
Baťův kanál – přístav Strážnice / Bata Canal – dock Strážnice
plavby výletní lodí, půjčovna lodí, cykloloď / riverboat excursions, boat rental, bike boat
Vodní doprava s.r.o., Rybářská 1228, tel.: 603 371 350, www.bataknalodi.cz

Koupaliště  / Swimming pool
Autokempink Strážnice, Bzenecká 1533, tel.: 518 332 037, www.camp-straznice.cz

STRÁŽOVICE    (B3), www.strazovice.cz

STŘÍBRNICE    (B4), www.stribrnice.cz

STUPAVA    (A3–4), www.obec-stupava.cz 

Lyžařské středisko Stupava / Ski centre, tel.: 572 501 311, www.stupava.cz

SUDOMĚŘICE    (B4), www.obecsudomerice.cz
 Přístav na Baťově kanálu s  unikátní technickou památkou – výklopníkem uhlí do člunů. 

Areál vinných sklepů Starý potok.  Dock with unique technical 
monument – coal tipper dumps coal into boats. Wine-cellar area 
Starý potok.

Hudební expozice a stezka Dolinečka / Music exposition and trail 
Dolinečka, tel.: 777 566 770

Výklopník – technická památka / Coal tipper – technical monument
tel.: 732 141 614, www.vyklopnik.er.cz

Baťův kanál – přístav Pod Výklopníkem / Bata Canal – dock Pod 
Výklopníkem, půjčovna lodí / boat rental, www.batacanal.cz

SUCHÁ LOZ    (B5), www.suchaloz.cz, Rozhledna U Křížku / Observation tower

SUCHOV    (B5), www.suchov.cz

SUŠICE    (A4), www.obecsusice.com

SVÁROV    (A5), www.obec-svarov.cz

SVATOBOŘICE-MISTŘÍN    (B3), www.svatoborice-mistrin.cz

SYROVÍN    (B4), www.syrovin.cz

ŠARDICE    (B3), www.sardice.cz
Expozice měřidel a vah, historie, lidová jizba a krása šardického kroje / Exposition on measuring 
devices and scales, history, traditional cottage interior and the beauty of  Šardice folk costume
Augustiniánská rezidence, Šardice čp. 2, tel.: 734 203 090, www.rezidence.blog.cz

ŠUMICE    (B5), www.sumice.cz
Šumické muzeum / Šumice Museum, Šumice čp. 100, tel.: 736 413 938, 737 427 673

TASOV    (B4), www.tasov-ho.cz

TĚMICE    (B3–4), www.temice.cz
Koupaliště / Swimming pool, tel.: 724 162 279

TEREZÍN    (B2), www.obecterezin.cz
Muzeum vinařství a venkova / Museum of wine making and village 
culture, Hlavní 46, tel.: 724 919 826, www.muzeum-vinarstvi.cz

TOPOLNÁ    (A5), www.topolna.cz
 V obci dvě památkově chráněné selské usedlosti z počátku 

19. století zpřístupněné jako expozice.   Two historically-pro-
tected rustic farmhouses exhibits.

Památky lidového stavitelství / Historic folk architecture monuments
Topolná čp. 90 a 93, tel.: 572 508 247, www.slovackemuzeum.cz

TRAPLICE    (A4), www.traplice.cz

TUČAPY    (B4), www.tucapyuh.cz

TUPESY    (A–B4), www.tupesy.cz
Muzeum tupeské keramiky / Museum of Tupesy ceramics

Tupesy čp. 118, tel.: 724 530 003, www.muzeumkeramiky.cz

TVAROŽNÁ LHOTA    (B4), www.tvarozna-lhota.cz
Muzeum oskoruše / Service tree museum
Tvarožná Lhota čp. 230, tel.: 724 162 265, www.tvarozna-lhota.cz

Rozhledna Travičná / Observation tower Travičná 
tel.: 518 337 726, 725 906 655, www.tvarozna-lhota.cz

Selský dům (expozice selského života a výroby tvarohu) / Farm 
House (exposition of village life and the making of farm cheese) 
Tvarožná Lhota čp. 187, tel.: 724 162 265, www.tvarozna-lhota.cz

Výletní areál Salaš Travičná / Recreation area Travičná
tel.: 724 162 265, www.tvarozna-lhota.cz

Přírodní koupaliště Lučina / Natural swimming area Lučina

TVRDONICE    (C2–3), www.tvrdonice.cz
 Každoročně první víkend v červnu se v Tvrdonicích koná folklorní festival Podluží v písni 

a tanci.  Annual folklore festival of song and dance of the Podluží region is held the fi rst 
weekend in June.

TÝNEC    (C3), www.tynec.cz

UHERSKÉ HRADIŠTĚ    (B4–5), www.uherske-hradiste.cz
 Centrum Slovácka, městská památková zóna se zbytky opevnění, dvěma historickými 

náměstími, několika kostely a bývalým klášterem. Za návštěvu stojí např. Galerie Slovác-
kého muzea, Slovácké muzeum, archeologická lokalita Výšina sv. Metoděje, areál měšťan-
ských vinných sklepů a vinohradních domů v části Mařatice a rozhledna na vrchu Rovnina. 

 Center of Slovácko region, urban monument zone, two historic squares, churches, former 
monastery. Gallery of the Slovácko Museum, Slovácko Museum, Archeological site Výšina 
sv. Metoděje (St. Methodius Hill), neighborhood of townspeople’s wine cellars and vineyard 
houses town quater Mařatice and overlook tower on Rovnina hill.

Archeologická lokalita Výšina sv. Metoděje, národní kulturní památka / Archeological site Výšina sv. 
Metoděje (St. Methodius Hill), National cultural monument, tel.: 572 556 556, www.slovackemuzeum.cz

Expozice dějin města „Uherské Hradiště – město královské“ / Exposition on history “Uherské 
Hradiště – Royal Town”
Jezuitská kolej – Slovácké centrum kultury a tradic, Masarykovo nám. 21, tel.: 572 430 427, 605 221 504,  
www.expozicedejinmesta.cz

Expozice „Sv. Cyril a Metoděj a počátky křesťanství na Moravě“ / Exposi-
tion “Sts. Cyril and Methodius and the Dawn of Christianity in Moravia”
Centrum slovanské archeologie, Velehradská třída 537, tel.: 606 033 103,
www.mzm.cz/centrum-slovanske-archeologie

Galerie Joži Uprky / Joža Uprka Gallery
Masarykovo nám. 21, tel.: 572 501 053, www.jozauprka.cz

Galerie Slováckého muzea / Gallery of the Slovácko Museum
Otakarova 103, tel.: 572 552 425, www.slovackemuzeum.cz

Muzeum v přírodě Rochus / Outdoor museum Rochus 
Park Rochus, tel.: 576 776 552, www.parkrochus.cz

Prodejní expozice Tradiční výrobek Slovácka / Exposition and shop 
Traditional Products of Slovácko
Masarykovo nám. 21, tel.: 572 525 531, 605 203 051, www.tradicnivyrobek.cz

Rozhledna Rovnina / Observation tower Rovnina

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti / Museum of Slovácko in Uherské Hradiště
Smetanovy sady 179, tel.: 572 556 556, 572 551 370, www.slovackemuzeum.cz

Aquapark Uherské Hradiště / Waterpark, Sportovní 1214, tel.: 572 503 054, www.aquapark-uh.cz

Baťův kanál – přístaviště Uherské Hradiště / Bata Canal – wharf Uherské Hradiště

plavby výletní lodí, půjčovna hausbotů / riverboat excursions, houseboat rental, www.batacanal.cz

UHERSKÝ BROD    (B5), www.ub.cz
 Památkově chráněné historické centrum s několika kostely a  radnicí, zámek s muzeem 

J. A. Komenského, židovský hřbitov, japonská zahrada „Přátelství“.  Historically protected 
town center with churches and town hall, chateau with J. A. Komenský Museum, Jewish 
cemetery, Japanese garden.

Hvězdárna a planetárium Uherský Brod / Observatory and planetarium

Prakšická 2222 (hvězdárna), Mariánské nám. 2187 (planetárium), tel.: 572 634 690, www.hvezdarnaub.cz

Lidová tvorba – krojované panenky / Folk craft – Folk costume dolls

Vazová 2497, tel.: 572 632 455, 737 261 401, www.lidovatvorba.cz

Muzeum J. A. Komenského / J. A. Komenský Museum

Přemysla Otakara II. 37, tel.: 572 632 288, www.mjakub.cz

Židovský hřbitov / Jewish cemetery

Neradice 698, tel.: 572 805 125, www.cojevbrode.cz

Aquapark Uherský Brod / Waterpark

CPA Delfín, Slovácké nám. 2377, tel.: 572 619 541, www.delfi nub.cz

UHERSKÝ OSTROH    (B4), www.uhostroh.cz
 Památkově chráněné centrum, zámek s přístupnou zámeckou věží a unikátní interaktivní 

expozicí v podzemí, židovský hřbitov, středisko Lidové tradice a řemesla, přístaviště na Ba-
ťově kanálu.  Historically-protected town center, chateau and tower open to public, unique 
interactive exposition in the underground; Jewish cemetery, Center for Folk Tradition and 
Crafts, wharf.

Lidové tradice a řemesla, o. p. s. / Center for Folk Traditions and Crafts
Zámecká 196, tel.: 572 503 697, 732 558 971, www.lidove-kroje.cz

Zámek Uherský Ostroh / Chateau Uherský Ostroh
Zámecká 24, tel.: 572 503 960, 572 430 521, www.uhostroh.cz

Židovský hřbitov / Jewish cemetery, Veselská ul., tel.: 572 430 523, www.uhostroh.cz

Baťův kanál – přístaviště Uherský Ostroh / Bata Canal – wharf Uherský Ostroh
půjčovna hausbotů / houseboat rental, www.batacanal.cz 

UHŘICE    (B2), www.uhrice.cz
 Uhřice, ležící pod svahy Ždánického lesa, patří k nejstarším obcím na Moravě. Krásnou 

sakrální stavbu představuje kostel sv. Jana Křtitele ze 14. století. Uhřice jsou ideální místo pro 
milovníky sportu – v létě je v provozu sportovní areál a aquapark, v zimě si mohou zalyžovat 
v lyžařském areálu. V listopadu se v obci konají tradiční krojované hody.  Uhřice ranks among 
the oldest villages in Moravia. Its church of St. John the Baptist is a remarkable sacral struc-
ture. Uhřice is ideal for sports enthusiasts: In summer they can enjoy a sports arena and wa-
terpark, in winter there is a ski area. A traditional festival in folk costumes is held in November.

