně se pracuje i na re-
vitalizaci údolí Mnišího potoka, včetně úprav 
koryta, okolní vegetace a výsadby dřevin.
V loňském roce kraj otevřel novou cyklo-
stezku i na hrázi mezi nádržemi na Nových 
Mlýnech. Vzniklo bezpečnější prostředí pro 
cyklisty, kteří dříve projížděli po frekvento-
vané silnici mezi náklaďáky, a díky propustku 
i pro zvířata.

O sněmu v roce 822 vypovídá dochovaný 
záznam v Letopisech království Franků. Na 
pergamenovém listu se poprvé píše Marva-
norú, tedy Moravanů.

Pohodlnější, bezpečnější, úsporné. 
Kraj obsluhují moderní autobusy 
Červená, bílá a stříbřitě šedá. Barvy, podle kterých 
lidé poznají na první pohled autobusy Jihomorav-
ského kraje. Za první rok od představení jednot-
ného vizuálu už vyjelo do terénu 253 nových au-
tobusů, které nahradily na linkách IDS JMK starší 
vozidla. Obnovila se tak přibližně třetina vozové-
ho parku. A nasazování dalších je v plánu.

Moderní autobusy začaly obsluhovat oblast 
Blanenska, Boskovicka, Vyškovska a Rosicka. 
Postupně přibývají i v dalších lokalitách. Nabízejí 
pohodlnější prostředí pro cestující i řidiče. Jsou 
vybavené lepšími sedadly, účinnější klimatizací, 

zdvojenými okny pro tepelný komfort, couvacími 
kamerami pro větší bezpečí a rozšířeným prosto-
rem pro cestující s kočárky nebo vozíčkáře.

Jako první v České republice zavedl Jihomo-
ravský kraj do provozu na regionálních linkách 
i šest hybridních autobusů. Ty umožňují uspořit 
8,5 procenta pohonných hmot oproti vozům se 
spalovacím motorem. Využívají energii při brž-
dění, která se pomocí elektrického generátoru 
mění na elektrickou energii, využívanou k napá-
jení pomocných zařízení nebo přímo pro vlastní 
pohon.

253
nových 
autobusů vyjelo 
od února 2021 
na regionální 
jihomoravské 
linky



4 5

K R A J  P O M Á H Á K R A J  P O M Á H Á

Rok po řádění tornáda: 
nové fasády, těžké vzpomínky
Zkáza, která neměla obdoby. Brala domovy i životy. Uplynul rok, co oblast mezi Břeclaví a Hodo-
nínem zasáhlo tornádo. Dosud nejsilnější na českém území. Jak se obce od té doby proměnily?

Půlhodina, co změnila stovky osudů
Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Hrušky 
a hodonínský Pánov. Obce, kde udeřil živel nejsil-
něji. Rychlost tornáda, které se oblastí prohnalo 
24. června 2021 před půl osmou večer, sahala ke 
300 kilometrům za hodinu, což na Fujitově stupnici 
odpovídá síle F4. Doprovázela ho silná bouře s kru-
pobitím. Stopa, kterou po sobě zanechalo, byla 
zhruba 26 kilometrů dlouhá a až 700 metrů široká.
V okolních nemocnicích ošetřili stovky zraněných, 
s jejich převozy pomáhali i slovenští a rakouští 
záchranáři. Zemřelo šest lidí, včetně dvouletého 

dítěte. V prvních dnech zasahovalo v obcích až 
1300 hasičů, stovky vojáků a přes 500 policistů. 
S odklízením trosek přijížděly pomáhat davy dob-
rovolníků.

POMÁHALI I ŠKOLÁCI
Mezi lidmi se zvedla obrovská vlna solidarity. Jen 
v krajem vyhlášené veřejné sbírce se sešlo přes 90 
milionů korun. Přerozdělil je jednotlivým obcím, 
část je určená na obnovu majetku kraje, napří-
klad škol. S následnými opravami pomáhali i žáci 

Střední školy stavebních řemesel Brno ‑Bosonohy 
v rámci své praxe.

KŘÍŽE JAKO MEMENTO
Z trámů poničeného kostela sv. Jakuba v Morav-
ské Nové Vsi nechala tamní farnost vyrobit téměř 
šest desítek křížů. Šesti z nich požehnal v Římě pa-
pež František. Při audienci mu je předal hejtman 
Jan Grolich, po návratu je rozdělil obcím zasaže-
ným tornádem. Padesát křížů šlo do dobročinné 
aukce, výtěžek pomůže při opravě kostela.

Léky, elektrocentrály, místa  
ve školách. Kraj pomáhá Ukrajině

24. února 2022. Den, kdy se 
vrátila do Evropy válka. 
Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu.

Do České republiky zamířilo od té doby přes 
300 tisíc lidí prchajících před ozbrojeným kon-
fliktem. Od počátku se jim snaží pomáhat i Jiho-
moravský kraj. Začátkem března otevřel Krajské 
asistenční centrum pomoci Ukrajině na brněn-
ském výstavišti.

Běženci si tam mohli pod jednou střechou 
zařídit všechny potřebné dokumenty k pobytu, 
zdravotní pojištění, registraci na úřad práce i uby-
tování. Od té doby jím prošlo přes třicet tisíc lidí, 
téměř sedmi tisícům z nich pomohl kraj najít nou-
zové bydlení. Začátkem června se centrum pře-
stěhovalo do areálu v ulici Hněvkovského v Brně.

V reakci na invazi kraj vypověděl partnerství 
čtyřem ruským regionům. Na pomoc Ukrajině 
vyčlenil deset milionů korun. Partnerské Lvov-
ské oblasti věnoval potřebné léky, zdravotnický 
materiál a elektrocentrály.

Ve spolupráci s Jihomoravským centrem pro 
mezinárodní mobilitu připravil kraj komplexní 

nabídku služeb, které pomáhají ukrajinským žá-
kům začlenit se v novém prostředí. Najdou ji na 
stránce www.vyberskoly.cz/ua. Na jednom mís-
tě nabízí přehled středních škol na jihu Moravy, 
schéma českého vzdělávacího systému, důleži-
té kontakty nebo kariérní poradentství.

Čtyřicet kurzů 
češtiny pro lidi 
z Ukrajiny
Základní česká slovíčka a fráze, kterými se doro-
zumí v každodenních situacích, jako je návštěva 
obchodu, restaurace, pošty či lékaře. To vše si 
odnáší dospělí i děti z Ukrajiny z bezplatných 
kurzů češtiny, pořádaných Centrem pro cizince 
Jihomoravského kraje.

Centrum už zahájilo 40 jazykových kurzů. Při-
spěla na ně i spřátelená Organizace pro pomoc 
uprchlíkům. O lekce češtiny je obrovský zájem 
a kapacity se rychle plní. Výuka je určená nejen 
dospělým, ale i dětem v předškolním, mladším 
a starším školním věku nebo teenagerům. Vy-
učování probíhá po celé jižní Moravě: v reakci 
na poptávku po lekcích češtiny otevřelo cent-
rum kurzy také v Blansku, Černé hoře, Rosicích 
a v Boskovicích. Některé lektoři vyučují dokon-
ce online.

UČENÍ HROU
Děti se v kurzech hravou formou učí základní 
česká slovíčka, výrazy a seznamují se s místní 
kulturou. Lekce jsou pro ně vítaným rozptý-
lením. Výuka dětí zasažených válkou má svá 
nelehká specifika. „Do kurzu jsme museli jedné 
holčičce zajistit asistentku, protože má úzkost-
né depresivní stavy,“ poznamenává lektorka 
Iva Gajdošíková Orsillo, která vyučuje kurz pro 
děti ve věku od 6 do 10 let. „Děti baví hlavně 
básničky doprovázené pohybovou aktivitou. 
Zkoušíme pomalu i čtení a psaní. Dělají pokro-
ky,“ dodává.

„V hodinách se vždy snažím vytvořit příjem-
nou atmosféru, což je s uprchlíky náročnější – 
vzhledem k okolnostem, za jakých se v České 
republice ocitli. Díky našemu společnému slo-
vanskému jazykovému základu ale v kurzech 
uháníme tryskem. Velká zábava je třeba při ob-
jasňování rozdílného významu na první pohled 
stejných slov. Jsem ráda, že se při lekcích ozývá 
i smích a že můžu být tím, kdo lidem, kteří mu-
seli opustit svůj dosavadní život, rodinu či přá-
tele, pomůže na chvíli zapomenout a zároveň 
jim otevře nové dveře,“ říká lektorka kurzů pro 
dospělé Simona Michlová.

Hrušky, červen 2021

Moravská Nová Ves, červen 2021

Moravská Nová Ves, červen 2021

květen 2022

květen 2022

květen 2022

rychlost až 

300 km/h
200
domů muselo 
jít k zemi

190 000 
tun stavební 
suti

1200
poškozených 
domů

6
lidí zemřelo

26 km
dlouhá stopa
po tornádu

TORNÁDO V ČÍSLECH:

Bezplatné ubytování 
v soukromí pro ukrajinské občany:

www.jmk.cz/ubytovani
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Nové gymnázium: 
více míst 
pro chemiky
Nedostatek studijních míst v Brně pomů-
že řešit nové gymnázium. Vznikne roz-
šířením Střední průmyslové školy che-
mické v Brně v objektu v Pionýrské ulici. 
Vzniknout by mělo do dvou let.

Po kompletní rekonstrukci stávající 
budovy se otevře nové technické gym-
názium, zaměřené na chemii. Poskytne 
všeobecný vzdělávací program ve čtyř-
leté formě. 

Investice ve výši 320 milionů korun se 
použije na zateplení obvodového pláště, 
vybudování odborných učeben a celkovou 
rekonstrukci interiérů. Veřejnou zakázku 
zahájí kraj na podzim letošního roku.

Festival vzdělávání:  
sraz na chatu
Bez stánků, letáčků a rozhovorů na živo. Už dru-
hý ročník Festivalu vzdělávání nabízel vzhledem 
k epidemické situaci konzultace online. Přesto 
se s kariérovými poradci s prosbou o pomoc 
spojilo přes deset tisíc budoucích studentů 
středních škol.

