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Cestování nezná hranic a s technickým pokrokem se zkracují vzdálenosti. Proto se nedrží-

me přesných administrativních nebo historických vymezení a k Moravě zařazujeme i akce 

z českomoravského pomezí.  

2. – 24.3. Festival divadla 2-3-4 herců, 7. ročník přehlídky profesionálních divadel pod patronátem M.Donutila
Třebíč www.mkstrebic.cz

4.3. – 25.4. Významné osobnosti české vědy a techniky, putovní výstava NTM Praha
Vsetín, Muzeum regionu Valašsko www.muzeumvalassko.cz 

4.3. – 23.5. T. G. Masaryk a jeho rodina – výstava ke 160. výročí narození prvního československého prezidenta
Hodonín, Masarykovo muzeum  www.masaryk.info 

20.3. Mikulovský zpěváček, 11. ročník dětské pěvecké soutěže
Mikulov, městské kino www.mikulov.cz 

23.3. – 11.4. Velikonoce na Betlémě, výstava lidových tradic
Hlinsko, památková rezervace Betlém www.vesely-kopec.eu 

28.3. – 11.4. Mezinárodní hudební festival Brno – Velikonoční festival duchovní hudby
různá místa v Brně www.mhf-brno.cz 

3. – 25.4. Velikonoční výstava – Kraslice a Zuberská výšivka s ukázkami tradičních technik
Hrad Helfštýn, Ateliér Kovářského studia www.helfstyn.cz 

4.4. Zahájení turistické sezóny v Moravském krasu a okolí, spojeno se zápisem do České knihy rekordů
Černá hora, areál pivovaru www.pivovarcernahora.eu 

15.4. – 31.5. Společná výstava umělců z Leidschendam-Voorburgu a Hranic
Hranice na Moravě www.mic.hranet.cz 

22.4. Den Země, kulturní program, výtvarná a keramická výstava
Rosice www.svcrosice.cz 

22. – 25.4. Flora Olomouc – jarní etapa a zahradnické trhy
Olomouc, výstaviště www.flora-ol.cz  

24.4. Den otevřených dveří v depozitáři MHD Řečkovice
Brno www.technicalmuseum.cz 

30.4. Pálení čarodějnic v Pravicích – největší vatra Jižní Moravy, bohatý program
Hrušovansko, Pravice www.obecpravice.cz 

30.4. – 2.5. Sraz velorexů – závod vozítek, která odvál čas
Boskovice www.velorex.com 

Zámek byl v roce 2008 zařazen mezi národní 
kulturní památky. Barokní zámek, sídlo rodu 

Kouniců, je úzce spjat s bitvou tří císařů 
z 2. prosince 1805, v níž zvítězil císař Napoleon. 

K zámku náleží rozsáhlý park s bazény a sochami. 

Zámek Slavkov - Austerlitz 
Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna 
tel./fax: +420 544 221 685

+420 544 221 204 
e-mail: info@zamek-slavkov.cz 

www.zamek-slavkov.cz

Zámecká restaurace Austerlitz
Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna 
tel.: 606 637 666, 605 512 657, 544 212 166

fax: 544 212 116
e-mail: info@restauracezamek.cz

www.zameckarestauraceslavkov.cz

Zámecká restaurace Austerlitz 
Vám nabízí příjemné prostředí, 

které je sladěno do barokního stylu 
jako Zámek Slavkov - Austerlitz. 

Nachází se přímo v prostorách tohoto zámku.

Zámek Slavkov - Austerlitz

na
Moravě

kalendář akcí



1.5. Jarní otvírání Moravské brány – zahájení turistické sezóny, procházky s průvodcem, kulturní program
Lipník nad Bečvou, náměstí TGM www.mesto-lipnik.cz 

1.5. Odemykání sezóny na Baťově kanálu se slavnostím programem a plavbami
přístavy na Baťově kanálu www.batakanal.cz 

5.5. – 1.8. Brněnská osmdesátá, uměleckohistorická výstava z období těsně před sametovou revolucí
Brno, Špilberk www.spilberk.cz

6. – 28.5. Talentinum 2010 – 20. ročník mezinárodního hudebního festivalu 
Dům umění Zlín www.filharmonie-zlin.cz

7. – 9.5. Otevírání pramenů, slavnostní zahájení lázeňské sezóny
Luhačovice www.luhacovice.cz 

13. – 22.5. Výstava aranžování a vazby květin v interiérech slavkovského zámku
Slavkov u Brna www.zamek-slavkov.cz 

14. – 16.5. Na kole krajem památek a vína – výlet po vinařských stezkách
Slovácko, start v Kyjově www.vinarske.stezky.cz 

15.5. Slavnosti žirovnického jednorožce, středověké městské slavnosti
Žirovnice, zámek www.zirovnice.cz

21.5. – 6.6. Brno – město uprostřed Evropy, festival zábavy s ohňostrojnou přehlídkou Ignis Brunensis
různá místa v Brně www.bmue.cz 

22.5. Setkání ve Staré huti s experimentální tavbou
Stará huť u Adamova www.technicalmuseum.cz

město dobrého vína, okurek 

a historie, které někteří vidí dvojmo

 jihomoravské město s rybochodem 

leží nedaleko lednicko-valtického 

areálu

historické město poblíž Svitav, 

rodiště Bohuslava Martinů

Střípky z dějin
◗  Morava byla osídlena už od starších čtvrtohor. 

Nejstarší stopy lidské činnosti byly nalezeny např. 

v jeskyni Špička u Štramberka a na jižní Moravě 

u Dolních Věstonic. Rekonstrukce keltské osady 

Isarno je přístupná v Letovicích. 

◗  V prvním století byli Keltové vystřídáni několika 

germánskými kmeny, které obývaly moravské 

území. Jako poslední odtud odešli Langobardi. 