Aquapark Uhřice / Waterpark, tel.: 601 551 259, www.uhrice.cz/aquapark

Lyžařský areál Uhřice / Ski centre, tel.: 603 185 876, www.sportturist.net

ÚJEZDEC    (B4), www.ujezdec.cz

VACENOVICE    (B3), www.vacenovice.cz
Muzeum Vacenovice / Museum Vacenovice
Vacenovice čp. 128, tel.: 518 376 160, www.vacenovice.cz/muzeum/

ARCHLEBOV    (B2–3), www.obecarchlebov.cz
 Archlebov, známý svou vinařskou tradicí a četnými archeologickými nálezy, leží na 

úpatí Ždánického lesa. Nejvýznamnější památkou je kostel sv. Šebestiána a Rocha, 
ve vinohradech nad obcí se nachází dvě barokní kapličky. V obci se obnovují tradice 
a zvyky, v srpnu se konají tradiční krojované hody.  Archlebov, famous for its tradition of 
wine making and numerous archeological fi nds, is located at the foot of Ždánický Forest. 
A noteworthy sight is the church of St. Sebastian and Roch, and two Baroque chapels in 
the nearby vineyard. Local customs and traditions are observed mainly in the folk cos-
tume festival held in August. 

BABICE    (A4), www.babice.eu

Muzeum Babice / Museum Babice, Na Mýtince čp. 121, tel.: 777 766 964, www.babice.eu

Baťův kanál – přístaviště Babice / Bata Canal – wharf Babice
plavby výletní lodí / riverboat excursions, www.batacanal.cz

BÁNOV    (B5), www.banov.cz, Rozhledna Králov / Observation tower Králov

BAŤŮV KANÁL / BATA CANAL    (A4–5, B3–4)
www.batacanal.cz

 Historická vodní cesta se třinácti plavebními komorami původně 
postavená fi rmou Baťa pro dopravu lignitu z Ratíškovic do Otroko-
vic, dnes využívaná výhradně pro rekreační plavbu až do sloven-
ské Skalice. Na vodní cestu navazují splavné úseky do Hodonína 
a Kroměříže. Možnost skupinových plaveb s programem, plavby 
soukromými i zapůjčenými čluny a hausbóty.  This historic water-
way with its thirteen locks is used today exclusively for recreational 
boating. There are opportunities for group outings and programs, 
privately-owned or rented boats and houseboats. 

BÍLOVICE    (A5), www.bilovice.cz

BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM    (B4–5), www.obecblatnice.cz
 Památkově chráněný soubor vinných búd pod Starou horou.  Historically protected 

wine cellars district Stará hora.

Blatnické muzeum / Blatnice Museum
Blatnice pod Sv. Antonínkem čp. 850, tel.: 737 576 694, 777 800 355, www.obecblatnice.cz/muzeum

Blatnické kraslice / Blatnice Easter eggs
Marie Čiháková, Blatnice pod Sv. Antonínkem čp. 615, tel.: 737 802 387, www.webtrziste.cz/cihakova

BLATNIČKA    (B5), www.obecblatnicka.cz

Tradice Slovácka o.p.s.  / Traditions of Slovácko Region Assoc.

expozice, exkurze / expositions, excursions, Blatnička čp. 98, tel.: 773 001 711, www.tradiceslovacka.cz

BOJKOVICE    (B6), www.bojkovice.cz

Muzeum Bojkovska / Museum of the Bojkovice Region 
Palackého 172–173, tel.: 739 202 813, www.muzeumbojkovska.cz

Rozhledna Na Skalce / Observation tower Na Skalce

Zámek Nový Světlov / Chateau Nový Světlov
Světlov 291, tel.: 603 587 339, 572 666 222, www.zameksvetlov.cz

Městské koupaliště / Swimming pool
Tovární ulice, www.bojkovice.cz

BOLERADICE    (B2), www.boleradice.cz
 Nejkrásnější výhledy na Boleradice získáte při procházce po naučné stezce nebo z 26 m

vysoké dřevěné rozhledny. Dominantou a největší památkou obce je kostel sv. Jana Křtite-
le. Stoletou historii má v obci ochotnické divadlo. Tradici vinařství připomíná areál vinných 
sklepů Tihelňa a každoročně pořádané vinařské akce.  The best views of Boleradice 
open up when strolling along the instructional trail, or from a  26 m high wooden observa-
tion tower. The most prominent historic sight is the church of St. John the Baptist. Local 
amateur theatre has existed for over a hundred years. The wine-making traditions can be 
experienced in the wine-cellar quarter Tihelňa and during annual wine-related events. 

Divadelní spolek bratří Mrštíků / Theatre Association of Brothers Mrštíks
Divadlo Boleradice, Boleradice čp. 113, tel.: 723 666 153, www.boleradice-divadlo.cz

Keramika Šemorovi / Pottery Studio Šemorovi 

Boleradice čp. 31, tel.: 608 425 339, www.keramika-mony.cz 

Rozhledna Nedánov / Observation tower Nedánov

BORKOVANY    (B2), www.borkovany.cz
 Malebná vinařská obec se proslavila ruční výrobou kraslic. Ty se vyváží do celého svě-

ta a staly se také součástí obecního znaku a praporu. Vzácnou evangelickou památkou 
je hřbitovní brána se zvonicí z roku 1857. Folklorním svátkem bývají tradiční krojované 
hody.  This picturesque wine village is renowned for hand-decorated Easter eggs ex-
ported  all over the world. Easter eggs have become part of the village emblem and fl ag. 
A unique sight is the gate and belfry of the Protestant cemetery from 1857. 

Expozice kraslic / Exhibition of Easter eggs, Borkovany čp. 276, tel.: 519 419 418, www.borkovany.cz

BORŠICE    (B4), www.borsice.cz

BORŠICE U BLATNICE    (B5), www.borsiceublatnice.cz

BRUMOVICE    (B2), www.brumovice.cz
 Pamětihodností Brumovic je kostel sv. Antonína Paduánského. Obcí procházejí dvě vinař-

ské stezky. V červenci se konávají krojované hody se zavádkou. Významný rodák Jan Her-
ben, spisovatel, novinář a národopisec, blízký přítel T. G. Masaryka.  A noted sight of Bru-
movice is the church of St. Anthony of Padua. The village is intersected by two wine trails. 
Folk costume festival, which includes a traditional dance, is held in July. A famous native 
was Jan Herben, a writer, journalist and ethnographer, and a close friend of T. G. Masaryk. 

BŘECLAV    (C2), www.breclav.eu
 Centrum Podluží, městské muzeum a galerie, synagoga, židovský hřbitov, v okolí slovan-

ské hradisko se zámečkem Pohansko, součást Lednicko-valtického areálu.  The center 
of southern Slovácko, municipal museum and gallery, synagogue, Jewish cemetery; the 
nearby Slavonic settlement and mansion at Pohansko, part of the Lednice-Valtice Area. 

Městské muzeum a galerie Břeclav / Municipal Museum and Gallery Břeclav
Dukelských hrdinů 2747/4a, tel.: 519 323 050, www.muzeumbv.cz

Muzeum lehkého opevnění na Pohansku / Museum of Light Fortifi cation
Pohansko, tel.: 608 406 203, www.kvh-breclav.cz (otevřené během konání akcí / open to public when 
events in progress)

Slovanské hradisko Pohansko / Slavonic settlement at Pohansko 
Zámek Pohansko / Chateau Pohansko

Pohansko 206, tel.: 519 374 248, www.muzeumbv.cz

Synagoga / Synagogue

U Tržiště 10, tel.: 731 428 260, www.muzeumbv.cz

Židovský hřbitov / Jewish cemetery

Veslařská ul., tel.: 519 323 050, www.muzeumbv.cz

Koupaliště  / Swimming pool

Veslařská, tel.: 739 342 724, www.tereza-breclav.cz

Krytý bazén / Indoor swimming pool

Fibichova 3385/1, tel.: 739 342 724, www.tereza-breclav.cz

Lanové centrum Hájenka Břeclav / Rope Park Hájenka Břeclav

Tovární kolonie 45, tel.: 776 736 747, www.HajenkaBreclav.cz

BŘESTEK    (A4), www.brestek.cz 

Lyžařský areál Mendl Ski / Ski centre Mendl, tel.: 608 780 418, www.svah.brestek.cz

BŘEZOLUPY    (A5), www.brezolupy.cz

BŘEZOVÁ    (B5–6), www.obecbrezova.cz

BUCHLOVICE    (A–B4)
www.buchlovice.cz

 Městys na úpatí Chřibů, zámek, zámecká 
zahrada a park – významný příklad historické 
zeleně v  ČR. V zámeckém zahradnictví nej-
významnější sbírka fuchsií ve střední Evropě. 
Kostel sv. Martina, Muzeum Podhradí, lázně 
Leopoldov v místní části Smraďavka. Nad obcí 
významný královský hrad Buchlov.  A town in 
the foothills of the Chřiby Highlands, chateau, 
chateau garden and park – an important ex-
ample of historical horticulture in the CR. The 

chateau garden centre holds the most important collection of fuchsias in Central Eu-
rope. Church of St. Martin, Museum Podhradí, Spa Leopoldov in the town’s Smraďavka 
quarter. An important royal castle of Buchlov situated on a 
nearby hill.

Lázně Leopoldov / Spa Leopoldov
Smraďavka 416, tel.: 572 595 118, www.lazneleopoldov.cz

Muzeum Podhradí / Museum Podhradí
nám. Svobody 24, tel.: 572 595 996 (TIC), http://tic.buchlovice.cz

Státní hrad Buchlov / State Castle Buchlov
Polesí 418, tel.: 572 595 161, 725 377 374, www.hrad-buchlov.cz

Státní zámek Buchlovice / State Chateau Buchlovice
nám. Svobody 13, tel.: 572 434 240, www.zamek-buchlovice.cz

BUKOVANY    (B3), www.obecbukovany.cz
Rozhledna Bukovanský mlýn / Observation tower Bukovany Mill
Bukovany čp. 70, tel.: 518 618 011, 775 700 114, www.bukovansky-mlyn.cz

BYSTŘICE POD LOPENÍKEM    (B6), www.bystricepodlopenikem.cz

Muzeum Bystřice pod Lopeníkem / Museum Bystřice pod Lopeníkem
Bystřice pod Lopeníkem čp. 77, tel.: 736 445 006

Rozhledna Pod Vojansků / Observation tower Pod Vojansků

BZENEC    (B4), www.bzenec.cz
 Dominantou vinařského města je zámek s  anglickým 

parkem a krásnými sklepy, barokní kostel sv. Jana Křtitele, 
židovský hřbitov s obřadní síní.  The main feature of this 
winemaking town is the chateau with its English park and 
beautiful cellars, Baroque church of St. John the Baptist, 
Jewish cemetery with ceremonial hall.