Radilo se na chatu nebo prostřednictvím on-
line meetingů, ke kterým se zájemci v dohod-
nutý čas připojili. Na každého si poradce vyčle-
nil čas jedné hodiny. Oproti běžnému festivalu 
měla virtuální poradna přece jen jednu výhodu. 
Neomezila se pouze na festivalové dny třetího 
a čtvrtého prosince. Kariéroví poradci nabízeli 

své služby po celý prosinec. Anonymní online 
chat přilákal i zájem těch žáků, kteří by osobní 
schůzku sami nezvolili.

Festival vzdělávání se tak stal nejkomplexnější 
webovou aplikací Jihomoravského kraje k téma-
tu volby střední školy, která vznikla ve spoluprá-
ci s Jihomoravským centrem pro mezinárodní 
mobilitu (JCMM). V jeden moment se na portále 
www.vyberskoly.cz uspokojily potřeby velkého 
množství žáků bez ohledu na lokalitu. S touto 
formou poradenství organizátoři počítají i do 
příštích ročníků Festivalu vzdělávání, do kterého 
se zapojuje na sto dvacet středních škol.

Největší lídr týmu si odnese 
cenu Zlatý tahák
Inspirující, pokrokový a vizionářský. Schopného 
tahouna ostatní následují tak nějak přirozeně. 
Někdo se s takovým darem narodí, jiný se jím 
může stát. Všímá si toho nové ocenění Zlatý 
tahák.

Krajská instituce VIM – Vzdělávací institut pro 
Moravu vyhlásila na začátku února cenu Zla-
tý tahák, a to v kategorii osobnosti a instituce. 
Laureáty pedagogického leadershipu mohli no-
minovat žáci, jejich rodiče, instituce, ale i široká 
veřejnost do konce května.

Prostor pro výběr přirozených lídrů byl široký. 
Oceněnou osobností se tak mohl stát ředitel, 
učitel nebo člen školské rady. V kategorii insti-
tucí mezi sebou soutěžily konkrétní školy nebo 
třeba obce jako jejich zřizovatelé. Základním kri-
tériem pro udělení ceny jsou konkrétní dopady 
na vzdělávání.

Odborná rada VIM vybere vítěze v obou kate-
goriích. Cenu si pak převezmou na slavnostním 
vyhlášení v září.

10 000 online 
spojení

Centrum přirozeného porodu  
ve Vyškově vznikne do dvou let

Porodit své dítě přirozeně, bez stresu a léčiv 
a pak si užít ničím neomezený bonding. Po-
stup ve vyškovské porodnici už dlouho běžný. 
Do dvou let se rozšíří o Centrum přirozeného 
porodu.

Do vyškovské porodnice se sjíždějí maminky 
z širokého okolí i zahraničí. Jejich množství se 
za posledních deset let více než zdvojnásobilo, 
každý rok je to přes tisíc dětí, které v nemocni-
ci přijdou na svět. Protože současné prostory 

k uspokojení tak vysokého zájmu nastávajících 
rodičů nestačí, rozšíří se porodnice o Centrum 
přirozeného porodu. Vznikne do dvou let a při-
jde na zhruba 40 milionů korun.

OTEVŘENO PRO VŠECHNY
Gynekologicko ‑porodnické oddělení se roz-
roste o dva porodní boxy a celkem pak nabíd-
ne pět sálů s vlastním sociálním zařízením, dva 
z nich budou vybavené speciální vanou. Změn 
se dočká i lůžková část a prostor pro šestinedě-
lí. Přibydou dva nové pokoje a přestaví se část 
pro novorozence. Nová podoba počítá také 
s příjmovou ambulancí, recepcí, sekčním sálem 
a zázemím pro personál a sklady. Zakázku na 
zhotovitele vypíše kraj na podzim.

SPOLEČNĚ POROD NAPLÁNOVAT
Vyškovská porodnice se už před mnoha lety 
stala centrem respektujícího porodnictví. Pro-
vádí se v ní statisticky nejnižší počet císařských 
řezů v České republice a prenatální úmrtnost 
je velmi nízká. Ženu plně podporují ve způso-
bu porodu, který společně naplánovali. Pyšní 
se titulem Baby friendly hospital, systémem 
rooming ‑in a dlouhodobě spolupracuje i se 
soukromými porodními asistentkami.

Staňte se pěstounem i vy, 
podporuje kraj nové zájemce
Přibližně 800 dětí na jižní Moravě žije mimo svoji biologickou rodinu. Rozšířit počty pěstounů se 
Jihomoravský kraj rozhodl rozsáhlou kampaní.

Ne každé dítě má to štěstí vyrůstat se svými 
rodiči. Pevné pouto a lásku si přesto může vy-
tvořit s jiným dospělým, zdravě se vyvíjet v bez-
pečí domova, a přesto zůstat v kontaktu s pů-
vodními rodiči. Takový je princip pěstounství 
a hlavní motto kampaně.

Jejím cílem je dodat budoucím pěstounům 
odvahu udělat první krok. Kraj je oslovil pro-
střednictvím animací, vizuálů a spotů v televizi 
a na sociálních sítích. Rozhlasové spoty namlu-
vili herci brněnského městského divadla.

Spuštění celého projektu odstartovalo 
v březnu v Galerii Vaňkovka slavnostní zahájení 
putovní výstavy o pěstounství. Doplnil ho křest 
pěstounského pasu. 

S PĚSTOUNSKÝM PASEM  
ZA ZÁBAVOU
O kartičku si už zažádala více než stovka zá-
jemců a další se hlásí. Pěstounským rodinám 
umožňuje navštěvovat sportovní a volnočaso-
vé aktivity zdarma nebo s výrazným zvýhod-

něním oproti běžnému vstupnému. Seznam 
poskytovatelů slev se průběžně aktualizuje na 
nově vytvořených webových stránkách www.
pestounijmk.cz. Ty představují hlavní zdroj in-
formací o celé kampani a odpovědi tam na-
jdou všichni zájemci o náhradní rodinnou péči. 
Stránky nabízejí k přečtení i příběhy konkrét-
ních lidí, kteří se rozhodli nabídnout teplo do-
mova dětem s nelehkým osudem. Odhalují, jak 
se žije v pěstounské rodině a co pěstounství 
přináší a bere.

Pro snadnější komunikaci vznikla emailová 
adresa pestouni@jmk.cz a facebooková strán-
ka Pěstounské péče Jihomoravského kraje. 
Kromě nejčerstvějších zpráv se tam pěstouni 
postupně seznamují s nabídkou slev. Chcete 
se stát našimi partnery? Napište nám.

K R A J  P R O  D Ě T I K R A J  P R O  D Ě T I

MALÁ KARTIČKA VELKÝCH VÝHOD:
Prostřednictvím pěstounského pasu chce 
kraj zpříjemnit pěstounům náročnou práci se 
svěřenými dětmi.
Díky kartičce mohou využívat zvýhodněné 
vstupy na aktivity, kroužky nebo tábory. 
V nabídce jsou také slevy na služby a zboží. 
Stačí se jen zaregistrovat na webových strán-
kách www.pestounijmk a pak už jen čekat na 
kartičku a sledovat seznam partnerů.

Svým pěstounským rodičům neřekne Andrea 
jinak než máma a táta.

Největší dar  
je vyrůst v lásce  
a spokojené rodině
Z prvních let svého života nemá ani jed-
nu fotografii nebo vzpomínku. Biologic-
kým rodičům ji musela odebrat sociální 
pracovnice, a tak období, kdy dítě silně 
potřebuje přítomnost jednoho hlavního 
člověka, strávila v kojeneckém ústavu 
a dětském domově. Přesto lásku a do-
mov nakonec získala. Měla totiž štěstí – 
ve dvou a půl letech si tehdy malou An-
drejku odvedli k sobě domů pěstounští 
rodiče.

LEPŠÍ NEŽ V DĚCÁKU
„Když se řekne pěstouni, jako první se mi 
vybaví slovo láska. A pak taky šance pro ty 
páry, kteří nemohou mít vlastní děti,“ vy-
jmenovává Andrea, která slovo máma po-
užívá výhradně ve spojení s pěstounkou, 
která jí otevřela dveře ke spokojenému 
dětství.

„Našim se nepodařilo mít vlastní děti, 
a tak se rozhodli pro pěstounství. Doma 
nám nakonec vznikla velká parta osmi dětí. 
A přestože jsme všichni Romové, ostatní 
nás přijali bez předsudků. Moc dobře vím, 
že kdybych vyrůstala v děcáku, byla bych 
dnes úplně někde jinde, než jsem teď,“ po-
chvaluje si vděčně dnes už 22letá hnědo-
vláska.

TOUHA PO KOŘENECH
„Mamka nám říkala, že třeba nevystudu-
jeme vysokou školu, ale vychová z nás 
slušné lidi. Prakticky nás do života vybavi-
la perfektně, naučila mě všechny domácí 
práce,“ pochvaluje si studentka zdravot-
nické školy.

O svých kořenech toho Andrea moc 
neví. Touha zjistit něco víc v období do-
spívání narostla a své biologické rodiče 
zkusila vyhledat. „Člověk tak nějak chce 
vědět, kdo je a odkud pochází. Mrzí mě, že 
mi nikdo neřekl, kdy jsem se přesně naro-
dila, nemám informace o začátcích svého 
života, první fotku mi pořídili až v dětském 
domově,“ lituje Andrea. V kontaktu zůstali 
jen po krátkou dobu.

Další příběhy na www.pestounijmk.cz.

pěstounský pas

Jméno Příjmení

pestounijmk.cz
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K R A J  I N O V A C Í K R A J  P R O  P Ř Í R O D U

Předsednictví 
v EU oslaví 
i výročí Moravy
Věda, výzkum nebo moravská kultura. Stopa 
Jihomoravského kraje se ve druhé polovině le-
tošního roku výrazněji otiskne na půdě Bruselu. 
Region se tam bude prezentovat u příležitosti 
českého předsednictví v Radě Evropské unie.

V plánu je několik akcí různého druhu, spoje-
ných zejména s vědou a inovacemi, jimiž je Jiho-

moravský kraj proslulý, ale také třeba s výročím 
1200 let od první zmínky o Moravě. K vidění bu-
dou i obrovské nafukovací modely Země a Měsíce 
Hvězdárny a planetária Brno – Terralóna a Luna-
lón. Některé z těchto událostí bude možné v době 
předsednictví navštívit i v Brně – včetně oslav 
200 let od narození Johanna Gregora Mendela.