Tehdejší obyvatelé využívali bohatého naleziště 

železné rudy Babí lom u Kyjova. V této archeolo-

gické lokalitě se zřejmě ještě dočkáme nejednoho 

překvapení.

◗  U Nákla nedaleko Hodonína bylo podle římské ma-

py Klaudia Ptolemaia a historika Tacita antické měs-

to Lugidunum. Nejsevernější římský vojenský tábor 

ve střední Evropě byl objeven u Olomouce.

◗  Od pátého století začali na Moravě působit Slova-

né, ale kromě Germánů čelili i Hunským kmenům 

z Asie. V sedmém století si Slované svým vůdcem 

zvolili franského kupce Sáma. Centrem kmenového 

společenství, nesprávně nazývaného Sámovou říší, 

byly možná moravské Mikulčice. Sáma uznávali 

Slované v Čechách, na Slovensku i v Rakousku. 

Ani Moravské knížectví z počátku 9. století nebylo 

ještě plnohodnotným státem. 

◗  Velkomoravská říše (Moravia Magna) vznikla 

ve třicátých letech 9. století. Byla prvním státem 

na našem území a nejmocnějším útvarem regionu. 

Zasahovala od Lužického Srbska přes Čechy až 

na Zakarpatskou Ukrajinu, na jihu až k Balatonu 

a do severního Rakouska, na severu k řekám Odra 

a Visla. Vládli v ní Mojmírovci a existovala přibližně 

třičtvrtě století. 

H K A

na
Moravě

kalendář akcí



Moravský Betlém s Trúbou 

a Šipkou v sousedství Kopřivnice

28. – 30.5. Jízda králů Vlčnov 2010 – folklórní slavnosti s přehlídkou souborů a krojů
Vlčnov na Slovácku www.jizdakralu.vlcnov.cz

29.5. – 26.6. Concentus Moraviae – mezinárodní festival klasické hudby, součást projektu České sny
různá moravská města www.concentus-moraviae.cz  

1.6. – 29.8. Homo Faber výstava věnovaná řemeslníkům s titulem Nositel tradice
Hlinsko, skanzen Veselý kopec www.vesely-kopec.eu 

3. – 5.6. Abeceda řemesel – seznámení s řemesly a pracemi spojenými s dřívějším životem na venkově
Skanzen ve Strážnici www.nulk.cz 

11. – 19.6. Divadelní svět Brno 2010, mezinárodní divadelní festival s Nocí kejklířů a  Slavností masek 
různá místa v Brně www.divadelnisvet.cz

16. – 20.6. Čarovné tóny Macochy 2010 – 13. ročník hudebního festivalu v neobvyklém prostředí
Moravský kras www.agencyfct.cz 

19.6. Valtický slunovrat – přeshraniční slavnosti s vínem a kulturním programem
Valtice, Schrattenberg www.valtice.eu

19.6. Havířov v květech, městské slavnosti plné květin
Havířov www.havirov-city.cz 

22.6. – 24.10. Mezinárodní bienále grafického designu Brno 2010, 24. ročník
Moravská galerie Brno www.moravska-galerie.cz  

24. – 27.6. Mezinárodní folklorní festival Strážnice – 65. ročník MFF a 28. ročník Dětské Strážnice
Strážnice, obce a muzea jihovýchodní Moravy www.nulk.cz 

obec u Nového Města na Moravě, 

rodiště bratří Mrštíků 

a Jana Karafiáta

◗  Roku 863 povolal kníže Rostislav na Moravu věro-

zvěsty Konstantina a Metoděje z řecké Soluně. 

Byli to misionáři, kteří měli v pohanské zemi rozšiřo-

vat křesťanství jazykem srozumitelným Slovanům. 

 Věrozvěstové přeložili do staroslověnštiny Bibli 

a vytvořili slovanské písmo (hlaholici). Postupně 

se na Velké Moravě stala staroslověnština čtvrtým 

jazykem, ve kterém bylo možné provádět nábo-

ženské obřady (předtím to byla jen latina, řečtina 

a hebrejština). Některá místa však dlouho vzdoro-

vala a lidé se k původním obřadům vraceli. 

Jedním z příkladů je Pohansko na území Lednicko-

valtického areálu.

◗  Nejznámějším panovníkem Velké Moravy byl Sva-

topluk, jehož pruty symbolizující jednotu a sílu, se 

dostaly do učebnic. Podle některých historiků jsou 

Přemyslovci pokračováním Mojmírovců a velko-

moravská tradice se uplatnila v pozdějším českém 

státě. O tehdejším životě si můžeme udělat před-

stavu v archeoskanzenu Modrá a v expozici Památ-

níku Velké Moravy ve Starém Městě u Uherského 

Hradiště.

◗  Olomoucké biskupství bylo založeno roku 1073 čes-

kým a polským králem Vratislavem II. a mělo v rámci 

Moravy i českého státu výjimečné postavení.

Roku 1777 bylo povýšeno na arcibiskupství. 

Olomouc se pyšní mnohými historickými památ-

kami. Sloup Nejsvětější trojice z roku 1740 je zapsán 

od roku 2000 na listině UNESCO.

◗   Roku 1206 byl založen klášter na Velehradě. 

Podle některých teorií byl právě zde velkomoravský 

Welgrad, případně i starší město. Současná barokní 

bazilika stojí na románských základech. Velehrad 

je nejvýznamnějším moravským poutním místem, 

v roce 1990 tu celebroval mši papež Jan Pavel II.

 mohutný hrad, který dominuje 

Slovácku a v lidové písničce 

od něj fouká vítr
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25.6 – 26.6. Postřižinské slavnosti 2010, proslulý hudebně-filmový festival v Pivovaru filmových Postřižin,
30let od natočení filmu Postřižiny s účastí p.Menzela
Dalešice  www.pivovar-dalesice.cz

25. – 26.6. Velká bitva o Polnou – středověká rekonstrukce v rámci Polenského kulturního léta
Havlíčkobrodsko, Polná www.mesto-polna.cz 

28.6 – 3.7. Lázeňské dřevosochání v Lednici, bohatý program s ohňostrojem
Lednice www.lednice.cz 

2. – 5.7. Zahrada, 21. ročník folkového festivalu
Náměšt na Hané, přírodní amfiteátr www.folkcountry.cz 

◗  Moravský znak orlice na stříbrnočervené šachovnici 

vznikl ve 13. století. Později se používala také zlato-

červená varianta. Dnes je součástí velkého státního 

znaku České republiky. 