ČÁSTKOV    (A5), www.castkovuh.cz

ČEJČ    (B2), www.cejc.cz

ČEJKOVICE    (B2), www.cejkovice.cz
 Známá vinařská obec se zámkem, původně gotickou tvrzí vy-

budovanou řádem templářů, a domkem s expozicí věnovanou 
T. G. Masarykovi.  Important wine growing center, chateau, origi-
nal Gothic castle built by the Knights Templar, house with exhibit on 
T. G. Masaryk. 

Bylinkový ráj – Zážitková exkurze / Herbs Paradise – Sensation Excursion
SONNENTOR s.r.o., Příhon 943, tel.: 518 362 687, 702 056 505,
www.sonnentor.cz

Domek T. G. Masaryka – stálá expozice / T. G. Masaryk House – permanent exhibit
Templářská ulice, tel.: 518 362 335, www.cejkovice.cz

ČELOŽNICE    (B3), www.celoznice.cz

DAMBOŘICE    (B2), www.damborice.cz
 Dambořice se mohou chlubit největšími zásobami ropy a zemního plynu u nás. Zvláštností 

obce jsou také tři hřbitovy: evangelický, římskokatolický a židovský. Každoročně v listopadu se 
v Dambořicích konají třídenní krojované hody, další významnou akcí je jednou za dva roky festi-
val folklorních souborů. Kolem Dambořic je vyznačeno několik cyklostezek.  Dambořice boasts 
the largest deposits of natural gas in CR. A local rarity are its three cemeteries: Catholic, Protes-
tant and Jewish. A three-days-long  folk festival is held every November, and every other year 
a festival of folklore ensembles. In the vicinity of Dambořice are several marked cycling trails. 

Muzeum / Museum, Pod Kostelem 69, tel.: 518 631 325, www.damborice.cz

Židovský hřbitov / Jewish cemetery, ulice Šibrov, tel.: 518 631 325, www.damborice.cz

DOLNÍ BOJANOVICE    (B3), www.dolnibojanovice.cz

DOLNÍ NĚMČÍ    (B5), www.dolni-nemci.cz

Muzeum Na Mlýně / Museum at the Mill, Rybníky 105, tel.: 572 648 721, www.dolni-nemci.cz

DOMANÍN    (B4), www.domanin.eu

DRAŽŮVKY    (B3), www.drazuvky.cz
 První písemná zpráva o Dražůvkách, malé obci v podhůří Ždánického lesa, pochází už 

z roku 1340. Památkami jsou socha sv. Jana Nepomuckého a novogotická zvonice z 19. století 
na návsi. V září se v Dražůvkách konají tradiční krojované hody.  The fi rst written record of 
Dražůvky, a small village in the foothills of Ždánický Forest, dates back to 1340. Noteworthy 
sights are the statue of St. John of Nepomuk standing in the village green near a Neo-Gothic 
belfry from 19th century. The traditional folk festival is held in September.

DRSLAVICE    (B5), www.drslavice.cz

DUBŇANY    (B3), www.dubnany.eu

Expozice o historii hornictví a sklářství v Dubňanech / Exhibit on the history of mining and glassma-
king in Dubňany

Expozice Slovácká jizba / Exposition on traditional village interior “Slovácká jizba”
Budova základní umělecké školy, Komenského 282, tel.: 511 117 874, www.kicdubnany.websnadno.cz

Koupaliště Dubňany / Swimming pool
Ke Koupališti 1491, tel.: 777 702 238, www.koupalistedubnany.cz

HLUK    (B5), www.mestohluk.cz
 Jedno z center národopisné oblasti Dolňácko, každé tři 

roky dějiště Dolňáckých slavností písní a tanců s jízdou králů 
(23. ročník slavností se koná v roce 2017). Původně gotic-
ká tvrz, čtyři památkově chráněná selská stavení s expozicí. 

 One of the centers of the Dolňácko ethnographic region, 
every 3 years the venue for the Dolňácko Song and Dance 
Festival, with its Ride of Kings. Original Gothic castle, four 
historically-protected rustic farmhouses with exhibit.

Muzeum Hluk / Museum Hluk 
Tvrz, nám. Komenského 162, tel.: 776 016 242, www.mestohluk.cz 

Památkové domky / Historic houses 
Hluk čp. 260, 261, 283 a 284, tel.: 732 855 257, www.mestohluk.cz, www.dolnacko.cz 

Městské koupaliště / Swimming pool, Družstevní II 267, tel.: 572 581 810, www.mestohluk.cz 

HODONÍN    (B3), www.hodonin.eu
 Centrum jižního Slovácka, lázeňské město a rodiště 

T. G. Masaryka. Za vidění stojí secesní radnice, Masarykovo 
muzeum, Muzeum naftového dobývání a geologie, Galerie 
výtvarného umění a zoo.  Center of southern Slovácko, Art 
Noveau town hall, Masaryk Museum, Museum of oil extraction 
and geology, Gallery of fi ne arts, zoological garden, dock, 
spa. 

Galerie výtvarného umění / Gallery of Fine Arts
Úprkova 2, tel.: 518 351 051, www.gvuhodonin.cz

Lázně Hodonín / Spa Hodonín
Měšťanská 140, tel.: 606 600 723, 518 395 501, www.laznehodonin.cz

Muzeum naftového dobývání a geologie / Museum of Oil Extraction and 
Geology
Kasárenská 1022, tel.: 732 628 735, 604 413 665, www.mng.webz.cz

Zámeček Hodonín, Masarykovo muzeum v Hodoníně 
/ Chateau Hodonín, Masaryk Museum in Hodonín
Zámecké nám. 27/9, tel.: 518 351 834, www.masaryk.info

Zoologická zahrada Hodonín / Zoological 
Garden Hodonín
U Červených domků 3529, 

tel.: 518 346 271, www.zoo-hodonin.cz

Baťův kanál – přístaviště U jezu Hodonín / Bata Cannal – Dock at the 
weir
plavby výletní lodí, půjčovna lodí / riverboat excursions, boat rental,
www.batacanal.cz

Krytý bazén a letní koupaliště / Indoor swimming pool and swimming pool

Sportovní 4186/2, tel.: 518 353 034, 777 695 008, www.teza-hodonin.cz

HORNÍ NĚMČÍ    (B5), www.horninemci.cz

Koupaliště „U Dana“ / Swimming pool

Penzion Boďa, Horní Němčí čp. 380, tel.: 777 910 381, www.penzion.boda-mont.cz

HOSTĚJOV    (B3–4), www.hostejov.cz

HOSTĚTÍN    (B6), www.hostetin.cz

HOVORANY    (B2–3), www.obec-hovorany.cz
 Hovorany jsou součástí vinařské podoblasti Slovácko s produkcí vysoce kvalitních vín. Na 

území obce se nachází několik pamětihodností a přírodních lokalit.  Hovorany is located in 
an important wine-producing region of the Lower Morava Valley where top wines are made.

HRADČOVICE    (B5), www.hradcovice.cz

Rozhledna Lhotka / Observation tower Lhotka, www.hradcovice.cz/rozhledna-na-lhotce

HROZNOVÁ LHOTA    (B4), www.hroznovalhota.cz

HRUBÁ VRBKA    (B4–5), www.hrubavrbka.cz

HRUŠKY    (B–C2), www.hrusky.cz

HUŠTĚNOVICE    (A4), www.hustenovice.cz

Muzeum Huštěnovice / Museum Huštěnovice
Huštěnovice čp. 185, tel.: 737 719 600, www.hustenovice.cz

HÝSLY    (B3), www.hysly.cz

JALUBÍ    (A4), www.jalubi.eu, Koupaliště / Swimming pool, Jalubí čp. 523, tel.: 572 573 121

JANKOVICE    (A4), www.jankovice.cz

JAVORNÍK    (B5), www.javornik-ho.cz, Rozhledna Drahy / Observation tower Drahy

Skipark Filipov / Ski centre Skipark Filipov, tel.: 720 315 650, www.skiparkfi lipov.cz

JEŽOV    (B3), www.jezov.cz

JOSEFOV    (B3), www.josefov.eu

KARLÍN    (B2), www.obeckarlin.cz

KAŠNICE    (B2), www.kasnice.cz
 Kašnice, jedna z nejmladších obcí Břeclavska, byla založena až v roce 1785. Místní i ná-

vštěvníci mohou využít víceúčelové sportovní hřiště, v létě se konají kašnické hody.  Kašnice, 
one of the youngest villages of Břeclav Region, was established in 1785. Locals as well as 
visitors can enjoy a multi-purpose sports area. The Kašnice folk festival is held every summer.

KELČANY    (B3), www.kelcany.cz

KLOBOUKY U BRNA    (B2), www.kloboukyubrna.eu
 K městu neodmyslitelně patří zdejší „větřák“, jediný z původních čtyř 

větrných mlýnů. Dalšími památkami jsou katolický a evangelický kostel, 
kaple sv. Barbory a na náměstí kloboucký zámek. Městské muzeum 
patří k nejstarším na Moravě, jsou zde vystaveny například exponáty 
z pravěku či malby na skle.  The town‘s trademark is the local wind-
mill, one of four original preserved windmills in the country. Among other 
sights are the Catholic and Protestant churches, the chapel of St. Bar-
bara and the chateau. The municipal museum ranks among the oldest 
in Moravia, exhibiting prehistoric objects, paintings on glass, and more.