Jižní Morava má v Bruselu své zastoupení 
jako jeden z mála českých krajů. Od roku 2007 
sleduje tamní kancelář aktuální dění v hlavním 
městě Evropské unie, účastní se významných 
konferencí a seminářů, prosazuje zájmy kraje 
a prezentuje příklady dobré praxe z domoviny, 
které mohou být užitečné pro ostatní regiony. 
Vzájemné sdílení a inspirace pomáhá i Jihomo-
ravskému kraji – třeba hledat řešení palčivých 
problémů, jakým je například sucho.

Kulturu a cestovní ruch regionu zviditelňuje 
na řadě událostí: při vyhlašování různých cen, 
vernisážích, vítání českých občánků v Belgii 
či debat s vědci. Na chodu kanceláře se podí-
lí i stážisté z převážně brněnských vysokých 
škol – za rok jich tam působí až osm.

Kraj založí 
chytrou 
agenturu 
Zavádět novinky ve veřejném prostoru a spo-
lečně pracovat na projektech, které posunou 
kraj o celou generaci kupředu. Úsporněji 
a udržitelně. To je cílem nově vznikající Ji-
homoravské inovační agentury pro veřejnou 
správu (JINAG). 

Zaměří se třeba na zlepšování kvality sociál-
ních služeb a energetiky, výhledově také veřej-
né dopravy a územního plánování. Fungovat má 
od letošního podzimu. 

Agentura propojí kraj a obce s jihomoravský-
mi univerzitami a povede k přípravě rozsáhlých 
projektů, které by měly mít šanci na financování 
z Evropské unie.

Hledání na 
krajském webu 
usnadní chatbot
„Jak vám můžeme pomoci?“ zeptá se brzy ná-
vštěvníků stránek Jihomoravského kraje virtuál-
ní asistent. Vzniká pro ně chatbot. V provozu by 
měl být během letošního roku. Jeho cílem je na-
bídnout lidem další, jednodušší a rychlejší mož-
nost, jak získávat potřebné informace z kraj-
ského úřadu. Komunikace s chatbotem dokáže 
nahradit hledání na webových stránkách – na 
konci každého vlákna by se měli uživatelé do-
stat k prokliku na odpovídající stránku, napří-
klad na často využívaný dotační portál. Jméno 
asistenta bude moci vybrat veřejnost v online 
hlasování. Máte nápad a chcete se zapojit? Sle-
dujte Facebook Jihomoravského kraje.

Nová aplikace 
nabízí mapu 
úřadu
Jednoduše vás navede do 
zasedací místnosti nebo 
kanceláře, kterou hledáte. 
Jihomoravský kraj vytvo-
řil novou aplikaci s mapou 
krajského úřadu. Funguje 
od konce března. Stáhnout 
si ji můžete na Google Play 
přes tento QR kód.

Jihomoravské mikroskopy 
a vesmír v Dubaji
Multimediální modul MICRO & MACRO se představil v českém 
pavilonu na světové výstavě EXPO v Dubaji. Jeho zmenšená 
verze putovala od loňského podzimu i po jižní Moravě. Expo-
nát propojoval svět pod mikroskopem a vesmírný průmysl: dvě 
významná odvětví, která proslavují Jihomoravský kraj doma 
i v zahraničí.

Cena za krajinu: soutěž 
ovládlo Moravské Toskánsko

Malebně zvlněná krajina s dlouhými pásy polí, stínovanými 
hnědou a zelenou barvou. Proměna okolí Šardic, které si pro 
svůj okouzlující vzhled vysloužilo přezdívku Moravské To-
skánsko, je zásluhou tamního ekozemědělce Petra Marady. 
V nové soutěži Cena za krajinu za ni získal první místo a od-
měnu 100 tisíc korun.
Dříve intenzivně využívanou zemědělskou kra-
jinu, kde chyběly vodní prvky umožňující zasa-
kování přívalových srážek, zčásti zalesnil, zalo-
žil tam mokřady a vysadil ovocná stromořadí. 
„Přírodě blízké hospodaření je mým životním 
projektem. Každá koruna, která se nám podaří 
vydělat, směřuje právě do tohoto projektu, kde 
se ‚taví‘ ve skutečné přírodní bohatství,“ prohlá-
sil Marada.
Druhé místo a 50 tisíc korun získala samotná 
obec Šardice: za vybudování různých nádrží, 
suchých poldrů, biocenter a polních cest osá-

zených stromy. Třetí příčka a odměna 30 tisíc 
patří Vohančicím – za aktivní boj proti splave-
nému bahnu z polí pomocí osévání ohrožených 
ploch a vysazování zeleně. Držitelem Ceny ve-
řejnosti, o níž se hlasovalo v SMS soutěži, je Mo-
křad na dolinách a polní cesty u Ořechova na 
Brněnsku. Obec vyhrála 50 tisíc korun.

Cílem soutěže bylo ocenit a dále motivovat 
lidi, kteří aktivně přispívají k tomu, aby se daři-
lo lépe zadržovat vodu v jihomoravské krajině. 
Všechny finálové projekty si můžete prohléd-
nout na www.cenazakrajinu.cz.

Na zadržování vody
půjde 20 milionů
Krajinotvorná nádrž v Kuželově, školní výukové 
zahrady v Židlochovicích nebo soustava rybníků 
v Borkovanech. Zdařilé příklady, jak v praxi vypa-
dá krajská podpora boje proti suchu.

Opatření, která mají vést k lepšímu hospodaře-
ní s vodou a ke snížení dopadů sucha, podporuje 
Jihomoravský kraj dlouhodobě. Od roku 2017 při-
spěl z dotačního programu Podpora boje proti 
suchu přes 45 milionů korun na 365 projektů. 

Letos ho zájemci najdou pod upraveným ná-
zvem: Podpora adaptačních opatření na změnu 
klimatu v roce 2022. Na revitalizace a výstavbu 
malých vodních nádrží a rybníků, mokřadů, pro-
tierozní opatření nebo výsadbu stromů dá kraj 
20 milionů korun. Žádosti můžou lidé podávat 
do 31. srpna 2022.

FOTO: soutěž Adapterra Awards, Nadace Partnerství (autor Vojta Herout)

Boj se suchem:
pomůže voda 
z opuštěných dolů
Kdysi sloužily k těžbě hnědého uhlí, teď by se 
mohly stát zásobárnami vody, které je na jihu 
Moravy dlouhodobě nedostatek. Představitelé 
kraje nechali prověřit možné využití bývalých 
lignitových dolů.

Na jihomoravské lignitové pánvi vytipoval kraj 
zhruba padesátku potenciálně vhodných míst 
k čerpání důlní či podzemní vody a dál je zkoumá. 
Pilotními projekty by se letos mohl stát monitoro-
vací vrt v katastru obce Šardice a nový vrt určený 
k čerpání podzemní vody v okolí bývalého hlav-
ního důlního díla v Kyjově. Zároveň se prověřují 
i další možná místa na ostatních bývalých hlav-
ních důlních dílech i na likvidovaných vrtech MND.

V další zkoumané lokalitě, na rosicko ‑oslavanské 
pánvi, je možné jímat důlní vodu v Dědičné štole 
v Oslavanech. Poskytuje průměrně 40 l/s, nicmé-
ně obsahuje vysoké koncentrace železa, manga-
nu a síranů. Její dočišťování pro vodárenské účely 
by teď bylo neekonomické, do budoucna se však 
předpokládá, že se najde využití i pro ni.

Budoucí čerpání důlních a podzemních vod 
by mělo pomoct v boji proti suchu, k lepšímu 
zadržení vody v krajině a hospodaření s vodou 
tak, aby se co nejvíce snížily dopady klimatic-
kých změn.

50 míst
pro čerpání důlních vod 
prověřuje kraj

160 projektů
podpořil kraj v roce 2021

krajský dotační portál:  
dotace.kr ‑jihomoravsky.cz
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Jihomoravské 
dožínky
28/8/2022
Vyškov

9:00 DOŽÍNKOVÝ JARMARK NA 
MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ 
tradiční řemesla, regionální 
produkty – ochutnávky a prodej

9:00 DOŽÍNKOVÁ MŠE SVATÁ V KOSTELE 
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
krojovaná mše za hudebního 
doprovodu Mužského sboru ze Sobůlek

10:00 KULTURNÍ PROGRAM
pásmo vystoupení folklorních souborů – DFS 
Klebetníček, HFS Trnka, FS Pantlék Němčice 
nad Hanou, Folklórní pěvecký sbor Barborky 
Komořany, Mužský sbor ze Sobůlek

13:00 DOŽÍNKOVÝ PRŮVOD S DOPROVODEM 
DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ 
NĚMČICE NAD HANOU
začátek u hřbitovního kostela Panny Marie 

13:45 PŘÍCHOD PRŮVODU NA MASARYKOVO 
NÁMĚSTÍ A DOŽÍNKOVÝ PROGRAM
Pantlék Němčice nad Hanou, Klebetníček, Trnka, 
Rychtářovská chasa, Stará moravská hymna, 
Mužský sbor ze Sobůlek, předání dožínkových 
věnců, společný tanec Hanácké besedy

16:00 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ A PŘEDÁNÍ CEN
ocenění výrobců v soutěžích Regionální potravina – 
Jihomoravský kraj a ZLATÁ Chuť jižní Moravy

17:00 VYSTOUPENÍ FUNNY FELLOWS (SK)
Old time band 

20:00 KONCERT LEGENDÁRNÍ SKUPINY OLYMPIC

Mluveným slovem provází 
Michal Chylík a Alena Knotková.

Doprovodný program: chovatelská výstava, 
prezentace včelařství, zemědělské a hasičské 
techniky, vzdělávací projekt Zemědělství Žije! 
a zábava pro děti.

Změna vyhrazena.

WWW.JIHOMORAVSKEDOZINKY.CZ

U Ž I J T E  S I  K R A J

Vydejte se za vínem i hvězdami
GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 
V HODONÍNĚ
15. 7. – 28. 8. 2022: výstava Možnosti trans-
cendence / Patnácté trienále tvorby mladých 
výtvarníků do 35 let tentokrát se společnou 
spirituální tematikou.

MUZEUM BLANENSKA
26. 5. – 30. 10. 2022: výstava O víně / Příběh 
nápoje starého jako samotná civilizace, přiblíží 
historii tradičního moravského vinařství a také 
se zaměří na proces výroby vína.