◗  Roku 1278 umírá v bitvě na moravském poli jeden 

z nejvýznamnějších českých panovníků, Přemysl 

Otakar II. Ostatky tohoto „železného a zlatého“ 

krále byly původně uloženy ve Znojmě, nyní jsou 

v královské hrobce v podzemí chrámu sv. Víta 

na Pražském hradě.

◗  Zavražděním krále Václava III. v Olomouci vymřel 

roku 1306 přemyslovský rod po meči. Úkladná vraž-

da zůstala nevysvětlena, neznámý vrah byl ihned 

po činu zabit. Teprve šestnáctiletý král byl původně 

pohřben v olomouckém Dómu sv. Václava, který 

má druhou nejvyšší kostelní věž v republice a je 

v ní největší moravský zvon.

◗  Roku 1348 vyřešil Karel IV. postavení Moravy, když 

určil, že Morava bude lénem českého království 

a ne Svaté říše římské. Rovnoprávnost Čech a Mo-

ravy uzákonil roku 1464 Jiří z Poděbrad. Moravské 

markrabství zaniklo až spolu s Rakousko-Uherskem. 

◗  Na Moravě byla v letech 1579-94 vydávána tzv. 

bible kralická. V jihomoravských Kralicích bývala 

tvrz Žerotínů, kteří podporovali Jednotu bratrskou 

a jejího představitele Jana Blahoslava. Dnes je tu 

otevřeno muzeum, odkud si můžete odnést i ručně 

tištěný suvenýr.

◗  Brno je moravským správním centrem od roku 

1641, do té doby soupeřilo s Olomoucí, která je 

dodnes sídlem římskokatolické církve na Moravě. 

V brněnském znaku sice kolo a draka (který připo-

míná krokodýla) nenajdeme, ale historicky k morav-

ské metropoli oba symboly patří. Můžeme je vidět 

v průjezdu brněnské radnice.

Sečtete-li všechna čísla uvedená u správných odpovědí, dozvíte se, 

kolik let letos uplynulo od narození Tomáše Garrigue Masaryka.  řešení najdete na předposlední straně

 ❍ se narodil 7. března v Hustopečích 13 

   v Hodoníně 15

 ❍ jmenoval se původně Tomáš Jan 12

   Tomáš Josef 17

 ❍ jeho otec byl  negramotný Slovák 9

   český živnostník 8

 ❍ jeho matka byla  německé národnosti  3

   české národnosti  1

 ❍ učil se zámečníkem a pak kovářem 11

   tesařem a truhlářem 13

 ❍ nejprve se živil jako domácí učitel 8

   pomocnými pracemi 7

 ❍ studoval ve Vídni a v Praze 6

   ve Vídni a v Lipsku 8

 ❍ jméno Garrigue převzal po své ženě Američance 1

   Francouzce 2

 ❍ v manželství se mu narodilo celkem 4 děti 4

   6 dětí 6

 ❍ během 1. světové války žil v exilu v Ženevě 5

   v Římě 8

❍  založil a vedl spolek Maffie 14

 Devětsil 9

 ❍  prezidentem byl více než 20 let 21

   méně než 20 let 17

 ❍ knihu Hovory s TGM napsal Karel Čapek 8

   Vladislav Vančura 11

 ❍  byl nazýván prezidentem Obroditelem 2

 Osvoboditelem 7

❍ zemřel ve věku 77 let v Praze 20 

   87 let v Lánech 16

 ❍ Masarykovo jméno nese univerzita v Brně 20 

   v Olomouci 23

První československý  prezident

Známý-neznámý TGM
na
Moravě

kalendář akcí / střípky z dějin



1.7. – 31.8. Brněnské kulturní léto 
různá místa v Brně www.kultura-brno.cz 

3. – 11.7. Mezinárodní letní škola staré hudby – 22. ročník nejrozsáhlejších kurzů staré hudby v ČR
Valtice, zámek www.early-music.cz 

4. – 10.7. Mezinárodní  kytarový festival, 24. ročník nejvýznamnější kytarové akce střední Evropy
Mikulov www.gfmikulov.com

10.7. Hudební večer na rozhledně Slunečná, nové dominantě Velkých Pavlovic
Velkopavlovicko www.velke-pavlovice.cz 

10. – 17.7. Mezinárodní týden turistiky na Valašsku, setkání organizuje KČT
Vsetínsko www.kct.cz 

14. – 18.7. Hračkobraní – zámek plný hraček pro všechny, kdo si ještě nezapomněli hrát
Kamenice nad Lipou www.hrackobrani.cz 

15. – 18.7. Festival Boskovice 2010 – multižánrový divadelní festival s ojedinělou koncepcí
různá místa v Boskovicích www.unijazz.cz 

16. – 17.7. Meruňkobraní s jarmarkem u Floriána – 21. ročník slavností s průvodem, výstavou automobilů aj.
Miroslav www.mesto-miroslav.cz 

19. – 23.7. Festival Janáček a Luhačovice, svátek hudby v nějvětších moravských lázních
Luhačovice www.luhacovice.cz

23.7. – 1.8. Letní filmová škola Uherské Hradiště – 36. ročník filmového festivalu nabídne divákům atraktivní

témata, mimo jiné islandský film, nový latinskoamerický film či fotbalovou horečku.