Městské muzeum Klobouky u Brna / Klobouky u Brna Municipal Museum
Zámecká 8, tel.: 519 361 576, 702 696 455 (průvodce / guide) 
www.kloboukyubrna.eu

Větrný mlýn / Windmill
tel.: 774 324 254 (průvodce / guide), www.kloboukyubrna.eu

KNĚŽDUB    (B4), www.knezdub.cz
Hradiště Šumárník / Fortifi ed settlement Šumárník, www.icvelka.cz/hradiste

Rodný dům bratrů Uprkových / Family home of the Uprka Brothers

Kněždub čp. 138, tel.: 518 327 223, 724 171 308, www.knezdub.cz

Rozhledna Šumárník / Observation tower Šumárník 

Selský domek se zvířaty / Farmhouse with animals 
Kněždub čp. 76, tel.: 732 212 232, www.selskydomek.cz

KNĚŽPOLE    (A5), www.knezpole.cz

KOMŇA    (B6), www.komna.cz
Památník J. A. Komenského / J. A. Komenský Memorial 
expozice historie obce a J. A. Komenského / Exposition on local history and J. A. Komenský,
tel.: 572 641 140, 736 750 290, www.komna.cz

Obydlí zvěrokleštiče – expozice / Protected cottage with exposition on neutering of animals in bygone days
Komňa čp. 6, tel.: 572 641 140, 736 750 290, www.komna.cz

KORYTNÁ    (B5), www.korytna.cz, Rozhledna Obecnice / Observation tower Obecnice

KOSTELANY NAD MORAVOU    (B4), www.kostelanynadmoravou.cz

KOSTELEC    (B3), www.obec-kostelec.cz

KOSTICE    (C2), www.kostice.cz

KOŠÍKY    (A4), www.oukosiky.cz

KOZOJÍDKY    (B4), www.kozojidky.cz

KRUMVÍŘ    (B2), www.krumvir.cz
 Vinařská obec Krumvíř je známá díky režné užitkové kerami-

ce, škrabaným velikonočním kraslicím a folklornímu festivalu 
Kraj beze stínu. Tradici má také lidové řezbářství či bartoloměj-
ské hody, které se konaly poprvé už v roce 1870.  The wine 
village of Krumvíř is known for its terracota pottery products, as 
well as Easter eggs and their folklore festival “Kraj beze stínu” 
(The Region Without Shade). Among other traditions is wood 
carving or  St. Bartholomew Festival dating back to 1870.

Muzeum / Museum
Krumvíř čp. 213, tel.: 774 408 938, www.promuzeum.cz

Tradiční řezbářské práce Slavíkovi / Traditional wood-carved products of the Slavík family 

Krumvíř čp. 32, tel.: 723 676 684, www.slavik-rezbarstvi.cz

KUDLOVICE    (A4), www.kudlovice.cz

KUNOVICE    (B4), www.mesto-kunovice.cz
 Město se silnou folklorní i leteckou tradicí, dějiště jízdy králů, letecké mu-

zeum, památkový domek – památka lidové architektury s expozicí bydlení 
z poč. 20. století.  A town with a 
strong folk culture tradition and a 
tradition of aviation, aviation mu-
seum, Ride of Kings folk festival, 
historic house, exhibit on early 
20th century household.

Letecké muzeum v Kunovicích / 
Aviation museum Kunovice
Letecká 1383, tel.: 727 909 510, 
www.museum-kunovice.cz

Památkový domek / Historic house, Záhumní 679, tel.: 776 370 224

Areál Jízdy králů Kunovice (expozice, sport, relaxace) / The Ride of Kings Area 
Kunovice (exhibits, sports, recreation), Panská 1612, tel.: 720 992 945

Koupaliště / Swimming pool, Ke Koupališti 1726, tel.: 572 549 361, 608 776 673

KUŽELOV    (B4–5), www.kuzelov.com
Větrný mlýn / Windmill, Kuželov čp. 156, tel.: 602 438 644, www.technicalmuseum.cz

KYJOV    (B3), www.mestokyjov.cz
 Významné národopisné centrum, od roku 1921 dějiště nejstar-

šího folklorního festivalu v ČR – Slovácký rok (vždy po 4 letech, 
2019), renesanční radnice, vlastivědné muzeum v  zámečku. 

 Important folk culture center, venue for the oldest folk festival 
in the CR – Slovácký rok (A year in Slovácko), Renaissance town 
hall, national heritage museum at the chateau.

Zámeček – Vlastivědné muzeum Kyjov / Manor House – Museum of 
National Heritage Kyjov
Palackého 70, tel.: 518 612 338, www.masaryk.info

Letní koupaliště / Swimming pool
Mezivodí 2605/1, tel.: 608 193 427, 518 697 504, www.tskyjov.cz

Kyjovský pivovar (exkurze ve výrobě s odborným výkladem a ochutnávkou piv z tanků) / Kyjov Brewery 
(tour of the brewery with expert commentary and tastings from beer vats)
třída Komenského 596, tel.: 518 614 313, 775 700 101, www.kyjovsky-pivovar.cz

LABUTY    (B3), www.labuty.cz

LANŽHOT    (C2), www.lanzhot.cz

Městské muzeum Lanžhot / Municipal Museum Lanžhot, Kostická 155/4, tel.: 519 336 107

LIPOV    (B4), www.obeclipov.cz

Koupaliště (v r. 2017 v rekonstrukci) / Swimming pool (reconstruction)

LOPENÍK    (B6), www.obec-lopenik.cz

Rozhledna na Velkém Lopeníku / Observation tower on Velký Lopeník
tel.: 724 179 029, www.obec-lopenik.cz

LOUKA    (B4–5), www.obeclouka.cz

LOVČICE    (B3), www.lovcice.cz
 Lovčice, obklopené Ždánickým lesem, jsou výborným východiskem k procházkám a výletům. 

Vede tudy naučná stezka, zelená turistická trasa i cyklotrasa. Dominantou obce je románský 
kostel sv. Petra a Pavla, při kterém působí chrámový sbor. Tradiční krojované hody se konají 
koncem října.  Lovčice, surrounded by Ždánický Forest, is a great starting point of hikes and 
outings. It is located on an educational trail, green-marked hiking trail and a cycling route. Its 
Romanesque church of Sts. Peter and Paul is the home of the local church choir. At the end of 
October a folk festival in local costume is held.

LUŽICE    (B3), www.luziceuhodonina.cz
 Obec obklopená višňovými, broskvovými a jabloňovými sady a vinicemi. K podzemnímu 

bohatství patří naleziště ropy, zemního plynu a lignitu. Dominantou obce je kostel sv. Cyrila 
a Metoděje z roku 1874. V červenci se konají tradiční cyrilometodějské hody.  A village sur-

rounded by sour cherry, peach and apple  orchards and vineyards. Its underground is rich in 
oil, natural gas and brown coal. The church of Sts. Cyril and Methodius was built in 1874. In July 
a traditional Cyril-Methodius Festival is held.

Muzeum Starý kvartýr / Museum “Starý kvartýr” (The Old Garrison Cottage)

Pekařská 116/23, tel.: 606 814 727, 606 814 727, www.starykvartyr.cz

MALÁ VRBKA    (B4), www.malavrbka.cz

MEDLOVICE    (B4), www.obecmedlovice.cz

MIKULČICE    (B3), www.mikulcice.cz
 Slovanské hradiště je nejrozsáhlejší archeologické 

naleziště v ČR, jedno z center Velkomoravské říše se 
dvěma expozicemi a naučnou stezkou; vyhlídková věž. 

 Wine village, important archaeological site from the 
era of the Great Moravian Empire, with two exhibits and 
instructional trail; observation tower. 

Slovanské hradiště v Mikulčicích, národní kulturní památka / Slavonic fortifi ed settlement at Mikulčice, Natio-
nal cultural monument, Mikulčice 738 – Valy, tel.: 518 357 293, www.masaryk.info

MILOTICE    (B3), www.milotice.cz
 Obec s barokním zámkem, rozsáhlým parkem a bažantnicí a areálem vin-

ných sklepů Šidleny. Nejen děti zaujme možnost prohlídky zámku a parku 
v zapůjčeném kostýmu.  Village with Baroque chateau, extensive park and 
pheasantry, and Šidleny wine cellar neighborhood. A tour of the chateau 
and park in a rented period costume will enchant both children and adults.

Státní zámek Milotice / State Chateau Milotice

Zámecká 1, tel.: 518 619 643, 724 663 502, www.zamekmilotice.cz

MISTŘICE    (A–B5), www.mistrice.cz

MODRÁ    (A4), www.obec-modra.cz
 Významná archeologická lokalita „Na Díle“, rekonstruovaný velkomoravský kostelík, archeo-

skanzen s řadou raně středověkých staveb, rozhledna s výhledem na Chřiby, lokalita Králův 
stůl, rybníky.  Important archaeological site “Na Díle”, reconstructed Great Moravian chapel, 
outdoor archaeological museum with a number of early medieval structures, observation tow-
er, locality Králův stůl, fi shponds.

Archeologická lokalita „Na Díle“, národní kulturní památka / Archeological locality “Na Díle”, National 
cultural monument
tel.: 572 501 844, 572 556 556, www.slovackemuzeum.cz 

Archeoskanzen Modrá / Outdoor archaeological museum
tel.: 572 501 823, 724 178 591, www.archeoskanzen.cz

Botanická a sladkovodní expozice Živá voda / Botanical and 
fresh-water exposition “Water of Life”
Modrá čp. 233, tel.: 576 519 363, 777 613 246,
www.zivavodamodra.cz

Centrum Slováckých tradic / Centre of Slovácko Traditions
Modrá čp. 227, tel.: 572 411 450, www.cstskanzen.cz

Rozhledna Židoviny / Observation tower Židoviny

MORAVANY    (B3), www.obecmoravany.cz

MORAVSKÁ NOVÁ VES    (B3), www.mnves.cz

MORAVSKÝ PÍSEK    (B4), www.moravskypisek.cz

Koupaliště / Swimming pool, tel.: 518 387 370

MORAVSKÝ ŽIŽKOV    (B2), www.moravskyzizkov.cz

MORKŮVKY    (B2), www.morkuvky.cz
 Na území Morkůvek se nachází přírodní rezervace Hrádek a stejnojmenné archeologické 

naleziště. K procházkám láká hlavně tzv. stráň, na jaře rozkvetlá hlaváčky a konikleci. Největ-
ším svátkem obce jsou vavřinecké krojované hody. Významný rodák František Peřina, válečný 
hrdina-letec, má v obci své muzeum.  Within the limits of Morkůvky is a nature reserve 
Hrádek and an archeological site.  The so-called Hillside, with a display of blooming  pheas-
ant's eye and pasque fl owers in spring, is the ideal spot for walks. The biggest village cel-
ebration is the St. Laurent Festival. A famous native was lieutenant general František Peřina, 
a war aviation hero.

Muzeum generálporučíka Františka Peřiny / Museum of lieutenant general František Peřina
Morkůvky čp. 224, tel.: 519 423 125, 721 152 897, www.morkuvky.cz 

MUTĚNICE    (B3), www.mutenice.cz
 Obec s bohatými folklorními tradicemi a jedna z největších vinařských obcí na Moravě. Rari-

tou Mutěnic je lokalita s téměř pěti sty vinnými sklepy v části obce zvané „Búdy“. Obec má dvě 
dominanty – radnici a kostel sv. Kateřiny. První víkend v září se konají Mutěnické vinařské dny 
s tradiční scénkou „zarážání hory“ a kulturním programem, v listopadu pak kateřinské hody. 