17. 6. – 30. 10. 2022: výstava Josef Mánes – 
blízký přítel Jindřicha Wankla / Život a dílo slav-
ného malíře, uvidíte mj. repliku praporu sboru 
Rastislav, originální hanácké kroje z Vlastivěd-
ného muzea v Olomouci, které Josef Mánes 
maloval a také originální portrét Luisy Bělské 
z Národní galerie v Praze.

3. 9. 2022: Den otevřených dveří na Zámku 
Blansko / Zdarma prohlídky historických 
interiérů a stálých expozic Muzea Blanen-
ska, archeologická herna, smaltovací dílna, 
fotokoutek, virtuální realita a další aktivity pro 
rodiny s dětmi na nádvoří zámku a v blanen-
ském zámeckém parku.

MUZEUM REGIONU BOSKOVICKA
7. 7. – 18. 9. 2022: výstava Nemaluju obrazy, 
dělám věci / Výstava Vladimíra Kokolii v rámci 
festivalu Boskovice 2022.

7. 7. – 31. 10. 2022: výstava v Synagoze – Adolf 
Hoffmeister / Výběr z koláží a karikatur z celé-
ho jeho tvůrčího období.

 27. 8. 2022: Hradisko Velké Opatovice / 
Komentovaná procházka v rámci Archeologic-
kého léta 2022.

MUZEUM VYŠKOVSKA
Červenec–srpen: Muzejní dílničky pro šikovné 
ručičky / Prázdninové tematické letní tvoření 
pro děti i celou rodinu.

14. 7. – 4. 9. 2022: Karty osudu / Unikátní 
rozsáhlá výstava historických i současných 
vykládacích a věšteckých tarotových karet.

8. 6. – 30. 10. 2022: Muzeum Bučovice – Za 
středověkem do muzea / Výstava k 700. výročí 
města, kterou se muzeum zapojilo do celoroč-
ních oslav města Bučovice.

HVĚZDÁRNA VESELÍ NAD MORAVOU
8.–13. 8. 2022: Astronomický týden / Přednáš-
ky v areálu hvězdárny ve Veselí nad Moravou, 
spojené s nočním pozorováním oblohy.

JIHOMORAVSKÉ MUZEUM VE ZNOJMĚ
5. 6. 2022: Minoritský klášter – Farmářský den 
v muzeu / Bohatý doprovodný program pro ce-
lou rodinu, cimbálová muzika, ukázky řemesel, 
aktivity pro děti a také farmářský trh s produk-
ty regionálních pěstitelů a výrobců.

23. 7. 2022: Jarmark na Cornštejně / Ukázky 
řemesel, historický jarmark, šermíři, prohlídky 
hradu i tematické aktivity pro děti – to vše 
zažijete na zřícenině hradu Cornštejn.

12. 7. – 30. 8. 2022: Znojmo, Dům umění – 
Pohádkové léto / Divadelní úterní představení – 
zpestření prázdnin pohádkami pro nejmenší.

MASARYKOVO MUZEUM V HODONÍNĚ
6. 5. – 21. 8. 2022: Auguste Rodin na Slovácku 
/ Výstava k připomenutí 120. výročí od návště-
vy významného francouzského sochaře  
na Slovácku, uvidíte mj. lidové oděvy z regionů. 
Slavný umělec byl totiž pestrostí a krásou krojů 
okouzlen. 

Časově neomezeno: Vlastivědné muzeum 
v Kyjově – naučná hra Průvodce poznáním/ 
Hlavním poháněčem hráče je zvědavost a po 
správném vyluštění kryptexu i odměna. Kryptex 
je součástí „muzejního“ kufříku, který si zájem-
ce či skupina zapůjčí.

Červenec – září: Velkomoravské Mikulčice 
virtuálně / Výstava představí virtuální modely 
archeologických objektů a artefaktů z mikul-
čického výzkumu formou animace, holografic-
kých vitrín a rozšířené reality.

ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ 
PÉČE BRNO
18. 6. – 31. 8. 2022: Archeologické léto / Ko-
mentované prohlídky archeologických lokalit 
přiblíží návštěvníkům práci archeologů při 
odkrývání naší minulosti. Informace na www.
archeologickeleto.cz.

REGIONÁLNÍ MUZEUM V MIKULOVĚ
Středy v červenci a v srpnu: Noční prohlídky 
zámku v Mikulově / Přijďte zažít zámecké kom-
naty a expozice v netradičním čase, rezervace 
na pokladna@rmm.cz.

Červen – září: Zámecká zahrada v Mikulově / 
Komentovaná prohlídka, nejnovější prohlídkový 
okruh zámku pojednávající o historii zahrady.

1. 7. – 27. 11. 2022: Keltové pod Pálavou Doba 
laténská / Výstava přibližuje život obyvatel 
krajiny Pálavy v 5.- 1. století př. n. l.

MUZEUM BRNĚNSKA
30. 5. – 9. 10. 2022: Vášeň pro krásu – Mojmír 
Helcelet a svět exlibris / Památník písemnictví 
na Moravě, Rajhrad / Výstava pokladů z legen-
dární sbírky brněnského filantropa představí 
originální práce řady mistrů grafických technik.

25. 6., 2. 7. a 6. 8. 2022: Komentovaná prohlíd-
ka archeologické lokality Réna / Réna u Ivančic 
/ Více informací o prohlídce je na webu arup.
cas.cz v odkazu Archeologické léto.

30. 5. – 30. 10. 2022: Vcházení do krajinomal-
by a krajinářské fotografie – západ Moravy 
a přilehlé Čechy / Podhorácké muzeum v Před-
klášteří / Výstava srovnává bývalou a nynější 
podobu krajiny konfrontací starých maleb a ak-
tuálních fotografií.

Nejlépe opravenou 
památkou je 
Loucký klášter

Ocenění za nejlépe opravenou památku roku 
2021 v kategorii velké stavby získal Premonst-
rátský klášter Louka u Znojma. Kraj jej odměnil 
150 tisíci korunami. Stavba založená v roce 1190 
patří mezi nejvýznamnější památky na morav-
sko‑rakouském pomezí. Rekonstrukcí prošla 
budova tzv. Staré školy.

Podporujeme 
festivaly
Brněnský festival multižánrové hudby Pop Messe 
se oproti loňskému premiérovému ročníku roz-
roste po všech směrech. Dějištěm dvoudenní 
akce od 29. do 30. července 2022 se stanou 
prostory okolo stadionu Za Lužánkami a Boby 
centra v Brně. Festival věnuje pozornost také 
tématům, jako jsou ekologie, udržitelný rozvoj 
a společnost. Více na www.popmesse.cz.

Stálice brněnské jazzové scény JazzFest-
Brno láká do moravské metropole kaž-
doročně hvězdy domácí a mezinárodní 
hudební scény. Už se nejedná jen o jarní 
hudební festival, ale téměř o celoroční na-
bídku doprovodných akcí. Jejich seznam je 
na www.jazzfestbrno.cz.

Mezinárodní soutěžní festival televizních 
a webových seriálů Seriál Killer nabídne premi-
éry těch nejkvalitnějších novinek z celé Evropy. 
To vše na velkém plátně a za účasti jejich tvůrců. 
Pátý ročník se uskuteční od 20. do 25. září 2022 
v Brně. Sledujte www.serialkiller.tv.

Propojování zdánlivě nepropojitelných ná-
zorových proudů, rozličné kultury a mezi-
náboženský dialog. Festival Meeting Brno 
bude ve dnech 22.–31. července 2022 ob-
jevovat místa křížení spolu s významnými 
osobnostmi, jako jsou Mendel, Lichten-
stein, Schindler, Lustig a mnoho dalších. 
Více na www.meetingbrno.cz.

Velké kantátové, oratorní i symfonické tituly z ob-
dobí renesance, baroka a klasicismu nabídne jubi-
lejní desátý ročník cyklu Bacha na Mozarta! Sou-
bor Czech Ensemble Baroque spojuje hudbu 
starších období s nadčasovou formou a vyta-
huje dávno zapomenutá díla. Festival odstartuje 
koncert 22. září 2022 na Petrově v Brně. Více na 
www.ebcz.eu.
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Léto v Brně – co víkend, to akce
Vyrazte v létě za kulturou do Brna. Každý víkend vás čeká jiná akce – od Mendela, přes divadlo až po 
folklor. Ulicemi bude znít hudba, místní i návštěvníci si budou užívat pohodu v moři letních zahrádek 
a vybranou gastronomii tohoto „foodie” ráje. Co byste letos neměli vynechat? 
Ne nadarmo patří Brno mezi Kreativní města 
hudby UNESCO, jeho hudební festivaly patří 
mezi ty nejpopulárnější u nás. Rozhýbejte se 
v rytmu festivalu Ibérica nebo Brasil Fest Brno, 
užijte si místní ObrFest, progresivní Pop Messe, 
multižánrový Maraton hudby Brno, klasický Me-
zinárodní hudební festival Špilberk, woodstoc-
kový TrutnOFF BrnoON Open Air Festival nebo 
folklorní F SCÉNU.

Prázdniny letos znovu odstartovala přehlídka 
ohňostrojů Ignis Brunensis na přehradě, v uli-
cích města můžete po celé léto potkat festival 
UPROSTŘED. Pozadu nezůstávají ani divadla, 
která se přemístí na letní scénu na Biskupském 
dvoře, do amfiteátru na Kraví hoře nebo na hrad 
Špilberk v rámci Letních Shakespearovských 
slavností. Centrum promění v otevřenou scénu 
festival živého umění Na prknech, dlažbě i trávě, 
který pobaví děti i dospělé.

Vytáhněte si kalendáře a začněte plánovat, kdy 
vyrazit do Brna. Děje se toho opravdu hodně. 
S plánováním vám pomůže přehled akcí na 
www.gotobrno.cz.