Uherské Hradiště www.lfs.cz

28.7. – 30.7. Slavnosti okurek – soutěže, speciality, jarmark 
Znojmo, Masarykovo náměstí www.znojmo.eu 

29. – 31.7. Třebíčský židovský festival – 7. ročník festivalu židovské kultury
Třebíč, Zadní synagoga www.mks.trebic.cz 

30.7. – 1.8. Starobrno Olšany Open –  akce s mnohými celebritami na farmě Bolka Polívky 
Olšany u Rousínova www.bolek.cz 

11. – 23.8. Mezinárodní hudební festival Špilberk 2010 – symfonický festival
Brno, hrad Špilberk www.filharmonie-brno.cz 

13. – 15.8. Grand Prix české republiky – závod MS silničních motocyklů
Brno, automotodrom www.brno-circuit.com

•  Přírodní léčivý zdroj – vysoce kvalitní
jodobromová solanka

• Léčebné i relaxační pobyty na míru
•  Super moderní wellness centra pro veřejnost 

(Polárium, bazény, sauny, masáže a další)
www.darkov.cz Tel.: 596 371 111

•  Nejstarší 
jodobromové lázně Česka

• Solanka – prehistorické moře
•  Prohlídky šlechtických interiérů zámku Fryštátu 

a pobočky Národní galerie  
• Nejšikmější kostel v Česku (6,8°)
•  Romantické projížďky koňským spřežením 

v historickém kočáře  
• Balíčky zážitků pro všechny smysly
www.karvina.cz Tel.: 596 387 111

Město Karviná
 lázně a zámek 
 u „české Pisy“

na
Moravě

kalendář akcí



18.8. – 24.10. Adolf Loos – dílo v českých zemích, výstava věnovaná klasikovi naší moderní architektury.
Brno, Špilberk www.spilberk.cz

28. – 29.8. Hefaiston 2010, 29. ročník mezinárodního setkání uměleckých kovářů
hrad Helfštýn www.helfstyn.cz 

4.9. Historické slavnosti Rosa coeli – bienále v unikátním prostoru bývalého kláštera
Dolní Kounice www.dolnikounice.cz 

10. – 11.9. Znojemské historické vinobraní – slavnosti burčáku a vína
Znojmo www.vinobrani.cz

11.9. Den otevřených dveří Aeroklubu Vyškov – prohlídky, vyhlídkové lety
Vyškov www.lhs-vyskov.cz 

16.9. – 21.10. Harmonia Moraviae 2010 – 8. ročník mezinárodního hudebního festivalu 
Zlín, Dům umění www.filharmonie-zlin.cz

18.9. Dny evropského dědictví a Den srdce
Hranice na Moravě a lázně Teplice nad Bečvou www.regionhranicko.cz 

24. – 29.9. Břeclavské svatováclavské slavnosti – kulturní program s průvodem, jarmark lidových řemesel
Břeclav www.breclav.org

1. – 15.10. Moravský podzim, mezinárodní hudební festival
různá místa v Brně www.arskoncert.cz 

2.10. Koulení kola z Lednice do Brna – recesistická rekonstrukce podle brněnské pověsti
Lednice – Brno www.lednice.cz 

◗  Život na moravském venkově v minulosti doku-

mentuje Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod 

Radhoštěm. V Dřevěném městečku se pravidelně 

konají folklórní programy, v Mlýnské dolině ožívají 

staré řemeslné postupy. Nejrozsáhlejším areálem je 

Valašská dědina. K muzeu patří také stavby Dušana 

Jurkoviče na nedalekých Pustevnách.

◗  Roku 1841 vyrobili v Dačicích první kostku cukru 

na světě. Bezprostředním impulsem bylo zranění 

manželky ředitele cukrovaru, když dělila cukrovou 

homoli. Dnes můžeme najít v Dačicích pomník 

kostce cukru.

◗  Muž, který se roku 1876 narodil ve zlínské rodině 

s dvousetletou ševcovskou tradicí, dokázal vybu-

dovat firmu na výrobu bot s celosvětovou působ-

ností. Jeho přičiněním vyrostlo z malé obce moderní

město Zlín. Tomáš Baťa byl podnikatelem, který 

dokázal rozpoznat podnikatelské šance a beze 

zbytku jich využít. 

◗  První elektricky osvětlené divadlo v Evropě je 

dnešní Mahenovo divadlo v Brně, v jehož foyer je 

umístěna malá historická expozice. Právě v tomto 

divadle byl roku 1882 realizován projekt nového 

Edisonova vynálezu z roku 1879. Tehdy ještě v Brně 

nebyla zavedena elektřina a pro potřeby divadla 

musela být postavena vlastní malá elektrárna. 

Sám Edison navštívil město až roku 1907.

◗  Brněnské výstaviště bylo slavnostně otevřeno roku 

1928 a je dodnes největším areálem svého druhu 

v České republice. Má přes 130 000 m2 výstavní 

plochy a ročně se tu koná přes 50 veletržních akcí. 

Výstaviště patří také k významným představitelům 

funkcionalistické architektury. Je průběžně rozvíje-

no, aby vyhovovalo aktuálním požadavkům. Nejmo-

dernější pavilon P byl otevřen v červnu roku 2009.

 město s mrakodrapem, filmovým 

festivalem a zoologickou zahradou, 

dříve Gottwaldov

lázně a zámek, který byl centrem 

čarodějnických procesů, 

výroba ručního papíru

město s arcibiskupstvím, orlojem 

a Sloupem Nejsvětější Trojice

J

L
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2. – 3.10. Husí slavnosti – návrat k tradičním husím trhům, prodej specialit a výrobků z peří
Boskovice www.regionboskovicko.cz 

3.10. Den zvířat, dětský den pro zábavu i poučení
Jihlava, ZOO www.zoojihlava.cz 

3.10. Zahájení zimní sezóny – plavání otužilců v ponorné říčce Punkvě.
Moravský kras www.cavemk.cz 

6.10. – 31.12. Masec aneb 80 let Masarykova okruhu – výstava
Technické muzeum Brno www.technicalmuseum.cz 