 A village abundant in folklore traditions and one of the largest wine-making municipalities 
in Moravia.  Mutěnice’s rarity is its area of about fi ve hundred wine cellars, called “Búdy”. 
The village has two prominent structures: the town hall and the church of St. Catherine. The  
fi rst weekend in September is dedicated to the Mutěnice Wine Festival featuring a traditional 
sketch “Closing of the Vineyards”. St. Catherine’s Festival is held in November.

Muzeum vinařství a muzeum myslivectví / Museum of wine making and museum of game hunting 
Sklepy Jarošek, Pelcová 765, tel.: 775 100 178, www.sklepyjarosek.cz

NÁSEDLOVICE    (B2), www.obecnasedlovice.cz
 Nejvýraznější památkou Násedlovic je kostel sv. Martina a sv. Cyrila a Metoděje. Z kulturních 

tradic se dochovaly listopadové krojované hody, největší folklorní událost v obci. Aktivně spor-
tovat lze v místním sportovním areálu.  A noteworthy sight is the church of St. Martin and  Sts. 
Cyril and Methodius. Among the most important cultural events is the local traditional folk festi-
val held in November. Various sports activities can be enjoyed at the Násedlovice sports area.

Muzeum a galerie Násedlovice / Museum and gallery Násedlovice 
Násedlovice čp. 129, tel.: 605 834 589, www.muzeum-a-galerie-nasedlovice.webnode.cz

NEDACHLEBICE    (A5), www.nedachlebice.cz

NEDAKONICE    (B4), www.obecnedakonice.cz

NECHVALÍN    (B3), www.nechvalin.cz

NENKOVICE    (B2–3), www.nenkovice.cz

NEZDENICE    (B6), www.nezdenice.cz, Koupaliště  / Swimming pool, tel.: 572 691 526

NIVNICE    (B5), www.nivnice.cz
 Nivnice je považována za jedno z možných rodišť J. A. Komenského.  Nivnice is considered 

one of possible birthplaces of  J. A. Komenský.

Expozice Nivnická izba / Exposition “Cottage Interior of Nivnice”
Z důvodu rekonstrukce otevřeno od 1. 9. 2017 / Open from September 1st, 2017 due to reconstruction, 
Komenského 137, tel.: 737 540 891, www.nivnice.cz

Nadační dům Dr. Josefa Kachníka a Komenského vychovatelská knihovna / House of Dr. Josef 
Kachník Foundation and Komenský Educational Library
náměstí Míru 138, tel.: 728 429 247, www.nivnice.cz

Pamětní síň J. A. Komenského / Memorial Hall of J. A. Komenský
Základní škola J. A. Komenského Nivnice, Komenského 101, tel.: 572 693 225, www.nivnice.cz

Rozhledna U Trojice / Observation tower U Trojice

Nivnická riviéra (koupaliště, tenisové kurty, beach volejbal) / Nivnice Riviera (swimming pool, tennis 
courts, beach volleyball), Na Výsluní 400, tel.: 722 145 322, www.nivnicka-riviera.cz

NOVÁ LHOTA    (B5), www.novalhota.cz

NOVÝ PODDVOROV    (B2), www.novypoddvorov.cz
Rozhledna „Na Podluží“ / Observation tower “Na Podluží”, www.podluzi.cz 

OŘECHOV    (B4), www.orechov-uh.cz

OSTROVÁNKY    (B3), www.ostrovanky.cz

OSTROŽSKÁ LHOTA    (B4–5), www.ostrozskalhota.cz
Obecní muzeum s archeologickými nálezy / Municipal museum of archeological fi nds

Ostrožská Lhota čp. 220, tel.: 731 737 911 

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES    (B4), www.onves.cz
 Barokní kostel sv. Václava, tradice výroby kraslic, dílna výrobce cimbálů, oblíbená oblast 

vodní rekreace, golfové hřiště a sirnaté lázně.  Baroque church of St. Wenceslas, traditional 
Easter egg making, hammered dulcimer maker’s workshop, water recreation, golf course, spa.

Památkový domek / Historic house
Lhotská 377, www.onves.cz, www.ostrozsko.cz 

Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves, s.r.o. / Sulfur Spa
Kunovská 664, tel.: 572 437 200, www.laznenovaves.cz

Přírodní koupaliště Albatros / Natural swimming area Albatros
Nádražní 948, tel.: 603 308 518, www.albatrosonv.cz

OSVĚTIMANY    (B3–4), www.osvetimany.cz
Lyžařský areál Ski Park Osvětimany / Ski centre
Osvětimany ev.č. 195, tel.: 608 784 800, www.skiosvetimany.cz

Hradisko sv. Klimenta, národní kulturní památka / Old fortifi ed settlement St. Kliment, National 
cultural monument 

tel.: 572 556 556, www.slovackemuzeum.cz 

PAŠOVICE    (B5), www.pasovice.cz, Koupaliště  / Swimming pool, tel.: 572 672 272

PETROV     (B4), www.obec-petrov.cz
 Komplex barokních vinných sklepů Plže. Významné akce: Folklor-

ní festival Senioři (květen), Den vinařů (srpen).  Neighborhood of 
Baroque wine cellars. Important events: Seniors’ Folklore Festival 
(May), Vintners’ Day (August).

Baťův kanál – přístav a přístaviště Petrov / Bata Canal – dock Petrov
půjčovna lodí / boat rental, www.batacanal.cz, www.batuvkanalpetrov.cz

PITÍN    (B6), www.pitin.cz
Koupaliště  / Swimming pool

Sportklub NIVA, Pitín čp. 361, tel.: 608 066 695, www.sportklubniva.cz

PODOLÍ    (B5), www.obecpodoli.cz

POLEŠOVICE (B4), www.polesovice.cz
 Vinařská obec láká k zastavení v některém z místních sklepů. Barokní kostel je největší stavbou 

na bývalých statcích velehradského kláštera. V místní šlechtitelské stanici byly vyšlechtěny vý-
znamné odrůdy vína.  This small wine town attracts visitors with the promise of a stop at one of 
the local cellars. The Baroque church is the largest structure on the former estates of the Velehrad 
monastery. Distinguished grape varieties have been cultivated at the local cultivation centre. 

Rozhledna Floriánka / Observation tower Floriánka

POPOVICE    (B5), www.popovice.cz
Potomákovo muzeum lidových krojů / Potomák Museum of Folk Costumes
Popovice čp. 39, tel.: 572 574 097

Sportovně rekreační areál Amfík Bukovina / Sports and recreation area Amfík Bukovina
Popovice čp. 379, www.amfi kbukovina.cz

PRAKŠICE    (B5), www.praksice.cz

PRUŠÁNKY    (B2–3), www.obecprusanky.cz
 Prušánky, největší vinařská obec Podluží, stále udržují 

folklorní tradice. Kromě krojovaných hodů jsou to napří-
klad vinařské akce Zarážání hory nebo Slavnost vinobra-
ní. Chloubou obce je barokní kostel sv. Isidora a Martina 
z poloviny 18. století. Za návštěvu stojí areál sklepů Ne-
chory s více než 400 vinnými sklepy. Přes vesnici vede vi-
nařská cyklostezka.  Prušánky, the largest wine-making 
village of the Podluží region, has kept its folk traditions to 
this day. Aside from a folk festival, it is also the “Closing 
the Vineyards” and Wine Harvest Festivals. The showpiece of the village is the Baroque church 
of Sts. Isidor and Martin from 1750‘s. Worth visiting is the wine-cellar area Nechory containing 
over 400 wine cellars. Through the village leads the Wine Cycling Trail.

RADĚJOV    (B4), www.radejov.cz
Rozhledna Holý vrch / Observation tower Holý vrch

RATÍŠKOVICE    (B3), www.ratiskovice.com
 Někdejší centrum těžby uhlí, Muzeum ve Vagónu, historická dráha „Ratíškovka“ se šlapací-

mi drezínami.  One-time coal mining center, Museum in a Railway Car, 
historic track “Ratíškovka” with pedal handcars.

Muzeum ve Vagónu / Museum in a Railway Car

U trati, tel.: 724 247 671, www.ratiskovice.com

Krytý plavecký bazén / Indoor swimming pool

Sportovní 1310, tel.: 607 216 234, www.ratiskovice.com

ROHATEC    (B3), www.rohatec.cz
Přístaviště Rohatec / Wharf Rohatec, tel.: 721 634 588, www.pristaviste-rohatec-kolonie.eu

RUDICE    (B5–6), www.obec-rudice.cz

SALAŠ    (A4), www.salasuh.cz, Rozhledna Salaš / Observation tower Salaš

SKALKA    (B3), www.skalkaobec.cz

SKORONICE    (B3), www.skoronice.cz
Obecní muzeum Skoronice / Municipal Museum Skoronice
Skoronice čp. 56, tel.: 518 625 822, 728 008 302, www.skoronice.cz

SLAVKOV    (B5), www.obecslavkov.cz

SOBŮLKY    (B3), www.sobulky.cz

STARÉ HUTĚ    (A4), www.starehute.cz

STARÉ MĚSTO    (A–B4), www.staremesto.uh.cz
 Jedna z nejvýznamnějších archeologických lokalit v ČR. Památník Velké Moravy v lokalitě 

„Na Valách“ postavený nad základy velkomoravského kostela, lokalita „Na Špitálkách“. Vy-
hlídková věž Maják Šrotík, přístav.  One of the most important archaeological sites in the CR. 
Great Moravia Monument, Sites “Na Valách”,“Na Špitálkách”. Lighthouse Maják Šrotík, dock.

Archeologická lokalita „Na Špitálkách“, národní kulturní památka / Archeological site
“Na Špitálkách”, National cultural monument, tel.: 572 556 556, www.slovackemuzeum.cz

Baťův kanál – přístav Staré Město / Bata Canal – dock Staré Město
plavby výletní lodí, půjčovna lodí / riverboat excursions, boat rental, www.batacanal.cz 

Bonsai muzeum Isabelia / Bonsai museum Isabelia
U Sklépka 2051, tel.: 572 542 931, www.isabelia.cz

Památník Velké Moravy / Great Moravia Monument
Jezuitská 1885, tel.: 572 543 382, www.slovackemuzeum.cz

KOVOZOO – rozhledna Maják Šrotík / KOVOZOO – Lighthouse 
Šrotík observation tower
Brněnská 1372, tel.: 572 419 771, 725 136 927, 777 704 307, 
www.kovozoo.cz

Koupaliště Širůch / Swimming pool
Salašská ul., tel.: 572 541 098, www.skcsm.cz

STARÝ HROZENKOV    (B6), www.staryhrozenkov.cz
 V polovině července se v obci konají Kopaničárské slavnosti.  In mid-July the village holds 

the folklore festival “Kopaničárské slavnosti”.