Centrála cestovního ruchu 
jižní Moravy (CCRJM) 
Jsme nezisková organizace, která prezentuje 
jižní Moravu dovnitř i navenek, doma i v za-
hraničí. Naším cílem je spokojený návštěv-
ník regionu, ať přijede na víkendový výlet 
z tuzemska, nebo na týdenní dovolenou přes 
půl planety. Spolupracujeme s turistickými 
informačními centry /TIC/. Komunikujeme 
s turistickými oblastmi /DMO/ a propoju-
jeme je navzájem i s podnikatelskou sférou 
a velkými hráči v kraji, kterých se turistický 
ruch týká – od vinařů po hotely. Sbíráme 
a předáváme informace na národní úrovni 
pro CzechTourism, do médií, partnerům 
v České republice, jsme v živém kontaktu 
s jejími zahraničními zastoupeními. Připra-
vujeme info materiály, vymýšlíme krásné 
propagační předměty. Reprezentujeme jižní 
Moravu na veletrzích a konferencích, spolu-
pracujeme s vysokými školami a organizace-
mi napříč regionem. A mnohem víc. Připadá 
vám to jako suchá teorie? Koukněte blíž na 
některé z našich projektů.

BRNO CONVENTION BUREAU 

Podporuje konferenční turismus, poskytuje or-
ganizátorům asistenci a nezávislé informace při 
plánování a realizování kongresů, konferencí, 
obchodních setkání a incentivních akcí v Brně 
i jinde po jižní Moravě. Doménou neziskovky 
s dvacetiletým know‑how je spolupráce stát-
ního, soukromého a akademického sektoru. 
Rádi vám poradí zdarma s ubytováním, konfe-
renčními prostory i doprovodným programem. 
Ne náhodou má jižní Morava titul nejinovativ-
nější region Evropy a Brno je městem veletrhů 
bezmála sto let. Čeká vás organizace důležité 
akce? Ozvěte se.

TOP CÍLE JIŽNÍ MORAVY
TOP cíle jsou značkou pro atraktivní místa jižní 
Moravy, kde si přijdou na své milovníci umění 
a památek i ti, kdo hledají zábavu a zasloužený 

oddech. TOP cíl splňuje určitá kritéria – kvalitu 
nabídky i infrastruktury, jedinečnost a zlepšo-
vání vlastního programu, příjemný a edukovaný 
personál. Pro návštěvníka je to především kvali-
ta služeb, které v TOP cíli najde. 

GOURMET JIŽNÍ MORAVA

Dává do kupy průvodce po zatraceně chutných 
místech po celé jižní Moravě. Kde se dá třeba 
během výletování najíst a napít tak, že na to 
jen tak nezapomenete. Přináší menu z pěti ka-
tegorií: restaurace, bistra, kavárny a cukrárny, 
vinařství a vinotéky, pivnice a pivovary. Jednot-
livé podniky pokaždé hodnotí nezávislá porota. 
Šéfkuchaři zvučných jmen, lektoři gastronomie 
i food blogeři. Průvodce v pdf si stáhněte na 
gourmetjiznimorava.cz, v krásné papírové po-
době si je vyzvedněte na nejbližším infocentru. 

INFORMACE ONLINE K VAŠIM SLUŽBÁM 

Web jizni‑morava.cz doporučuje, co v našem 
krásném kraji vidět a zažít. Památky a přírodu, 
ale taky sport, relax a gastronomii. Najdete tu 
všechny zásadní i méně známé turistické objek-
ty, ucelené cyklo a pěší výlety i s mapkou trasy 
a zajímavostmi po cestě. A protože je jižní Mo-
rava svatyní tradic a folklóru, která neunikla ani 
pozornosti UNESCO, přináší web konkrétní tipy, 
kde zvyky zažijete naživo. Pořádáte akci? Dejte 
vědět vašemu TIC, zadá informace do kalendá-
ře akcí na webu a o vaší akci bude slyšet!

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH JAKO DOMA
Nejaktuálnější tipy o dění na jižní Moravě dopl-
něné nádhernými fotkami a videi najdete na so-
ciálních sítích pod značkou Jižní Morava. Víme 
o všem, co se kde šustne! Na Facebooku, Insta-
gramu i YouTube. Dozvíte se, kam se vydat na 
výlety do přírody, na výstavu, za vínem a gastro 
akcemi i mimo davy. Instagram Tasty Moravia 
rozšiřuje myšlenku projektu Gourmet Jižní Mo-
rava – s jeho tipy ochutnáte v kraji to nej od se-
zónních foodtrucků po fine dining. 

SVATOJAKUBSKÁ STEZKA 
Svatojakubská poutní cesta vede k ostatkům sva-
tého Jakuba, které byly dle různých legend po-

hřbeny na pustém místě – dnešním Santiagu de 
Compostela ve Španělsku. Za jižní Moravu propo-
jujeme postupně Svatojakubskou cestu s už exis-
tujícími a plánovanými Jakubskými cestami v Če-
chách, Rakousku, Polsku a na Slovensku. Vyrazte 
z jižní Moravy a připojte se k poutníkům celého 
světa a tisícileté tradici putování do Santiaga! 

ZÁSOBÁRNA FOTEK MÍSTNÍCH 
POKLADŮ 

Průběžně tvoříme fotobanku krás jižní Moravy. 
Rádi na výletech fotíte? Povedl se vám parádní 
snímek? Kdykoli nám pošlete své foto úlovky již-
ní Moravy na info@ccrjm.cz. Moc rádi je s vaším 
jménem coby autora představíme světu. 

TRIPY PRO VÝLETNÍ EXPERTY

Provádíme zahraniční novináře, publicisty, in-
fluencery i podnikatele v cestovním ruchu po pa-
rádních místech jižní Moravy. To aby šířili zprávy 
o její kráse po světě zasvěceně a s osobní zkuše-
ností, kterou přečtením průvodce nenahradíte. 
Hledáme pro ně nejzajímavější místa, inspirující 
osobnosti a aktivity, které jinde nenajdou. Ne 
vždy to znamená to nejznámější, protože my 
víme i o utajených pokladech, co stojí za to…

OPATRUJEME NEJEN TRADICE 
O tradicích našeho kraje píšeme na webu 
blog. Přečtěte si, kde se ornamenty vysypávají 
pískem a co je Jízda králů. Ti zvídavější si poří-
dí hrací karty, které 30 jihomoravských tradic 
představují zábavnou formou. Věnujeme se 
projektům spojeným s Alfon-
sem Muchou, J. G. Mendelem 
a dalšími velikány. Jejich dílo 
přineslo jižní Moravě slávu 
a světové uznání a my chce-
me o jejich odkaz svědomitě 
pečovat.

Ohnivý kůň a drak 
navštíví Sklep  
pod Novou radnicí
Ve zcela novém hávu se letos představí jed-
na z částí oblíbeného Brněnského podzemí 
– Sklep pod Novou radnicí. Interaktivní expo-
zicí, připravenou ve spolupráci s historikem 
Michalem Konečným, se prožene Ohnivý kůň 
a drak. Ti představí Brno ve středověku a za tři-
cetileté války. S rozhýbanými animacemi z ru-
kou výtvarnice Veroniky Vlkové poznáte také 
brněnské pověsti, jako jsou například legendy 
o brněnském kole, pánu Šemberovi z Bosko-
vic, Antonu Pilgramovi či proradném radním 
Haasovi. Moderní technologie umožní na stě-
nách sklepení vyobrazit pohyblivé veduty, tedy 
panoramatické obrazy. Na jedné se seznámíte 
s životem v barokním Brně včetně vyobrazení 
tehdejší společnosti. Druhá, zlatý hřeb výstavy, 
je veduta z doby obléhání města Švédy – na vel-
kém panoramatu zažijete středověkou bitevní 
vřavu.

O životě ve středověku se dozvíte více také 
v Labyrintu pod Zelným trhem, který se zamě-
řuje na každodenní starosti a radosti kupců 
a obyvatelstva. Pietní rozměr má Kostnice u sv. 
Jakuba, ve které byla nalezena druhá největší 
sbírka kosterních pozůstatků v Evropě.   

Tak tedy, vzhůru dolů! Více informací na www.
brnenske‑podzemi.cz.

Pěšky nebo minibusem,  
v Brně jedině autenticky
Prohlídky města nemusí být jen o historických datech. TIC BRNO 
představuje Brno i z jiné perspektivy a otevírá běžně nedostup-
né památky. Objevujte s průvodci místa, která často míjíte bez 
povšimnutí. Připomeňte si fascinující lidské příběhy upadající do 
zapomnění. 
Ať už se chcete projít s dětmi, vyrazit mimo 
město, svézt se minibusem, nebo si rovnou 
kolem památek zaběhat, určitě si vyberete. 
Autentické prohlídky nabízí mnoho úhlů po-
hledu, jak se dívat na město a jak z něj poznat 
co nejvíc. Novinkou tohoto roku jsou prohlídky 
brněnského výstaviště, které je fenoménem 
světového měřítka. Je tam totiž spousta zají-
mavých věcí k vidění i v době mimo veletrhy 
a mnohá zákoutí historických budov překvapí 
i toho, kdo si myslí, že už zná celý rozlehlý areál 
jako svoje boty.

Příjemný chlad najdete v letních měsících ve zpří-
stupněných kostelích s projektem Brno a jeho 
chrámy. Sakrální stavby i významné osobnosti 
spojené s církví můžete zdarma poznávat i na 
speciálních procházkách s průvodci. Již třetím 
rokem objevujeme zapomenutou industriální his-
torii města s projektem Brno INdustrial. Úspěšný 
projekt letos přichází s novými náměty – strojíren-

ským, slévárenským a chemickým průmyslem. Pro 
ty, co nestihli průmysl textilní, zůstává i ten. Čeká 
vás pět pěších tras a dvě projížďky, které vám dají 
nahlédnout na léta úspěchů i nečekaných pádů 
industriálního průmyslu v Brně. Specialitou tohoto 
ročníku bude fenomén brněnské Zbrojovky.

Vyhlídkové jízdy Brnem jsou určeny těm, kteří 
uvítají, že je za novými zážitky doveze pohodlný 
minibus. Na své si přijdou fanoušci architektury 
– vyrazí minibusem za poznáváním brněnského 
funkcionalismu, slavných vil a za paláci průmys-
lové aristokracie. Další okruh nadchne milovníky 
krásných vyhlídek, sportovní fanoušky pak trasa 
mapující legendární místa brněnského sportu. 
Úplnou novinkou v nabídce je trasa o historii 
dělnických kolonií.

Pokud vás Brno zaujme natolik, že si chcete 
odnést vzpomínku i domů, stačí se zaposlou-
chat do podcastu a neotřelé audiomapy Po-
slouchejte Brno. Vše najdete na stránce www.
gotobrno.cz.
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Není jen Špilberk, napoleonský Slavkov a za humny pohádkový Pernštejn. Za turistickými 
poklady můžete vyjet i jihozápadně od Brna.