11.10. – 5.11. Vyškov – historie i současnost, výstava historických a srovnávacích fotografií
Vyškov, galerie TIC www.vyskov-mesto.cz 

16 – 18.10. Zahrada Vysočiny, zahrádkářská výstava
Žirovnice, zámek www.zirovnice.cz 

21.10. – 9.1.11 Günther Förg, Moderní architektura v Čechách a na Moravě 
Brno, Pražákův palác moravska-galerie.cz 

27.10. Zlatý věk Přerova aneb mezi zubrem a lvem, večerní program
Přerov, Muzeum Komenského www.prerovmuzeum.cz

28.10. Lampionová plavba – ukončení plavební sezóny s lodní plavbou a vypuštěním balónů štěstí.
Strážnice www.yachtklubstraznice.cz 

13.11. Svatomartinská oslava vín a husí
Hustopeče, Dukelské náměstí a okolí www.hustopece-city.cz 

✤  Razová, Venušina sopka, rozhledna Velký Roudný, 

Moravice, Karlovec

✤  Strachotín, Pasohlávky, Dolní Věstonice, Dyje,

zřícenina Dívčí hrady

✤  Petrův vrch, zřícenina Cornštejn, Bítov, Chvalatice,

Eduardova skála 

✤  Kyčera, Ostravice, Stýskalonky, Staré Hamry, 

Řečice

✤  Kramolín, zřícenina Kokštejn, Wilsonova skála,

rozhledna Babylon, Oslava

✤  Škrdlovice, Nový rybník, Radostín, Karlov, 

Kamenný vrch

✤  Hrdá Ves, zřícenina Pyšolec, rozhledna Karasín, 

Svratka, Vítochov

✤  Mravenečník, Loučná, Desná, Vřesník, Velká Jezerná

řešení najdete na předposlední straně

Co mají společného?
Jednotlivé skupiny indicií vás dovedou k osmi moravským vodním plochám. 

Jakmile je odhalíte, zjistíte, že jedna mezi ně nepatří:

na
Moravě

kalendář akcí 



 město slivovice, vlastního pečiva, 

Trnkobraní a rodiště valašského 

krále

F

Připomeňme si...

  Řeka Morava je páteří celé Moravy. Slovo morava 

je předslovanského původu a znamenalo močál 

nebo voda. Souvislost s Moravou má mnoho 

názvů, některé jsme pro vás vybrali:

◗   Moravany jsou malé obce u Brna a u Kyjova, ale 

Moravany najdeme také v Čechách, asi 15 km 

od Pardubic. Na Slovensku jsou Moravany nad Vá-

hom a u Michalovců.

◗   Moravice je řeka na severní Moravě, pramení v Hru-

bém Jeseníku nedaleko Pradědu (přes 1100 m n. m.).

Moravice je dlouhá jen asi 100 km a tvoří část hranice 

mezi Moravou a Slezskem. Vlévá se do řeky Opavy, při 

jejím dolním toku je Přírodní park Moravice.

◗   Morávka je beskydský přítok řeky Ostravice a pře-

hradní nádrž. Obec Morávka u Frýdku-Místku po-

skytla r. 1999 vánoční strom Vatikánu. V r. 2000 sem 

dopadl meteorit, který pak dostal jméno Morávka. 

◗   Moravská brána je nížinná oblast mezi Ostravou 

a Olomoucí, která odděluje Beskydy a Jeseníky, 

stejně jako Moravu a Slezsko. Na sever tu teče Odra, 

v protisměru na jih Bečva. Vedla tudy od pravěku 

jantarová stezka a dodnes zůstala Moravská brána 

významnou komunikační spojnicí.

◗   Moravská Dyje pramení u Třešti na Vysočině. Pro-

téká Dačicemi a u Písečné opouští ČR. U rakouského 

města Raabs an der Thaya se do ní vlévá Rakouská 

Dyje (Thaya). Tak vzniká řeka Dyje, která se k nám 

vrací u Bítova. 

◗   Moravská Nová Ves byla založena ve 13. století ja-

ko majetek velehradského kláštera nedaleko Mikul-

čic. Několik staletí se jmenovala Nová Ves, přívlastek 

moravská dostala až roku 1911.

17. – 28.11. Festival Janáček Brno 2010 – 13 koncertů z díla Leoše Janáčka
Brno www.janacek-brno.cz

21.11. – 5.12. Výstava betlémů – největší přehlídka betlémů v ČR se koná jen jednou za dva roky
Hodonín, Dům kultury www.dkhodonin.eu

27.11. Gulášovka v Miroslavi – 14. ročník akce zasvěcené guláši, tentokrát s více než 50 druhy
Miroslav, kulturní dům www.mesto-miroslav.cz 

1. – 31.12. Advent ve Valtickém podzemí a Silvestr
Valtice www.valtickepodzemi.cz

3. – 5.12. Vzpomínkové akce ke 205. výročí bitvy u Slavkova – rekonstrukce bitvy, jarmark
Slavkov u Brna www.austerlitz.org

4.12. Slovácká zabijačka – tradiční speciality, vepřové hody, cimbálová muzika
Bukovanský mlýn www.bukovansky-mlyn.cz

5.12. Setkání s Mikulášem a Mikulášské prohlídky Farního muzea ve věži kostela sv. Bartoloměje
Zábřeh www.tourism.zabreh.cz 

10. – 19.12. Vánoční trhy – brněnské výstaviště nabízí dárky pro všechny generace
Brno, výstaviště www.bvv.cz 

26.12. Vánoční kilometr – 35. ročník unikátních plaveckých soutěží se závodem „O pohár Askomontu“
Břeclav, řeka Dyje www.nautilus-ksp.cz 

