
65. ročník Prvního jarního výšlapu Jihomoravské oblasti KČT – souhrnné informace 

Prezence: Masarykovo náměstí před radnicí (8:30 – 11:30) 

Startovné: 10 Kč (pamětní list, plaketka, pásek na ruku opravňující k volným či zlevněným vstupům, razítko akce), možnost zakoupení turistické vizitky a 

odznaku akce  

Možnosti prohlídek: 

1) Radniční věž (Masarykovo náměstí, otevřena od 8:00, vstup zdarma) 

2) Komentovaná prohlídka radnice (Masarykovo náměstí, v dopoledních hodinách po naplnění skupiny, zdarma) 

3) Regionální centrum města Hodonína (možnost zakoupením suvenýrů, průchodem za ním veřejné WC) 

4) Masarykovo muzeum (Zámecké nám. 26/9, stálá expozice věnovaná nejslavnějšímu hodonínskému rodákovi a prvnímu československému prezidentovi, 

T. G. Masarykovi, otevřeno od 8:30, zlevněné vstupné 25 Kč) 

5) Plavba výletní lodí Konstancie po řece Moravě od přístaviště U Jezu k rohateckému přístavu a zpět (odjezd v 12:00, jízdné cca 100 Kč), možnost též 

plavby po Staré Moravě z přístaviště na konci Radniční ulice (průchodem od Regionálního centra) k přístavišti U Jezu, jízdné 40 Kč, volat mob. 603 281 290 

6) Galerie výtvarného umění (Úprkova 601/2, sbírka českého umění 20. století, otevřeno od 9:00, vstup zdarma) 

7) Muzeum naftového dobývání a geologie (Kasárenská 1022/3a, v areálu bývalých malých kasáren, historie těžby ropy v okolí Hodonína a současné metody 

průzkumu a těžby přírodních uhlovodíků, otevřeno od 9:00, zlevněné vstupné 50 Kč) 

8) Zoologická zahrada Hodonín (U Zoo 3529/1, na konci Bažantnice, na 900 kusů našich i exotických zvířat v 250 druzích, otevřeno od 9:00, vstup zdarma) 

9) Slovanské hradiště v Mikulčicích (3,5 km jižně od Mikulčic, jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v České republice, návštěvnické centrum, 

vyhlídková věž a pěší prohlídkový okruh po hradišti, společná prohlídka 12:00-13:00, do expozice a na věž max. 25 osob, účastníci se případně 

v návštěvnickém centru, na věži a prohlídkovém okruhu prostřídají, zlevněné vstupné 60 Kč) 

10) Kostelík sv. Margity Antiochijské (severovýchodně od obce Kopčany, jediná dodnes stojící architektonická památka pocházející z doby Velké Moravy, 

komentovaná prohlídka s panem Kubáněm od 14. hodiny, vstupné dobrovolné) 

11) Císařský a královský hřebčín v Kopčanech (na západním okraji obce Kopčany, hřebčín založil roku 1736 manžel Marie Terezie, František Štěpán 

Lotrinský, po 15. hodině komentovaná prohlídka s panem Matulíkem, vstupné 2 EUR) 

Odjezd autobusu z Masarykova náměstí na mikulčické vykopávky v 11:10 (rezervace předem), přistavení autobusu pro zpáteční odvoz na parkovišti před 

návštěvnickým centrem na 17. hodinu (odjezd rychlíku Moravan ve směru na Brno v 18:23). Na trasách nejsou kontroly ani nejsou trasy zvlášť 

proznačeny. Občerstvení na Masarykově náměstí včetně hudební produkce country skupiny Lončáci zajištěno.     

Bližší informace na mob. 723 546 231 či mailem na jiri.michenka@seznam.cz.  

Srdečně zve a na účastníky se těší Klub českých turistů Hodonín!   