Koupaliště / Swimming pool, Camp CARAVANS, tel.: 572 696 111

STARÝ PODDVOROV    (B2–3), www.poddvorov.cz
Větrný mlýn / Windmill
tel.: 728 471 457, www.poddvorov.cz

STAVĚŠICE    (B3), www.stavesice.eu
Obecní muzeum Stavěšice / Municipal Museum Stavěšice
Stavěšice čp. 44, tel.: 518 622 152, 602 519 349, www.stavesice.eu

STRÁNÍ    (B5), www.strani.cz
Sklárna Květná – exkurze / Glass manufacturing Květná – tour
Crystalite Bohemia s. r. o., nám. E. Zahna 329, tel.: 572 619 120, www.crystalite.org/cs/exkurze/

Koupaliště Květná / Swimming pool
Ořechová ul., Strání-Květná, tel.: 605 548 853, www.strani.cz/koupaliste-kvetna/

STRÁŽNICE    (B4), www.straznice-mesto.cz
 Významné centrum folkloru a vinařství s městskou památkovou zónou se 

zbytky opevnění, bašt a strážní věží, městským muzeem, synagogou a ži-
dovským hřbitovem, Muzeem mlynářství, pálenicí, moštárnou, přístavištěm na 
Baťově kanále, skanzenem a zámkem.  Important center for wine and folk 
culture, urban monument zone with remnants of town walls, bastions, and 
guard tower, outdoor museum and chateau. Municipal museum, synagogue 
and Jewish cemetery, museum of milling, distillery, cider house, Bata Canal, 
and quay.

Hotařská búda – expozice vinařství a ovocnářství / “Hotařská búda” – 
exposition on wine making and fruit farming
tel.: 721 244 934, www.vinarstvidobcakovi.cz

Městské muzeum Strážnice / Municipal museum
nám. Svobody 486, tel.: 518 334 155, www.muzeum-straznice.webnode.cz

Muzeum mlynářství / Museum of Milling
Průžkův mlýn, Bratrská ulice, tel.: 605 482 543, www.straznice-mesto.cz

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy – skanzen / Museum of the Southeast Moravian Village
Bzenecká 1510, tel.: 518 332 173, www.nulk.cz, www.skanzenstraznice.cz

Pálenice a moštárna – expozice zpracování ovoce a vína / Destillery and Cider Mill  – exposition on fruit 
and wine processing, Bratrská 1316, tel.: 731 230 547, www.straznice-mesto.cz

Strážnický modrotisk / Strážnice blue-printed cloth
Arimo, spol. s r. o., J. Skácela 1547, tel.: 518 332 537, 732 736 098 (prohlídka dílny / workshop tour), 
www.straznicky-modrotisk.cz

Synagoga a židovský hřbitov / Synagogue and Jewish cemetery
Sadová ul., tel.: 737 849 303, www.muzeum-straznice.webnode.cz

Zámek Strážnice, Národní ústav lidové kultury / Chateau Strážnice, National Institute of Folk Culture
Zámek 672, tel.: 518 306 611, www.nulk.cz
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IC MIKROREGIONU BOJKOVSKO

Muzeum Bojkovska

Palackého 172–173, 687 71 Bojkovice

tel.: 739 202 813

e-mail: infocentrum@bojkovice.cz

www.bojkovice.cz, www.bojkovsko.cz

TIC BŘECLAV

Lichtenštejnský dům, U Tržiště 8

690 02 Břeclav

tel.: 519 326 900, 731 428 235

e-mail: tic@ticbreclav.cz, www.breclav.eu

TIC BUCHLOVICE

náměstí Svobody 24, 687 08 Buchlovice

tel.: 572 595 996

e-mail: tic@buchlovice.cz

http:// tic.buchlovice.cz

IC MĚSTA BZENCE

Kr. Vladislava 759, 696 81 Bzenec

tel.: 722 183 283

e-mail: projekty@bzenec.cz

www.bzenec.cz

TIC ČEJKOVICE

Víno Sýkora

Příhon 1, 696 15 Čejkovice

tel.: 518 362 339, 725 835 659

e-mail: akce@vinosykora.cz

www.infocentrum-cejkovice.cz

KIC MĚSTA DUBŇANY

Komenského 282, 696 03 Dubňany

tel.: 511 117 874

e-mail: infocentrum@kicdubnany.cz

www.kicdubnany.websnadno.cz

ICM HLUK

nám. Komenského 158, 687 25 Hluk 

tel.: 572 111 312, 776 632 790

e-mail: icmhluk@seznam.cz

www.mestohluk.cz

IC MĚSTA HODONÍNA

Národní třída 36, 695 01 Hodonín

tel.: 518 351 437

e-mail: info@muhodonin.cz

www.hodonin.eu 

MIC KUNOVICE

Na Rynku 886, 686 04 Kunovice

tel.: 572 549 999

e-mail: mic@mesto-kunovice.cz

www.mesto-kunovice.cz

IC MĚSTA KYJOVA

Svatoborská 26, 697 01 Kyjov

tel.: 518 323 484, 602 155 679

e-mail: info@mukyjov.cz

www.ickyjov.cz

TIC SOUTOK

Na Šlajsi 153/35, 691 51 Lanžhot

tel.: 724 213 835

e-mail: balgova@kartonybakre.cz

IC LOPENÍK

Obecní úřad Lopeník 

Lopeník čp. 211, 687 67 Březová

tel.: 572 646 900, 724 179 029

e-mail: ou@obec-lopenik.cz

www.obec-lopenik.cz 

TIC MIKULČICE 

U Kostela 236, 696 19 Mikulčice

tel.: 731 159 010, 736 135 050

e-mail: infomikulcice@seznam.cz

www.infomikulcice.cz 

IC SKLEPY JAROŠEK MUTĚNICE

Pelcová 765, 696 11 Mutěnice

tel.: 775 100 178

e-mail: info@sklepyjarosek.cz

www.sklepyjarosek.cz

IC PRUŠÁNKY

Obecní úřad Prušánky 

Prušánky čp. 100, 696 21 Prušánky

tel.: 518 374 125

e-mail: kultura@obecprusanky.cz

www.obecprusanky.cz 

TIC RADĚJOV

Radějov čp. 7, 696 67 Radějov

tel.: 725 975 974, 518 337 828 (OÚ)

e-mail: knihovna.radejov@centrum.cz

www.radejov.cz

INFOCENTRUM STARÉ MĚSTO

náměstí Velké Moravy 2190

686 03 Staré Město

tel.: 739 944 599

e-mail: info@mestostaremesto.cz

www.eventcentrum.cz

INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO ROZ-

VOJ MORAVSKÝCH KOPANIC, o. p. s. 

Starý Hrozenkov čp. 314

687 74 Starý Hrozenkov

tel.: 572 696 323

e-mail: iskopanice@razdva.cz

www.iskopanice.cz

INFOCENTRUM STRÁNÍ-KVĚTNÁ

Rubanice 877, 687 65 Strání

tel.: 572 695 240

e-mail: mic@strani.cz, www.strani.cz

TIC STRÁŽNICKO

Vinohradská 35, 696 62 Strážnice

tel.: 518 325 721

e-mail: infocentrum@straznice-mesto.cz

www.straznice-mesto.cz

IC LUČINA

Rekreační oblast Lučina

696 62 Tvarožná Lhota

tel.: 518 337 726, 725 906 655

e-mail: obec@tvarozna-lhota.cz

www.tvarozna-lhota.cz

MIC UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Masarykovo nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 572 525 525

e-mail: mic@uherske-hradiste.cz

www.uherske-hradiste.cz

MIC UHERSKÝ BROD

Mariánské náměstí 2187, 688 01 Uherský Brod

tel.: 572 805 125

e-mail: mic@ub.cz, www.cojevbrode.cz

 

IC UHERSKÝ OSTROH

Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh

tel.: 572 503 960, 725 963 414

e-mail: infocentrum@uhostroh.cz

www.uhostroh.cz

IC VELEHRAD 

Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje

U Lípy 302, 687 06 Velehrad

tel.: 571 110 538

e-mail: info@velehradinfo.cz 

www.velehradinfo.cz/infocentrum

TC VELEHRAD 

Salašská 328, 687 06 Velehrad

tel.: 723 984 080

e-mail: ticvelehrad@email.cz

www.velehrad.cz

IC BAŤOVA KANÁLU

Zámecká 2, 698 13 Veselí nad Moravou

tel.: 518 325 330

e-mail: ic@batacanal.cz

www.batacanal.cz

TIC VESELSKA

náměstí Míru 664

698 01 Veselí nad Moravou

tel.: 518 321 881

e-mail: info@tic-veseli.cz

www.tic-veseli.cz

VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ 

STŘEDISKO BÍLÉ KARPATY, o. p. s.

nám. Bartolomějské 47

698 01 Veselí nad Moravou

tel.: 518 322 545, 736 682 614

e-mail: visbk@bilekarpaty.cz

www.vis.bilekarpaty.cz

IC VLČNOV 

Klub sportu a kultury Vlčnov

Hlucká 186, 687 61 Vlčnov

tel.: 572 675 130

e-mail: infocentrum@kskvlcnov.cz

www.kskvlcnov.cz/informacni-centrum

IC MĚSTA VRACOVA 

náměstí Míru 48, 696 42 Vracov

tel.: 511 147 314

e-mail: infocentrum@mestovracov.cz 

www.mestovracov.cz

TIC ŽDÁNICE

Městečko 18, 696 32 Ždánice

tel.: 518 633 412

e-mail: infocentrum.zdanice@centrum.cz

www.infocentrumzdanice.cz

TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA
 TOURIST INFORMATION CENTERS

www.RegionSlovacko.cz

www.RegionSlovacko.cz

SLOVÁCKO – EVROPSKÁ 
EXCELENTNÍ DESTINACE

Ve víru barev a chutí • A Whirlwind of Colours and Flavours

VÁPENICE    (B6), www.vapenice.cz
 Památkami obce jsou dvě zvonice a nová kaplička Povýšení sv. Kříže z roku 2012.  Among 

the local sights are two belfries and the new chapel of the Exaltation of the Holy Cross from 
2012.

VÁŽANY    (B4), www.obecvazany.cz
Rozhledna Doubí / Observation tower Doubí

VELEHRAD    (A4), www.velehrad.cz
 Významné mariánské poutní místo, klášter s bazilikou Nanebevzetí 

Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje a podzemním lapidáriem. Poutní 
cesta Staré Město – Velehrad.  Important Marian pilgrimage site, mon-
astery with basilica of the Assumption of the Virgin Mary and Sts. Cyril 
and Methodius, with lapidarium. Pilgrimage route Staré Město – Velehrad.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje / Basilica of the 
Assumption of the Virgin Mary and Sts. Cyril and Methodius
tel.: 571 110 538, www.farnostvelehrad.cz, www.velehradinfo.cz

VELETINY    (B5), www.veletiny.cz
 Památkově chráněný soubor vinných búd v  trati Stará hora.  Historically protected wine 

cellars district Stará hora.