 31.12. Silvestrovský ohňostroj na zámku
Jemnice www.tic.jemnice.cz 

obec pod Pálavou, archeologické 

naleziště s Venuší

 severomoravská metropole 

s technickými památkami 

a Černou loukou

G M
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11.–19.
června
2010

1. ročník 
mezinárodního 
divadelního 
festivalu  
9 dnů s inscenacemi 
českých 
a  zahraničních 
souborů 
v brněnských 
divadlech, ulicích 
a parcích  Noc 
kejklířů  
Slavnost masek  

DIVADLO BOLKA 
POLÍVKY ŽIJE !!!

www.divadlobolkapolivky.cz

Divadlo 
Bolka Polívky 
Jakubské náměstí 5
602 00 Brno 
Tel.: +420 542 214 903

rezervace vstupenek: 
pokladna@bolek.cz

◗   Moravská Ostrava je historické centrum současné 

Ostravy. Na území městské památkové zóny je také 

budova staré radnice a kostel sv. Václava. 

◗   Moravská Sahara (nár. přír. památka Váté písky) sou-

sedí s přírodním parkem Strážnické Pomoraví. Na plo-

še 95 ha dosahuje vrstva písku hloubky 10–30 m.

◗   Moravská Sázava je říčka pramenící v Orlických 

horách. Protéká kolem Lanškrouna a Zábřehu. 

Nedaleko Zvole se vlévá do Moravy.

◗   Moravská Třebová je město v okrese Svitavy, památ-

ková rezervace. V renesančním zámku je mimo jiné 

zařízená alchymistická dílna a mučírna.

◗   Moravské Budějovice vznikly už ve 12. století 

na obchodní stezce spojující Moravu s Čechami. 

Pro odlišení od Českých Budějovic používají už 

od počátku 15. století přívlastek moravské.

◗   Moravské pole je velká nížina na území dnešního 

Dolního Rakouska. V bitvě na Moravském poli 

zemřel roku 1278 český král Přemysl Otakar II.    

◗   Moravský Beroun je branou do Nízkého Jeseníku. 

Dominantou města je farní kostel s nejstaršími var-

hanami na Moravě. Nedaleko jsou zřídla minerální 

vody Ondrášovka, objevené už ve 13. století.

◗   Moravský kras je největší krasové území v ČR 

s více než 1600 jeskyněmi. Chráněná krajinná oblast 

s ponornou říčkou Punkvou a jeskyní Macocha. 

Přístupné jsou i Kateřinské a Punkevní jeskyně, 

Sloupsko-Šošůvské jeskyně, Balcarka a Výpustek.

◗   Moravský Krumlov je jihomoravské město na os-

trohu nad řekou Rokytnou. V místním zámku získal 

azyl mimořádný soubor velkoformátových obrazů 

Alfonse Muchy, Slovanská epopej.

◗   Moravský Žižkov leží nedaleko Lednicko-valtického 

areálu. Obec vznikla na lichtenštejnském panství 

v 18. století, přívlastek moravský je z r. 1913.

Muzeum Litovel
Smyčkova 795, 784 01  Litovel, Tel. 585 341 465

e-mail: muzeum@muzeumlitovel.cz 

www.muzeumlitovel.cz

Otevřeno: St – Ne 9 – 16  říjen – květen
St – Ne 9 – 17  červen – září

Stálá expozice  
Litovelská řemesla 1. poloviny 20. století,

krátkodobé výstavy

na
Moravě

připomeňme si / kultura



Fulnek
Malebné město na Novojičínsku, 
kde prožil část života J. A. Komenský 
(památník s expozicí). 
Zámek, klášter a další kulturní 
památky, možnost aktivního pobytu 
v krásném prostředí podhůří 
Oderských vrchů a Jeseníků. 

Městské informační centrum
Masarykova 49, Fulnek
tel.: 556 713 713, e-mail: mic@fulnek.cz
www.fulnek.cz

to je vrcholné dílo moderní architektury, 
průmyslové město v zahradách, sídlo evropského 
dědictví. Zlín, to je vyhledávané centrum dění.
  18. – 22.5. Setkání 2010 Stretnutie – 15. ročník 
mezinárodního divadelního festivalu, který se 
orientuje na podporu původní tvorby.
  30.5. – 6.6. Mezinárodní festival filmů pro děti 
a mládež – 50. ročník nejstarší mezinárodní 
filmové akce svého druhu na světě. 
  26. – 29.8. FEDO – bienále festivalu dechových 
a folklorních souborů z tuzemska i ciziny, 
pořádané Velkým orchestrem Zlín. 
  27. – 30.8. Barum Czech Rally Zlín – 40. ročník 
evropského automobilového šampionátu 
i seriálu IRC s noční RZ v ulicích města. 

  16.9. – 21.10. Harmonia Moraviae 
– 8. ročník mezinárodního festivalu vážné hudby 
pořádaného Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín. 

Městské informační 
a turistické středisko
náměstí Míru 12, 761 40 Zlín
tel.: 577 630 222, 577 630 270
fax: 577 630 274
e-mail: is@muzlin.cz www.zlin.eu

Dietrichsteinská hrobka
Bývalý kostel sv. Anny 
s napodobeninou 
Svaté chýše z italského Loreta, 
v němž jsou uloženy ostatky 
Dietrichsteinů.
Duben, květen, září, říjen: 
denně mimo Po: 10-12, 13-17 hod. 
Červen – polovina září: 
denně 10-18 hod.

Nejvýznamnější kulturní akcí 
v Mikulově je tradiční 
Pálavské vinobraní – slavnost vína, 
které letos proběhne 
ve dnech 10. - 12. 9. 2010. 
Přijeďte jižní Moravu také „ochutnat“!