Největší krasová oblast v České republice je proslulá hlavně díky propasti Macocha a Punkevním 
jeskyním. Oblíbeným cílem jsou o víkendech taky lesy kolem Bílovic nad Svitavou. Kam dál?

MEANDRY A NIVY BOBRAVY
Cyklonadšenci to tu znají jak své ráfky. 40kilo-
metrová naučná cyklotrasa se vine kolem me-
andrů i starých vodních mlýnů. Když po cestě 
dojdou síly, naskočíte na vlak, bez auta se do-
stanete s IDS JMK prakticky všude.

Místní akční skupina Bobrava připravila výlety 
málo známými trasami, koukněte na masbob-
rava.cz. Třeba ke studánce víly Vrbičky nebo 
k rozhledně v Hlíně. V Nebovidech si domluvte 
prohlídku kostela sv. Kříže nebo přijďte v sobotu 

před mší. Tak cenné gotické malby ve venkov-
ském kostele by čekal málokdo. Nedaleko Osto-
povic zajásají keškaři v podzemním dálničním 
propustku dlouhém 170 metrů. V jednom bodě 
nevidíte světlo ani na jedné straně…

KAHAN – HORNICKÁ SVÍTILNA 
I MIKROREGION
Další výletníky neprobádaný mikroregion má ta-
jemné jméno Kahan. Horníci u Brna? Těžili černé 
uhlí, byl tu nejhlubší důl střední Evropy. To díky 
nim průmysl v Brně vzkvétal. Na Rosicku a Osla-
vansku opravdu znělo hrdé: „Zdařbůh!“

Okružní Stezky permoníků spojují obce Ka-
hanu se startem na zámku Oslavany, kde sídlí 
Muzeum hornictví. Po prohlídce si dopřejte bla-
hodárnou koupačku v blízkém biotopu. V rosic-
kém zámku vás kromě výstavy hraček zavedou 
do protiatomového krytu pod zámeckou zahra-
dou.

Láká vás jízda historickým vláčkem po ko-
lejích, kudy se uhlí vozilo? Nadšenci z Muzea 
průmyslových železnic ve Zbýšově obnovili 
trať, lokomotivy i vagony a v sezoně vás sve-
zou. Termíny najdete na mpz.cz. Vyjeďte 18. 6. 
na akci S párou za horníky. Zbýšov a Zastávka 
se převlečou do hornického, uspořádají tradič-
ní jarmark a zdejší srdcaři vás provedou těžní 
věží Simson. Města propojí jízdy po muzejní 
úzkokolejce. V Zastávce skočte za kulinárním 
zážitkem do kavárny Ježek u cesty. Pochutnáte 
si nejen na vyhlášených větrnících a výběro-
vé kávě. Hornické slavnosti v Kahanu zažijete 
17. září.

Na Ivančicku nesmíte minout parádní zábavní 
park Permonium. Má největší nadzemní bludiš-
tě ČR, důlní jezero a štoly, prales, sopku. Nebo 

40metrovou těžební věž, odkud sfičíte do dolu 
Kukla. Pro děti je otevřený Duhový svět.

NA PRIGL A JEŠTĚ DÁL
S Kahanem sousedí region Svazek obcí Pan-
ství hradu Veveří. Objevujte Podkomorské lesy 
nebo se vydejte od Javůrku za úchvatnými vý-
hledy na údolí Bílého potoka. Najdete sakrální 
poklady i plnotučný relax bez davů. Na panst-
viveveri.cz vybírejte z tras známých i těch, kde 
za celý den nepotkáte ani nohu. Tedy až na tu 
zaječí či srnčí.

KRAJ SEDMI ŘEK 
A SEDMI ZÁMKŮ
Poznejte nejsevernější kout jižní Moravy. Unikát 
najdete v zámeckém areálu Velkých Opatovic. 
Moravské kartografické centrum ukazuje v de-
signovém prostoru, jak se dřív povrch měřil a za-
kresloval, jak vypadaly měřicí přístroje a mapy i jak 
se proměňuje jejich výroba. Plastická mapa Mo-
ravy a Slezska v nevšedním interiéru vyniká v celé 
obří kráse. Má plochu 100 metrů čtverečních.

Blízký zámek Letovice pořádá třeba sběratel-
ské burzy. Děti ocení mini zoo, romantici noc na 

zámku. Nedaleko je přehrada Křetínka. Koupá-
ní, surfování, rybaření… Objeďte vodní plochu 
na kole, v Křetíně najdete Muzeum modelové 
železnice.

Zámek Kunštát vyniká noblesními interiéry 
a setkáními panovníků, jenž hýbali dějinami. 
Zámek v Lysicích připravil kostýmované a netra-
diční prohlídky. Nesmíte minout expozici o vý-
jimečné spisovatelce Marii von Ebner‑Eschen-
bachové!

Zámek Boskovice patří k nejkrásnějším em-
pírovým stavbám Moravy. Mají tam měděný 
globus s hvězdnou oblohou v podobě heraldic-
kých znaků. Zajděte na noční prohlídku, s dětmi 
na šermířské představení.

Rájec nad Svitavou, to je rokoko i klasicis-
mus v plné parádě. Interiéry rodu Salmů jsou 
přepych sám. Jeden z prohlídkových okruhů je 
bezbariérový.

CESTA ŽELEZA 
MORAVSKÝM KRASEM
Moravský kras je na železnou rudu bohatý 
a předkové toho uměli využít. V Josefovském 
údolí objevte Starou huť s muzeem železářství 
s vysokou pecí z 18. století. V hostinci Švýcárna 
najdete volnočasové centrum.

Uprostřed Blanska stojí zámek s Muzeem Bla-
nenska. Jako jediné v ČR ukazuje dějiny železář-
ství od pravěku po dnešek. Nevynechejte expo-
zici umělecké litiny, která neměla v habsburské 
říši konkurenci. Na rodiny s dětmi čekají inter-
aktivní expozice, speciální prohlídkové trasy, hry 
s luštěním, archeologická herna.

Historií zpracování železa v kraji provází pět 
okruhů naučné Cesty železa Moravským kra-
sem. Výchozí body hledejte na starahut.com/
cestazeleza.

KRAS OČIMA DĚTÍ
Prozkoumejte s dětmi království šneka Krasí-
ka během 12 povedených výletů s úkoly. Ve 
stopách pověstí vedou poznávačky k tajem-
ným jeskyním i mimo turistické trasy. Krasik.cz 
připravil mapu, která se bude dětem hodit při 
sbírání razítek do cestovního pasu. Ten získáte 
v pohádkových infocentrech po celé lokalitě, 
třeba v Domě přírody Moravského krasu. Za ra-
zítka dostanou děti odměnu. A na mobil si ani 
nevzpomenou.

JANA TRÁVNÍČKOVÁ 
Z TIC TIŠNOV VÁS ZVE:
do Městského muzea Tišnov na výsta-
vu k výročí 50 let od objevení Královy 
jeskyně na Květnici. Na horu Květnici 
vede nově opravená Lacinova stezka, 
projděte se po ní! Během léta přijďte do 
zahrad pod kostelem sv. Václava, kde 
bude vystaveno 13 básní Jana Skácela. 
Výstavu doplní přednášky, koncerty, 
tematické večery a umění ve veřej-
ném prostoru. Vše v duchu sloganu 
„Hvězdné nebe, čistota duše“. Více 
o dění v Tišnově a kulturním programu 
najdete na www.tictisnov.cz

Výstava 50 let v Králově jeskyni v Tišnově 
do 4. 9. 2022

JANA VINTROVÁ Z INFORMAČNÍ 
KANCELÁŘE V BLANSKU VÁS ZVE:
v červenci na tradiční blanenské gu-
lášobraní, kde vás kromě ochutnávky 
rozličných receptur čeká doprovodný 
hudební program, nudit se nebudou ani 
děti. V srpnu se v Domě přírody Mo-
ravského krasu koná jarmark s prezen-
tací regionálních výrobků, workshopy 
a dílničky pro děti, vyzkoušíte si třeba 
obroušení a vyleštění kamene z Morav-
ského krasu.

Gulášobraní v Blansku 
30. 7. 2022 od 12:00

Jarmark Domu přírody 
13. 8. 2022 od 10:00

Tajemný region 
Moravský kras

Pestrý region 
Brno a okolí

CYKLOTRIP SRDCEM JIŽNÍ MORAVY
Užijte si parádní cyklovýlet s nejkrás-
nějšími přírodními kulisami, vhodný 
i pro méně zdatné a děti. Do Jedovnic 
přijedete s IDS JMK (z Brna busem ze 
Staré osady). Síly naberte v restaurantu 
Surfbar s výhledem na rybník Olšovec. 
Servírují tu profi připravenou španělskou 
kávu i cizokrajnou kuchyni.

Pak naskočte na Singletraily Moravského 
krasu. Tři parádní okruhy různé obtíž-
nosti jsou zdarma, v sezóně využijte 
vyladěné zázemí přímo u rybníka.

Po hravých singletrailech to v Jedovni-
cích stočte na cyklotrasu s poetickým 
jménem Srdcem jižní Moravy. Po cestě 
uvidíte nevšední větrný mlýn v Ruprech-
tově s cennou Halladayovou turbínou. 
Stezka vás provede až do Vyškova. Tady 
se odměňte se dobrotami v Cafeterii 
Fruli. V téhle oáze pohody servírují čo-
koládu, kávu i slané dobroty z poctivých 
surovin.

VÝLET: KAM CHODÍVAL  
PRO INSPIRACI NEZVAL  
Naskočte na vlak a svezte se do Tišno-
va na poctivou kuchyni v hostinci Na 
Humpolce. Odtud je to ke klášteru Porta 
coeli, Bráně nebes, jen kousek. Založila 
ho roku 1233 vdova po Přemyslu Otakaru 
I. V areálu sídlí Podhorácké muzeum 
plné zajímavých exponátů, a také vyhlá-
šený Klášterní pivovar. Málokde je tak 
světská věc jako pivnice tak půvabnou 
záležitostí. 