VELKÁ NAD VELIČKOU    (B5), www.obecvelka.cz
 Velká nad Veličkou je přirozeným centrem Horňácka, regionu se svébytnou kulturou, ležícího 

v podhůří Bílých Karpat. Za pozornost stojí kostel sv. Máří Magdalény, opevněný hradební zdí. 
Největší kulturní událostí jsou Horňácké slavnosti – několi-
kadenní přehlídka autentického folkloru, v níž nechybí kro-
jovaný průvod či jarmark tradičních výrobků. Rodák Martin 
Zeman, folklorista a sběratel lidových písní.  Velká nad 
Veličkou, located in the foothills of the White Carpathians, is 
the centre of Horňácko region known for its distinctive cul-
ture. Noteworthy is the church of St. Mary Magdalene from 
mid 14th century. The biggest annual event lasting several 
days is the Horňácko Festival of authentic folklore, with a 
parade in folk costumes and a town fair of traditional crafts. 
A famous native Martin Zeman was a folklore schollar and 
collector of folk songs.

VELKÉ HOSTĚRÁDKY    (B2), www.velkehosteradky.cz
 V údolí obklopeném lesy leží Velké Hostěrádky. Památkou obce je římskokatolický kostel 

z 18. století, z lidových tradic se zachovaly především krojované hody, konané koncem října. 
Blízký Ždánický les láká houbaře a cyklisty.  Village located in a valley surrounded by forest. 
Among its sights is the Catholic church from 18th century. The local traditional festival in folk 
costumes is held at the end of October. The nearby Ždánický Forest attracts mushroom hunters 
and cyclists.

VESELÍ NAD MORAVOU    (B4), www.veseli-nad-moravou.cz
 Ve městě na Baťově kanálu navštivte hvězdárnu, měst-

ské muzeum, Galerii Joži Uprky, městskou galerii, trojici 
kostelů v historickém centru a přístav.  In this town on the 
Bata canal you can visit the local astronomical observatory, 
Municipal Museum, Joža Uprka Gallery, Municipal Gallery, 
trio of churches, and dock.

Galerie Joži Uprky / Joža Uprka Gallery
Kollárova 1229, tel.: 518 311 401, 602 518 480, www.jozauprka.cz

Městská galerie Panský dvůr / Municipal Gallery Panský dvůr
Turistické centrum Veselska, náměstí Míru 664, tel.: 518 321 881, 
602 618 630, www.kultura-veseli.cz

Městské muzeum Veselí nad Moravou / Municipal Museum in Veselí nad Moravou
nám. Bartolomějské 41, tel.: 518 322 412, www.masaryk.info

Hvězdárna Veselí nad Moravou / Observatory
Benátky 32, tel.: 518 322 614, 702 118 584, www.hvezdarna-veseli.cz

Rozhledna Radošov / Observation tower Radošov

Židovský hřbitov / Jewish cemetery
tř. Masarykova, tel.: 602 595 221, 602 221 813, www.veseli-nad-moravou.cz

Baťův kanál – přístav Veselí nad Moravou / Bata Canal – dock Veselí nad 
Moravou
plavby výletní lodí, půjčovna lodí / riverboat excursions, boat rental, 

www.batacanal.cz

Městské koupaliště / Swimming pool
U Stadionu, tel.: 518 322 628, www.veseli-nad-moravou.cz/koupaliste

VĚTEŘOV    (B3), www.veterov.eu
Muzeum obce Věteřov / Museum Věteřov, Věteřov čp. 207, tel.: 603 764 261, www.veterov.eu/muzeum

VLČNOV    (B5), www.vlcnov.cz
 Dějiště starobylé jízdy králů se může pochlubit řadou lidových památek v čele s památko-

vě chráněným areálem vinných búd Kojiny a etnografi ckou 
expozicí. Muzeum lidových pálenic představuje výrobu de-
stilátů na moravsko-slovenském pomezí. Připomíná dvě po-
doby výroby pálenek – ofi ciální a tzv. „na černo“.  Scene 
of the ancient Ride of Kings, folk monuments, ethnographic 
exhibition, historically protected wine cellars district Kojiny. 
The Home Distillery Museum presents the production of spir-
its in the Moravian–Slovakian borderlands. It celebrates two 
forms of spirit production – offi cial and illicit.

Etnografi cká expozice „Rolnický dům a hospodářství“ / Ethnographic exposition “Peasant House 
and Farm”, Vlčnov čp. 57, tel.: 732 149 097 (pí Kučerová), www.mjakub.cz

Muzeum lidových pálenic / Home Distillery Museum 
Vlčnov čp. 65, tel.: 733 621 063, 733 621 054, 774 124 020, www.slovackemuzeum.cz

Rozhledna Hráběcí / Observation tower Hráběcí, http://rozhledny.webzdarma.cz/vslovacko.htm 

Slovácká jizba / Slovácko cottage, Vlčnov čp. 739, www.vlcnov.cz, www.kskvlcnov.cz

Koupaliště (v r. 2017 v rekonstrukci) / Swimming pool (reconstruction)

VLKOŠ    (B3), www.vlkos.cz
Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra / General Sergěj Jan Ingr Military Museum
Vlkoš čp. 222, tel.: 608 025 233, www.militarymuzeum.cz

VNOROVY    (B4), www.vnorovy.cz
Muzeum osobností a lidových tradic Vnorov / Museum of famous natives and folk traditions of Vnorovy
Hlavní 432, tel.: 518 309 540, 724 162 274, www.vnorovy.cz

Baťův kanál – přístav Vnorovy / Bata Canal – dock Vnorovy
plavby výletní lodí, půjčovna lodí / riverboat excursions, boat rental, www.batacanal.cz

Koupaliště / Swimming pool, tel.: 602 517 983, www.vnorovy.cz

VRACOV    (B3), www.mestovracov.cz
Zahradní železnice Vracov / Garden Railroad Vracov, Zubová ul.
www.zeleznice600.cz

Koupaliště Vracov / Swimming pool, Skoronská ul., tel.: 724 256 167
www.mestovracov.cz

VŘESOVICE    (B3), www.obecvresovice.cz

VYŠKOVEC    (B6), www.vyskovec.cz

ZÁHOROVICE    (B6), www.zahorovice.cz

ZLÁMANEC    (A5), www.zlamanec.cz

ZLECHOV    (B4), www.obeczlechov.cz

ŽÁDOVICE    (B3), www.obeczadovice.cz

ŽAROŠICE    (B2), www.zarosice.cz
 Významné poutní místo s kostelem sv. Anny. Hlavní pouť 

Zlatá sobota se koná každoročně druhou sobotu v září. Vy-
vrcholením pouti je večerní průvod s mariánskými sochami. 
V části Zdravá Voda vyvěrají dva léčivé prameny v minulosti 
využívané k lázeňství. Historii Žarošic přiblíží místní muzeum. 

 Important pilgrimage place with church of St. Ann. The 
main pilgrimage Gold Saturday takes place annually every 
Saturday in September. The highlight of the pilgrimage is an 

evening procession with Mary statues. In nearby hamlet Zdravá Voda two healing springs 
were used for spa treatment in the past. Local museum tells about Žarošice’s history. 

Muzeum obce Žarošice / Museum Žarošice, Žarošice čp. 110, tel.: 725 948 591, www.zarosice.cz 

ŽDÁNICE    (B3), www.muzdanice.cz

 Ždánice obklopují lesy, pole, sady a vinohra-
dy. K památkám města patří kostel Nanebevzetí 
Panny Marie z roku 1700 a renesanční zámek, 
ve kterém sídlí Vrbasovo muzeum. K zámku 
přiléhá park se vzácnými dřevinami a stole-
tým psím hřbitovem. Blízkost Ždánického lesa 
s řadou značených cyklostezek láká k výletům 
na kole i pěšky, obcí prochází také dvě nauč-
né stezky.  Ždánice is surrounded by forests, 
fi elds, orchards and vineyards. Among the town’s sights are the church of The Assumption 
of Our Lady from 1700 and a Renaissance chateau housing the Vrbas Museum. The cha-
teau park, planted with rare trees, contains a hundred-years-old dog cemetery. The nearby 
Ždánický Forest with a number of marked trails attracts hikers and cyclists. The town is criss-
crossed by two educational trails.

Vrbasovo muzeum / Vrbas Museum, Zámek 1, tel.: 725 920 846, www.muzdanice.cz/muzeum.htm

Městské koupaliště / Swimming pool, ul. Kaštýlek, tel.: 603 278 606, www.muzdanice.cz

ŽELETICE    (B3), www.zeletice.cz
Muzeum obce Želetice / Museum Želetice

Budova školy, Želetice čp. 49, tel.: 518 622 725, 724 168 695, www.zeletice.cz 

ŽERAVICE    (B3), www.obeczeravice.cz
 Na místě bývalého českobratrského sboru dnes stojí památník, který připomíná ordinaci 

J. A. Komenského na kněze v r. 1616 a činnost českých bratří v obci. Součástí je i expozice 
lidového umění a řemesel.  The former Protestant house of prayer is today a museum com-
memorating the ordination of  J. A. Komenský in 1616 and the activities of Bohemian Brethren 
in the village, and an exposition on local folk arts and crafts.

Památník J. A. Komenského / J. A. Komenský Memorial

Žeravice čp. 190, tel.: 518 626 022, www.obeczeravice.cz

ŽERAVINY    (B4), www.zeraviny.cz

ŽÍTKOVÁ    (B6), www.zitkova.cz

Vinařství Josef Dufek Penzion Svatoborský sklípek

Degustace vín s ubytováním
Špičková přívlastková vína ve více jak třiceti odrůdách včetně sektů

Penzion pro 48 osob s vlastní kuchyní • Řízené degustace • Svatby • Firemní akce

Světová vína s duší jižní Moravy

Pod Sokolovnou 1185, 696 04 Svatobořice-Mistřín
Vinařství, degustace: 602 540 500, degustace@vinarstvi-dufek.cz

Penzion: 721 254 983, svatoborskysklipek@seznam.cz
www.vinarstvi-dufek.cz,  www.svatoborskysklipek.cz 1

Všichni milí rodáci, návštěvníci, přátelé 
- vítejte u nás!

tradice · pamětihodnosti · víno · příroda
Obec Bukovany

696 31 Bukovany 222 • Tel.: 518 618 022
oubukovany@tiscali.cz 
www.obecbukovany.cz 

www.facebook.com/milujemebukovany/

696 71 Blatnice pod Sv. Antonínkem č. 615

mobil: 737 802 387

e-mail: cihrab@seznam.cz

www.webtrziste.cz/cihakova

BLATNICKÉ KRASLICE –
RODINNÁ TRADICE

5

6Jízda králů a mužský lidový tanec Slovácký verbuňk byly zařazeny 
na seznam nehmotného světového kulturního dědictví UNESCO.