Mikulov město plné historických památek, 
vína a kulturních akcí

www.mikulov.cz

Přijměte pozvání do Mikulova - jihomoravského městečka 
na samé hranici s Rakouskem.
Historické památky – zámek na skalním útesu, historické 
náměstí s Dietrichsteinskou hrobkou, Svatý kopeček s křížovou 
cestou a kostelem sv. Šebestiána, synagoga, židovská čtvrť 
a židovský hřbitov – na Vás čekají v krajině zalité sluncem, 
mezi vinicemi, na úpatí Pálavských vrchů…

na
Moravě

kultura / výlety



Uvidíte pohádkové postavy, 
alchymistickou dílnu, oživlé skály, 

skřety a ukázku vězeňských kobek.

Více na: Turistické informační centrum, Obroková 10, 669 01 Znojmo
Tel.: +420 515 22 25 52, Fax: +420 515 22 25 52, E-mail: tic@beseda.znojmo.cz

www.znojmocity.cz

Tajemné znojemské podzemí
Nová expozice otevřena 

od března 2009

PLZEŇSKY PRAZDROJ, a. s., 
PIVOVAR RADEGAST, NOŠOVICE

NECHTE SE ZASVĚTIT DO TAJŮ VAŘENÍ PIVA 
A VYCHUTNEJTE SI VÝHLED NA BESKYDY.

EXKURZE S OCHUTNÁVKOU:
EXKURZE PIVOVARU TRVÁ ZHRUBA 

DVĚ HODINY A MŮŽETE JI ABSOLVOVAT 
S PRŮVODCEM. DOZVÍTE SE O HISTORII 

PIVOVARU A PRONIKNETE DO TAJŮ 
VÝROBY PIVA. NÁVŠTĚVNICKÁ TRASA 

KONČÍ OCHUTNÁVKOU PIVA V DEGUSTAČNÍ 
VĚŽI NAD PIVOVAREM, ODKUD JE KRÁSNÝ 

VÝHLED NA BESKYDSKÉ VRCHOLKY 
V ČELE S LYSOU HOROU.  

PROHLÍDKY PIVOVARU V PRACOVNÍ DNY 
A SOBOTU OD 8 HODIN DO 16 HODIN. 

REZERVACE NUTNÁ PŘEDEM.

TELEFON: +420 558 602 566
E-MAIL: 

EXKURZE.RADEGAST@PILSNER.SABMILLER.COM
ON-LINE OBJEDNÁVKA: 

WWW.RADEGAST.CZ,  WWW.PRAZDROJ.CZ,,

A VYA VYA VA VYCHCCHUTCHUTTTTCHUTCH NNNNENEJEJEJTTTTN TTN JNNNNN E SIE SISISI VÝHVÝHVÝH VÝH LLLEDEDED EDEDDE NANAA A BA BBBNANAA BNN EEEEEEESSSSKKYKYKYKYKYKYDYDY.DDY.DY.DY.

ZVEME VÁS NA 
OCHUTNÁVKU!

Ad-62x126.indd   1 10.2.2010   15:36:37

Ochutnejte nejlepší valtická vína 
a gastro-lahůdky v unikátním 
labyrintu vzájemně propojených 
historických vinných sklepů 
v celkové délce 710 m. 

OTEVŘENO CELOROČNĚ
Vinařská 34, Valtice
tel.: +420 724 331 563
e-mail: info@valtickepodzemi.cz

www.valtickepodzemi.cz

VALTICKÉ PODZEMÍ 

ZA VÍNEM DO LEDNICKO-VALTICKÉHO AREÁLU

na
Moravě

zábava /výlety



Nenalezli jste harmonii v lidské džungli? 

NAVŠTIVTE 
ZOO JIHLAVA!
Otevřeno celoročně, každý den!
V zimě 9 – 16 hod.
V létě 8 – 18 hod.

www.zoojihlava.cz

A!!

ojihlavaa cz

odd.
ooodd.d

Z N O J E M S K É F R G Á L E

V A L A Š S K É U Š I

O S T R A V S K Á R E Ž N Á

Š T R A M B E R S K É V Í N O

P R O S T Ě J O V S K Á V O D K A

V I Z O V I C K É O K U R K Y

P A V L O V I C K É T V A R Ů Ž K Y

H A N Á C K Á K L O B Á S A

O L O M O U C K É P E Č I V O

Pochutnejte si
Moravské gastronomické speciality jsou vyhlášené a lákají nás po celý rok. Přiřadíte-li k prvním slovům správná 

pokračování, přečtete si v barevných políčkách název nápoje, který můžete ochutnat jen během Velikonoc v Brně.

SKI-AREÁL OLEŠNICE

otevřeno červenec – srpen
V případě zájmu větší skupiny lidí, 

možnost individuální domluvy.

Letní diskotéky, možnost fi remních akcí, 
grilování, oslavy, apod.

více na tel. 737 452 600
info@ski-areal.cz

www.ski-areal.cz

letní provoz

paintball

travní káry

lukostřelba

Zámek Žirovnice, Branka č.1, 394 68 Žirovnice, Tel.: 565 494 095 
E-mail: zamek@zirovnice.cz, www.zirovnice.cz 

Historické interiéry z 2. poloviny 19. století. 
Unikátní gotická fresková výzdoba. Museum perleti. 
Expozice šicích strojů, venkovských tradic a řemesel 
v zámeckém špýcharu. Galerie Jana Havlíka.

Otevřeno denně mimo pondělí: 
duben–říjen 9–17, červenec a srpen do 18 hod.
polední přestávka 12–13 hod.

NOČNÍ 
PROHLÍDKY

KULTURNÍ 
PROGRAM

řešení najdete 
na předposlední straně

na
Moravě

výlety



tajemný hrad na severním 

okraji Žďárských vrchů

D

rozsáhlý hrad u Lipníka nad Bečvou, 

kde se v létě koná Hefaiston

O

Moravští rodáci

Klub českých turistů – oblastní organizace pořádají celoročně nepřeberné množství akcí. 