Pokračujte k Borači, kde stojí obloukový 
most z roku 1910. O zdejší krajině básnil 
Vítězslav Nezval. Nádherná příroda 
kolem břehů Svratky vás doprovodí do 
Doubravníku. Malebný městys skrývá 
mezi zdmi kostela Povýšení sv. Kříže 
hrobku Pernštejnů a Mitrovských. Ke 
stavbě použili kvalitní bílý mramor, jenž 
se po staletí těžil v nedaleké Nedvědi-
ci. Funkční varhany v kostele patří ke 
skvostům barokního řemesla.
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Kraj vína a památek UNESCO kolem Lednice bere dech. Šarmantní Mikulov je plný lákadel... 
Pojďte na místa, kde davy nepotkáte.

Romantický Baťův kanál, rozlehlý skanzen ve Strážnici nebo zámek Milotice – pokud tyto výlet-
nické pecky znáte, pojďte objevit nové, neokoukané. 

KRAJ BRATRŮ MRŠTÍKŮ 
Vydejte se do kovárny v Těšanech. Právě tady 
prý Aloise Mrštíka políbily múzy, odtud si přive-
zl inspiraci k napsání nesmrtelného dramatu. 
Skutečná Maryša, předloha k literární postavě, 
v Těšanech opravdu žila. Půvabnou barokní 
kovárnu má dnes pod patronátem Technické 
muzeum Brno. Připravilo krásnou expozici dílny 
z 19. století i obydlí kováře. Mistry kladiva spatříte 
v akci na Národopisných slavnostech.

V Divákách znovuotevřeli Muzeum bratří Mrští-
ků. V rodném domě č. 57 napsali sourozenci svá 
nejznámější díla. Dnes vás tu díky audiovizuální 
technice provedou přímo Alois a Vilém, nakouk-
nete i do vesnické malotřídky.

MODRÉ HORY ZVOU NA VÍNO 
I MERUŇKY
Po porci historie vzhůru do kraje rozhleden mezi 
kopečky čarokrásné vinařské oblasti Modrých 
Hor. Nezvyklá rozhledna Stezka nad vinohrady 
vás čeká na Kobylím vrchu, má tvar kruhové ram-
py a symbolizuje životní cyklus přírody. Díky ab-
senci schodů ji zdolají i výletníci na vozíku nebo 
s kočárkem. Přímo v Kobylí navštivte místními 
hýčkané Národopisné muzeum. Střídají se tu 
akce, uvidíte vyšívané kroje, uslyšíte veselou na-
hrávku se starodávným žádáním o ruku nevěsty. 

Velké Pavlovice opodál žijí nejen vínem. Slav-
né meruňky tu mají dokonce svůj svátek, ochut-
náte meruňkovici a marhulové víno z meruněk. 

BŘECLAVSKÉ POKLADY A MORAVSKÁ 
AMAZONIE
V Břeclavi opravili v těsné blízkosti pohádkového 
novogotického kostela Navštívení Panny Marie 
Havlíčkovu vilu, kde sídlí nadační fond Moravská 
krása. Víkendová prohlídka samotné vily stojí za 
výlet. Přijeďte na výstavy, workshopy nebo kur-
zy modrotisku. Výlet spojte se Staroslovanským 
hradištěm Pohansko. Expozice slovanského hra-
diště z 9. století má i venkovní model s replikou 
kultovního místa. Na kole můžete pokračovat na 
trojmezí a soutok Moravy a Dyje uprostřed hlu-
bokých lužních lesů. Evropská rarita, hustá síť 
meandrujících říčních ramen a tůní, zvaná Morav-
ská Amazonie, je královstvím vzácné fauny.

KOLEM HLOHOVCE
Ani Valticko nevynecháme. Vydejte se cyklo-
stezkou kolem lednických rybníků přes Hlo-
hovec, kde si před nádherným zámečkem vy-
chutnáte v bistru Les Vélos dobroty z lokálních 
surovin. Posilnění pokračujte k Sedleci k ornito-
logické pozorovatelně u rybníka Nesyt. Zažijete 
absolutní relax v ptačím teritoriu. 

DO BÍLÝCH KARPAT ZA OSKERUŠEMI
Kolem Radějova na kopci Travičná nepřehléd-
nete vysílač a rozhlednu v jednom. V areálu 
dole je muzeum kopaničářských roubených 
salaší, bylinková zahrádka i atrakce pro děti. 
Oskeruše patří mezi nejcennější evropské 
ovocné stromy. Bělokarpatské exempláře jsou 
světový unikát.

V blízkém Kuželově mají jiný poklad. Zděný mlýn 
holandského typu s otáčivou střechou z roku 
1842 zrekonstruovalo Technické muzeum Brno 
do bývalé krásy. Také tu ochutnáte vyhlášené 
ovocné pálenky, vzácná je oskerušovice.

STRÁŽNICKO – AKTIVNÍ RELAX
MTB okruhy se singletraily v kulisách Bílých Kar-
pat. Cyklistův sen! Stezka života, Trail of life, se 
v pěti trasách rozbíhá ze zázemí s tréninkovým 
skillcentrem. Areál je vedle vodní nádrže Lučina, 
jen pozor, pohybujte se ohleduplně, jste v bio-
sférické rezervaci UNESCO.

Kousek na sever v Blatničce narazíte na Tra-
dice Slovácka. Bývalá škola je plná nádherných 
krojů i šikovných rukou, které tu předvádí, jak se 
kroje tvoří. Kromě stálé expozice pořádají výsta-
vy a workshopy tradičních řemesel.

KYJOVSKÁ POHODA S VŮNÍ KÁVY 
A TRADIC 
Bránou do fotografy adorované krajiny Morav-
ského Toskánska je Kyjov, dějiště folklorního fes-
tivalu Slovácký rok. Zdejší Vlastivědné muzeum 
ukazuje nejen kroje, jejich expozice zabaví i děti. 
Na božsky vonící kávu skočte v Kyjově do Pražírny. 
V Kyjovském pivovaru zase umí řemeslná piva i vý-
tečnou kuchyni a odpočinete si v pivních lázních. 

Nedaleký Bukovanský mlýn nabízí dobroty 
tradiční slovácké kuchyně jako patenty plněné 
povidly s mákem. Dětem se odtud nebude chtít. 
Minigolf, lukostřelba, jízda na ponících, pro-
cházka po masážním chodníčku, krmení koz... 

LESNÍ TERAPIE ŽDÁNICKÝMI HVOZDY
Přírodní park Ždánický les je ráj pro cyklo i pěší 
výlety. V hlubokých hvozdech kdysi řádili lou-

pežníci, dnes jsou domovem zvěře a plné vzác-
ných rostlin. Uzdravující síla zdejší přírody je 
dechberoucí.

Samotné Ždánice jsou městečko malé, ale 
výletníky mile překvapí. Sběratelské Vrbasovo 
muzeum hostí šest tisíc exponátů jako památ-
ky na generála Laudona, pohyblivé modely 
vodních a větrných mlýnů, originál věžních ho-
din. Přístup je bezbariérový. A bez překážek se 
dostanete i na ždánickou hvězdárnu a plane-
tárium. Není tam tolik světelného smogu jako 
v okolí měst a tak jsou podmínky na sledování 
nebe dokonalé. 

LEONA KOCOURKOVÁ  
A LUCIE KLUCHOVÁ  
Z TIC MIKULOV ZVOU NA:
tradice, kulturu a gurmánské speciality 
národnostních menšin žijících na jižní 
Moravě a v pohraničí Rakouska před-
staví tradiční letní akce Festival Národů 
Podyjí. Srdečně také zveme na Divadelní 
festival Mikulov ‑ Moravský Parnas Jo-
hanna Georga Gettnera, který letos slaví 
jubilejní 10. ročník.

XXIII. Festival Národů Podyjí 
15.–17. 7. 2022

Divadelní festival Mikulov ‑ Moravský 
Parnas Johanna Georga Gettnera 
29.–30. 7. 2022

LENKA BUDÍKOVÁ  
Z TIC KYJOV VÁS ZVE:
na Cyrilometodějské Šidleny. Těšte se na 
místní vinaře ve sklípcích, kteří vám dají 
ochutnat ta nejlepší vína. Užijete si také 
tradiční Kyjovské letní slavnosti s jarmar-
kem a vystoupením místních lidových 
souborů. Zažijete tam 16. ročník Galerie 
rulandských vín v ČR.

Cyrilometodějské Šidleny 
Milotice 9. 7. 2022

Kyjovské letní slavnosti 
11.–14.8. 2022

Svérázný region 
Slovácko

Romantický region 
Pálava a Lednicko-
valtický areál

SLOVÁCKÝ CYKLOVÝLET  
Z HODONÍNA
Hodonín, rodiště Tomáše Garrigue 
Masaryka, vás zve do Masarykova muzea 
poznat fascinující život prvního česko-
slovenského prezidenta. Děti nadchne 
tamní zoo. Byť je velikostí menší, zachra-
ňuje desítky ohrožených druhů.

Od zoo vjedete po cyklostezce Podluží 
do rovinaté krajiny rybníků. K těm mutě-
nickým s ptačí pozorovatelnou přijedete 
zprava. Na chvíli se zastavte a užijte 
si ptačí koncert. Odtud vyrazte na 
Dubňany. Hlad i žízeň zaženete U Kače 
a v řemeslném pivovaru Dubňák. Vyrábí 
spodně i svrchně kvašená piva a králov-
sky se o vás postarají.

Pokračujte po cyklostezce Mutěnka na 
rozhlednu Vyšicko s výhledem na Bílé 
Karpaty i Pálavu a po zelené do Mutěnic, 
k malovaným Búdám. Unikátní uličky 
ukrývají téměř 600 sklepů. Vždy tu 
najdete někoho, kdo s vámi poklábosí 
o místních zvycích a nabídne sklenku, 
najdete tu ubytování. Nespěchejte, jste 
v cíli, užívejte.

CYKLOVÝLET Z MIKULOVA 
Pohodlí Moravských vinařských stezek 
ochutnal nejeden cyklista. Znáte tuto 
trasu?

Z Mikulova, kam vás sveze nejen z Brna 
IDS JMK, zamiřte k vinařským Bavorům, 
pak přes Dunajovické kopce. Působivý 
pás kopců skrývá staré kříže a kapličky, 
opuštěné vinohrady a políčka. Užijte 
si božské výhledy a božský klid mezi 
klenoty flóry včetně ohrožených step-
ních rostlin. Místní hrozny mění ve víno 
Spolek vinařů. Jejich práci ochutnáte 
v mikulovském Korku.