Nenechte si ujít 

Terezín

Topolná

Vracov 

VELKÁ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽVELKÁ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ  
o nejhezčí fotografii z regionu Slováckoo nejhezčí fotografii z regionu Slovácko 

od 1. července do 15. září 2017 
Vítěz získá poukaz na třídenní pobyt (2 noci) pro 2 osoby 

v novém luxusním penzionu Vila Karolína v Hodoníně (www.vilakarolina.cz).

Kompletní informace o soutěži najdete na www.regionslovacko.cz.

Region Slovácko - destinační společnost, z. s.
Sc. Viatora 1453/43, 695 01 Hodonín

info@regionslovacko.cz • www.regionslovacko.cz

Nechoránek – dětský folklorní soubor z Prušánek na Podluží

www.facebook.com/FolklorniDetiZPrusanek/

Region Slovácko

Region Slovácko – destinační společnost
je nezisková profesní organizace, jejímž hlavním úkolem je vytvářet 

a prezentovat společnou turistickou nabídku regionu Slovácko. 

Členy destinační společnosti jsou obce, sdružení obcí, zájmové organizace 

a poskytovatelé turistických služeb Slovácka. 

Základním principem činnosti je spolupráce a vzájemná podpora při rozvoji 

cestovního ruchu regionu Slovácko, hlavním cílem spokojenost každého 

našeho návštěvníka. 

NEPŘEHLÉDNĚTE

 – velká letní fotografi cká soutěž – 

Získejte poukaz na třídenní pobyt pro 2 osoby v luxusním penzionu 

Vila Karolína v Hodoníně www.vilakarolina.cz.

Kompletní informace o fotografi cké soutěži najdete na www.regionslovacko.cz

Region Slovácko - destinační společnost, z. s.

Sc. Viatora 1453/43, 695 01 Hodonín

info@regionslovacko.cz

Region Slovácko - destinační společnost, z. s., je certifi kovanou destinační 

společností s klasifi kační třídou "C", v rámci  jednotné klasifi kace 

destinačních společností České republiky, je členem Svazu cestovního ruchu 

jižní Moravy a Asociace turistických destinací ČR.  

2017 © Region Slovácko - destinační společnost, z. s.

Foto: archiv města Ždánic, obcí Velké nad Veličkou a Žarošic, archiv MVV a Avedon s. r. o.

NĚMECKO

RAKOUSKO

ČESKÁ REPUBLIKA

SLOVENSKO

BRATISLAVA
VÍDEŇ

POLSKO

BRNO

PRAHA

OSTRAVA

ZLÍN

OLOMOUC

Hodonín
Břeclav

100 km

Uherské
Hradiště

www.RegionSlovacko.cz
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LEGENDA / LEGEND

www.regionslovacko.cz

SLOVÁCKO

•Ba kování•Dornova metoda Plus•Klasická masáž•
•Masáž lávovými kameny•Lymfatické masáže•

•Medová masáž•Poradenství•
•cvi ení SM systém - MUDr. Smíšek•

Kateřina Kristýna Pytlová

Hodonín                                                               

Svatopluka Čecha 4

tel. 777 576 111
www.zdravapater.estranky.cz

SKLÁRNA KVĚTNÁ
Crystalite Bohemia s. r. o. 

Nabízíme exkurze a nákup výrobků za 
zvýhodněné ceny v podnikové prodejně

nám. E. Zahna 329, 687 66 Strání - Květná

www.crystalite.org

Udělejte si radost

RESTAURACE
HOTEL

Reklama: 
Radio Promotion s.r.o.
tel.: 518 344 132
obchod@radiojih.cz 
www.radiojih.cz

Tady 
jsme doma!
88.9 fm - Jižní Morava

101.4 fm - Břeclav
98.0 fm - Zlín
96.9 fm - Uherské Hradiště

105.1 fm - Brno

Košt vína

www.VinarstviMedek.cz
773 580 566

5 900,-

© Copyright , AVEDON, 2017

1 : 170 0001 2 3 4 5

6

A

B

C

1 2 3

4 5 6

C

A

B

23

11

11

Navštivte nový penzion uprostřed vinohradů. 

7 moderních pokojů s LED TV • bar, letní terasa 
historický kamenný vinný sklep • wellness se saunou a vířivkou

půjčovna kol a elektrokol • wi-fi  free

Penzion Blatnička
696 71  Blatnička 195 • tel.: +420 518 322 897

recepce@penzionblatnicka.cz • www.penzionblatnicka.cz 24 25

S úctou k tradici
Řízené degustace • Posezení ve slovácké jizbě • Stylové ubytování

... zkuste se zastavit

GRMOLEC – rodinné vinařství
696 12 Hovorany 243 • tel.: 606 11 71 72 

e-mail: vino@grmolec.cz • www.grmolec.cz30

30
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Deset nových trekingových elektrokol značky 4EVER. 

Dále půjčujeme speciální přívěs na 10 elektrokol či běžných kol.

SPINNING® KROPÁČ HODONÍN 

Komenského 17a,  695 01 Hodonín • e-mail: spinning@cyklokropac.cz 

tel.: +420 736 624 877  

Nová půjčovna elektrokol 
a přívěsu na elektrokola v Hodoníně

12

NA VÝLET K SOUSEDŮM

22

Půjčovna kvalitních trekingových kol 

Rental of quality hybrid bikes

KOLA DOVEZEME / ODVEZEME  ZDARMA

info@funmorava.cz, tel.: +420 777 245 292

www.funmorava.cz

&

28

32

Petr Uhlík
mob: +420 776 773 707
info@autosklopemi.cz
www.autosklopemi.cz
Masarykova 1192
698 01 Veselí nad Moravou

výměna všech druhů autoskel •
tónování autoskel •

servis a plnění klimatizací •
polep vozidel 3D fólií •

pneuservis •

33

34

Hotel se nachází v klidné části Mikulova, přímo na 
cyklostezce. Má 13 luxusních pokojů s klimatizací 
v kvalitě *** superior. Parkoviště je hlidané kame-
rovým systémem. Hotel se nachází šest minut od 
náměstí, vlastní dva vinné sklepy. Hotelová vinice 
skýtá možnost posezení u dobrého vína přímo pod 
Svatým kopečkem. 

Dále nabízíme: půjčovnu kol a golfového vybavení 
• infrasaunu • plně vybavenou školící místnost • mož-
nost společenských či fi remních akcí, teambuilding

tel.: +420 734 792 591
e-mail: info@hotelgolfgarni.cz 

www.hotelgolfgarni.cz

Stylový hotel s vysokým 

hodnocením kvality služeb. 

Známé středisko Semmering

česky hovořící personál

zimní i letní dovolená

bazén a wellness

výhodné pobytové balíčky

konference a školení 

Hotel Alpenhof

Am Alpenhof 1 

8685 Steinhaus am Semmering 

www.alpenhofhotel.eu
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   Rodinné vinařství Tomanovi

Vinařství Tomanovi
Polní 31, 691 55, Moravská Nová Ves • Ing. Ivana Fic Tomanová • tel.: + 420 777 561 535

Vinný sklep: www.vino-sklipek.cz • Vinařství: www.vinarstvi-tomanovi.cz

Víno nás baví
degustace a posezení u vína • prodej vína • stylové ubytováni přímo nad vinným sklepem 

Vinaříček, 691 55  Moravská Nová Ves, tel.: 777 561 535, www.vinaricek.cz 

 VÝLETY VÝLETY 
ZA VÍNEMZA VÍNEM

10

10 23

unikátní expozice kraslic · vinařské stezky · přírodní lokalita Randle
krojované hody: srpen

Obec Borkovany
691 75 Borkovany • tel.: 519 419 418

starosta@borkovany.cz • www.borkovany.cz 7

rodiště novináře a prozaika Jana Herbena · vinařské cyklotrasy
výroba tradičních krojů · krojované hody: červenec

Obec Brumovice 
691 11 Brumovice • tel.: 519 423 707

obec@brumovice.cz • www.brumovice.cz 13

atraktivní cyklistické a pěší trasy · ráj houbařů · babské hody
krojované hody: říjen

Obec Velké Hostěrádky 
691 74 Velké Hostěrádky • tel.: 519 419 523

starosta@velkehosteradky.cz • www.velkehosteradky.cz 18

nejmladší obec Kloboucka · cyklotrasy · výlety do okolí 
krojované hody: červen

Obec Kašnice 
691 72 Klobouky u Brna • tel.: 519 419 379

kasnice@kasnice.cz • www.kasnice.cz 14

přírodní rezervace Velký Kuntínov · areál vinných sklepů Tihelňa
rozhledna Nedánov · krojované hody: červen

Městys Boleradice
691 12 Boleradice • tel.: 519 423 185, 725 085 479

mestys@boleradice.cz • www.boleradice.cz 8

přírodní rezervace Hrádek · vinařské stezky · muzeum válečného hrdiny-
-letce generálporučíka Františka Peřiny · krojované hody: srpen

Obec Morkůvky 
691 72 Klobouky u Brna • tel.: 519 423 125

podatelna@morkuvky.cz • www.morkuvky.cz 17

přírodní památka Louky pod Kumstátem · folklorní festival Kraj beze 
stínu · muzeum · řezbářská dílna Slavíkovi · krojované hody: srpen

Obec Krumvíř 
691 73 Krumvíř • tel.: 519 419 321, 519 419 320

obec@krumvir.cz • www.krumvir.cz 16

2 sjezdovky se zasněžováním • dětská výuková sjezdovka s lanovými vleky 
večerní lyžování s výkonným osvětlením • denní úprava sjezdovek 

lyžařská a snowboardová škola • půjčovna, bufet • bezplatné parkování přímo pod sjezdovkou

http://skiparkfi lipov.cz/ 27

národopisné muzeum · technická památka větrný mlýn · kloboucký 
zámek · vinařské stezky · krojované hody: srpen

Město Klobouky u Brna 
691 72 Klobouky u Brna • tel.: 519 361 570

podatelna@kloboukyubrna.cz • www.kloboukyubrna.eu 15