Má více než 35 000 členů. www.kct.cz                                                                                             

Centrum experimentálního divadla - Divadlo Husa na provázku 

Tato brněnská scéna nedávno oslavila 40. výročí svého trvání. www.provazek.cz 

Muzeum regionu Valašsko – výstavy a akce v zámku Vsetín, Hvězdárně Vsetín, zámku 

Kinských ve Valašském Meziříčí www.muzeumvalassko.cz

Nakladatelství Beatris – edice vlastivědných průvodců Putujeme po hradech a zámcích 

a pohlednice původních dobových rekonstrukcí hradů a zámků. www.beatris.cz 

Vinařství CHATEAU LEDNICE nabízí vybraná vína unikátního terroir Lednicko-valtického 

areálu, známého též jako Zahrada Evropy. www.chateau-lednice.cz 

Výstaviště Flora Olomouc, a. s., pořadatel nejstarších českých zahradnických výstav 

FLORA OLOMOUC.    www.flora-ol.cz 

ZOO Jihlava – chová nejmenší poddruh tygra, medvěda a vydry a naopak největšího 

klokana a hlodavce na světě. www.zoojihlava.cz

turistické mapy 

Moravy

vstupenky 

na představení 

vstupenky 

do muzea

publikace o moravských 

hradech

vinařské 

produkty 

vstupenky 

na výstavu 

trička 

a dárkové předměty

Naši partneři věnují výhercům tyto dárky:

Na Moravě se narodilo mnoho osobností, jejichž význam daleko přesáhl její hranice.   

Na některé z nich letos vzpomínáme při příležitosti kulatých výročí.   

 okresní město se Zelenou 

horou v kraji Vysočina

C

– více než očekáváte

www.ok-tourism.cz

Možnosti kulturního vyžití jsou u nás 
nepřeberné. Na své si přijdou nároční diváci 

a posluchači, konzumenti popkultury 
i milovníci folkloru. Uvítá vás celá řada 

festivalů, můžete si zajít do divadla nebo 
navštívit galerie, na netradiční výstavy 

fotografi í, obrazů, kreseb i grafi k, shlédnout 
jedinečná divadelní představení a prožít 

neopakovatelné chvíle při hudebních 
produkcích.

na
Moravě

soutěž s dárkem

Soutěž 
s dárkem



www.czechtourism.cz

www.kct.cz

www.kulturniakce.cz

www.kudyznudy.cz

www.nulk.cz

www.ceskevylety.cz

www.atlasceska.cz

www.jizdnirady.cz

Toto speciální vydání Na Moravě navazuje na edici 

bezplatných čtvrtletníků, které najdete v informačních 

střediscích v Praze i ČR, kulturních zařízeních a na akcích, 

v některých hotelech, školách, na přístupových cestách 

do Prahy, cizojazyčné verze také v zahraničí.

Jednotlivé čtvrtletníky vycházejí takto:

IN-Prague v angličtině a němčině: 1. 2., 1. 5., 1. 8. a 1. 11.

90 dní v Praze v češtině: 1. 3., 1. 6., 1. 9. a 1. 12.

Uzávěrka inzertních podkladů je vždy do 10. dne v měsíci 

před vydáním.

Bližší informace o projektu: www.in-prague.cz
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I 10 9 4 13

J 8 15 7 6
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řešení 

zveřejníme 

po 20. 10. 2010 
na www.in-prague.cz

sochař narozený před 130 lety v Novém Městě na Moravě 1 2 3 4 5 6 7 8 9

malíř narozený před 150 lety v Ivančicích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

sportovec narozený v Kopřivnici, zemřel před 10 lety 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

cestovatel narozený před 90 lety ve Štramberku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

básník narozený před 110 lety v Biskoupkách nedaleko Brna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

herec narozený před 90 lety v Ostravě-Hrušově 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

e-mailem: info@in-prague.cz 
poštou:  IN-Prague, Ostrovského 253/3, 

150 00 Praha 5 – Smíchov

Odpovědi musí obsahovat 

kompletní kontaktní údaje 

pro případ předání dárků. 

Na odměny není právní 

nárok, získané údaje 

k jiným účelům 

nepoužíváme. 

➤

➤

Zapíšete-li do řádků místa, která jste poznali na předcházejících stránkách, 

sestavíte z barevných políček jména pěti rodáků-jubilantů. 

V označeném svislém sloupci pak přečtete TAJENKU, 

jméno osobnosti z Moravy, která zemřela před 340 lety.

na
Moravě

soutěž s dárkem / info

Do soutěže zařadíme 
všechny správné 

odpovědi doručené 

do 10. 10. 2010

Chcete-li se zúčastnit naší soutěže, 

pošlete nám TAJENKU a připište, jak se 

této světově proslulé osobnosti říká.

SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ

Známý-neznámý TGM

Masaryk se narodil 7. 3. 1850 

v Hodoníně (160 let): 

15, 12, 9, 3, 11, 8, 8, 1, 6, 5, 14, 17, 8, 7, 16, 20.

Co mají společného? Slezská Harta , Nové Mlýny, 

Vranovská přehrada, vodní nádrž Šance, Dalešice, Velké 

Dářko, údolní nádrž Vír, Dlouhé stráně. Velké Dářko je 

rybník, zatímco ostatní jsou přehradní nádrže.

Pochutnejte si: znojemské okurky, valašské frgále, 

ostravská klobása, štramberské uši, prostějovská režná, 

vizovické pečivo, pavlovické víno, hanácká vodka, 

olomoucké tvarůžky. Tajenka: zelené pivo.

POMŮCKA:



na
Moravě

Foto: CzechTourism, M. Matoušková,

P. a J. Dvořákovi, inzertní partneři

MK ČR E 17510  

Na Moravě

sezóna 2010

speciální vydání

náklad 75 000 ks

• uzávěrka tohoto čísla byla
15. 2. 2010

• uvádíme v té době dostupné 
informace

• změny programů, termínů
a případné tiskové chyby
vyhrazeny

určeno

k volnému odběruwww.in-prague.cz