Pokračujte přes Novosedly k cíli – prasta-
rému městečku Drnholci. Jeho centrum 
vás možná překvapí památkami rene-
sance a baroka. Mají tu i zámek a krás-
nou rozhlednu U Křížku s velkolepým 
výhledem, ten si dopřejte. A pak slíbenou 
odměnu! Kromě degustace v některém 
ze sklípků to chce něco kalorického. Na 
Wolkerově ulici nepřehlédnete černý 
Cutters Foodtruck.. Na křupavou bulku 
s dokonale dochuceným trhaným hově-
zím dlouho nezapomenete.
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Nadčasový Mucha, 
nesmrtelná Slovanská epopej
Nejrozsáhlejší Muchovo dílo se vrátilo na zámek v Moravském Krumlově. Neobvyklá pocta 
historii Slovanů s názvem Slovanská epopej má celosvětový dosah napříč časem. Teď máte 
možnost vidět bonus navíc. Série výstav Nadčasový Mucha – Spojení světů je otevřená na 
čtyřech místech jižní Moravy.

Kurátorský výběr Muchových děl si můžete pro-
hlédnout v Ivančicích, Mikulově, Hrušovanech 
nad Jevišovkou a Moravském Krumlově do říj-
na 2022. Uvidíte, jak inspiroval tvůrce obalů LP 
desek nejrůznějších žánrů, kreslíře japonského 
manga i estetiku hippie. 

Výstavní místa na sebe odkazují, navazují 
a dohromady tvoří tzv. Muchovu stezku. Projekt 

posvětilo memorandum Nadace Mucha, Jiho-
moravský kraj, města Moravský Krumlov a Ivan-
čice. Trasa vede místy, kde malíř vyrůstal, tvořil, 
čerpal inspiraci a její součástí jsou také jeho díla. 
Projekt se postupně se rozšiřuje, ambicí Nada-
ce Mucha je zapojit místa spojená s malířem po 
celém světě. Zvolená města jsou navíc dokona-
lým výletním cílem sama o sobě. 

Speciální výstavu uvidíte jako součást prohlíd-
ky Slovanské epopeje na zámku v Moravském 
Krumlově. Věž zámku je poprvé zpřístupněná 
jako vyhlídka, park láká na discgolf a opodál na 
návštěvu prastarého židovského hřbitova. Na 
kopci, od nádherné poutní kaple sv. Floriána, se 
rozhlédnete po kraji. Pivovar Krum a restaura-
ce a hotel Rokiten doplní výlet stylově – zdejší 
historický komplex je obnovován s respektem 
k původní průmyslové architektuře.

V Mikulově je výstava umístěna na zámku, 
v červenci se můžete těšit na nový okruh zá-
meckou zahradou. V blízké jeskyni Na Turoldu 
se smaragdovým jezerem probíhají prohlídky 
od května. 

V Ivančicích, kde se Mucha narodil, je v budo-
vě staré radnice k vidění malířský oděv, příprav-
né studie pro epopej a letos i bonusová výstava. 
Bezplatný audioprůvodce do mobilu Dvě lásky 
Alfonse Muchy ukazuje rodné město umělcový-
ma očima na 11 zastaveních. 

V Hrušovanech nad Jevišovkou najdete vý-
stavu na radnici. Secesní ornamenty pokrývají 
část stěn od vchodu po kancelář starosty. Až do 
října si užijete víkendové komentované prohlíd-
ky a uvidíte pětici zrestaurovaných stropů, Mu-
chových prvotin. V zasedací místnosti připravili 
kolekci užitého umění (jako obaly LP desek), 
kterou zapůjčila Nadace Mucha. 

ALFONS MUCHA (1860–1939) 

žil v zahraničí skoro čtvrt století. Ať tvořil 
pro pařížskou divu Sarah Bernhardt nebo 
přednášel na Institutu umění v USA, zůstával 
v kontaktu s domovinou. Vlastenecké snahy po 
návratu korunoval prací na Slovanské epopeji. 
V Chicagu 1920 vidělo část díla 50 tisíc lidí, 
v Tokiu roku 2017 neuvěřitelných 650 tisíc lidí. 

Roku 1963 odstartovala londýnská výstava 
obrovský zájem západní mládeže o Muchu. 
Frustrace ze studené války volala po úniku 
do světa fantazie nejen u „květinových dětí“. 
Tím se ikona secese dostává v šedesátkách 
z pláten a plakátů na obaly hudebních alb 
i komiksů. Je zdrojem inspirace a spojuje 
nesourodé světy dodnes.

Vydejte se po stopách 
Alfonse Muchy i vy…

Královské město Znojmo nebo toulky Podyjím nemusíme zkušeným výletníkům představovat. 
Jaké novinky a neobjevené skvosty v regionu prozkoumat?
TRNKOVA ZAHRADA HRAJE FANTAZIÍ
Znojmem přesto začneme. 800 let starý Louc‑
ký klášter býval obří knihovnou, jenž přesídlila 
na Strahov. V Louce působil i světoznámý vě-
dec Prokop Diviš, vynálezce bleskosvodu. Dnes 
vás tu Znovín vezme na degustaci a do muzea 
vinařství, uvidíte taky raritní Slovanskou epo-
pej v obřích obrazech z puzzle. Citlivě zrekon-
struovaná Stará škola snoubí moderní interiér 

a prastaré prvky z 12. století. Zastavte se v lapi-
dáriu nebo v turistickém infocentru. 

Louka hostí od května do září interaktivní vý-
stavu Trnkova zahrada 2 (viz znojemskabeseda.
cz). Autoři Jan a Matyáš Trnkovi (syn a vnuk Jiří-
ho Trnky) říkají putovní výstavě kyberneto skop. 
Prostřednictvím animací a filmových triků před 
vámi ožívají obyvatelé magické zahrady. Děti 
si užijí honičku se zlomyslným kocourem na 
kočkodromu, plno her a objevů, ale taky mů-
žou jen vleže pozorovat poletujícího draka. 

UTAJENÝ POKLAD V UHERČICÍCH 
Jestli už znáte hrad Bítov i zříceninu Cornštejn, 
popojeďte do Uherčic za bezvadným restaurá-
torským počinem. V dubnu otevřel brány pů-
vabný zámek a jeden z největších zámeckých 
areálů Moravy.   

Po 2. světové válce byl reprezentativní zá-
mek zázemím pro tábor nucených prací nebo 
útvar pohraniční stráže. Sochy rozstřílené coby 
cvičné terče, mobiliář rozkradený… O vlas unikl 
demolici. Skvělá práce restaurátorů a obrovsky 
náročný projekt vdechují zámku postupně ži-
vot. Letos už uvidíte opravený nádherný Ban-
ketní sál nebo hraběcí apartmá.

Na návštěvu si nechte dost času. Velkorysé 
parky a zahrady jsou jak stvořené pro piknik. 
Vyhledejte Obelisk nebo torzo romantické roz-
hledny, která je druhou nejstarší umělou hradní 
zříceninou v v České republice.

TIP NEJEN FANDŮM VOJENSKÉ 
HISTORIE
Přijeďte obdivovat autentické československé 
předválečné opevnění na jihu Moravy. O areál 
v Šatově a pěchotní sruby MJ‑S3 Zahrada a MJ‑
S2 Úvoz pečuje Technické muzeum Brno. Srub 

s poetickým jménem Zahrada vás přenese do 
osmdesátek, v sezóně s průvodcem a barvitým 
výkladem. Vojenská památka má plnou výbavu 
včetně kuchyně a retro konzerv. 

Ostatní bunkry jsou většinou v péči nadšen-
ců z klubů vojenské historie. Pro veřejnost ot-
vírají během Dne pevnostních muzeí jižní Mo-
ravy. Více než 10 bunkrů připraví kostýmované 
prohlídky nebo aranžované zadržení narušitele 
hranic. Uvidíte maskáčové vzory všude kolem, 
uniformy i ukázky techniky. 

KAREL SEMOTAM, VEDOUCÍ 
MARKETINGU ZNOJEMSKÉ 
BESEDY, VÁS ZVE:
na Znojemské historické vinobraní, skvě-
lou slavnost vína. Návštěvníky čeká 13 
multižánrových scén, velkolepý průvod 
krále Jana Lucemburského a desítky 
degustačních míst.

Každé prázdninové pondělí zveme 
děti na odpočinkový program v Jižním 
hradebním příkopu ve Znojmě. Zažijte 
prohlídku historických věží, pohádko-
vé vystoupení, ukázky dravého ptac-
tva, střelbu z luku, přehlídku zbraní 
a projížď ky na ponících.

Znojemské historické vinobraní 
9. – 11. 9. 2022

Hradební pondělí ve Znojmě 
1. 7. – 31. 8. 2022

Zelený region 
Znojemsko a Podyjí

VÝLET: KOLEM JAROSLAVICKÝCH 
RYBNÍKŮ
Vydejte se malebnou krajinou kolem 
hranic. Žádné bláznivé kopce, méně 
zdatní jízdu rozloží na celý den, má 36 
km. Startujte od vodního mlýna ve Slupi. 
Nabízí parádní exkurzi, jak se z obilí 
stane nadýchaná mouka. Zrenovovaná 
renesanční stavba je pod patronátem 
Technického muzea Brno a uvidíte 
funkční mlýnská kola i s náhonem. 

Dál vás povede Moravská vinná stezka 
až k hrádku Lampelberg. Stojí v hranič-
ním pásmu a býval nedostupný. Dnes 
je tu zastávka Vinobusu a vychutnáte si 
překrásný výhled na členitý reliéf vinic. 
Naskočte na cyklotrasu z Vídně a po ní 
do Jaroslavic. Zdejší zámek si oblíbili fil-
maři a byť ho drtí zub času, exteriér vás 
potěší. Poznáváte reálie Andělské tváře, 
Poslední aristokratky nebo Četnických 
humoresek?  Vyhlášená restaurace 
Picér ka vás odmění a doplní energii. 
Interiér je krásný a vaří z kvalitních po-
ctivých surovin. Plakát Zvěrokruh s kalendáriem, vytvořen pro firmu F. Champenios v Paříži, Alfons  Mucha, 1869
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Císař Ludvík I. Pobožný v místě, které se nazývá Frankfurt, shromáždil v roce 822 obecný sněm, aby s velmoži … (pokračování v tajence).
(Úryvek z kroniky Letopisy království Franků.)


