
„ZNOJEMSKO – TŘEBÍČSKO“

Termín konání: 17. – 19. 7. 2015
Organizátoři: Milan Král 

Ubytování: KALIMETA - Kuroslepy - http://www.kalimeta.cz/

Cena ubytování: 1390,- Kč/ dvoulůžkovy pokoj se snídaní/ noc
poplatek na vstupy atd: 700,-  na účet č: 1011302121/6100 EQUABANK. v.s. Telefonní číslo, 
poznámka: Jméno Příjmení

Orientační program:
Projedeme si kousek nádherné krajiny Třebíčska i Znojemska. Vybral jsem, pokud 

možno, hezké a zajímavé cesty, serpentiny v okolí Mohelna u hadcové stepi a směrem na 
Znojmo v okolí Rouchovan a Tavíkovic. Bohužel se sraz koná v době žní, tak snad 
nepotkáme kolonu kombajnů a traktotů sklízejících obilí a Babišovo ZLATO – řepku 
olejnou!!!!! (letos jí zaseli opravdu mnoho hektarů!!!). Ve sklepě u Pepíka Novotného si 
nenechte ujít košt vína. Pro každého je připraveno malé překvapení. Kdo bude mít zájem, 
může si „přikůpit“ s sebou ….. - má ho fakt dobrý a nebude vás konečně z vína bolet hlava! 
V sobotu odpoledne navšívíme jedinečnou výstavu Slovanské epopeje Alfonse Muchy z 
obřích PUZZLÍ, konanou na nově zrekonstruovaném zámku v Miroslavi. Na náměstí máme 
vyhrazeno parkování – slíbil starosta i místostarosta. Koná se tam každoroční 
MERUŇKOBRANÍ. Můžeme shlédnout, jak borci pořádají meruňkové knedlíky a 
pokračuje se koštem meruňkovice. Poté si zajedeme zahrát  DISCGOLF v Moravském 
Krumlově do prostor zámeckého parku. V neděli navštívíme jadernou elektrárnu Dukovany.
Bude to fakt zajímavá prohlídka informačního centra. Po obědě si prohlédneme 
Jaroměřický zámek a okolí. 
Změny v programu vyhrazeny dle aktuální situace.

Pátek 17.7.2015
12:00 - 18:00 - příjezd a ubytovaní v hotelu KALIMETA http://www.kalimeta.cz/
18:30 - 19:30 – večeře
19:30 - volná zábava společenská místnost

Sobota 18.7.2015
7:30 - 8:30 - snídaně
9:00 - 10:00 - odjezd od Kalimety – Rouchovany - Tavíkovice - Znojmo ( 57km - cca 1h ) 
parkoviště na HORNÍM NÁMĚSTÍ 



10:00 - 11:00 - ve Znojmě prohlídka STARÉHO MĚSTA, (bude se altualizovat).
11:00 - 11:30 - přejezd Znojmo – Hnánice – Šatov bunkry, muzeum.
11:30 - 12:00 - Vojenské muzeum v Šatově  http://www.technicalmuseum.cz/areal-
csopevnni-satov.cz 
12:30 - 14:00 - sklep u pana Josefa Novotného – oběd - Uzené s přílohou a s chlebem.
14:00 - 14:30 – přejezd do Miroslavi 
14:30 - 16:30 – Miroslav – MERUŇKOBRANÍ – návštěva výstavy Slovanská epopej – 
PUZZLE.
16:30 - 17:00 – přejezd z Miroslavi do Moravského Krumlova
17:00 - 18:30 - DISCGOLF v Moravském Krumlově http://discgolf.cz/
img/courses/CZMKRUMLOV/board.jpg
http://discgolf-mk.webnode.cz/o-discgolfu/
18:30 - 19:00 - přejezd z Moravského Krumlova do hotelu Kalimeta Kuroslepy
19:00 - 20:30 – večeře

Neděle 19.7.2015
7:30 - 8:30 - snídaně
8:30 - 9:00 - přejezd KALIMETA – JEDU informačni centrum, Tel.: 561 105 519,
Fax: 561 104 970, E-mail: infocentrum.edu@cez.cz
9:00 - 11:30 - prohlídka el. Dukovany http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-
energetika/jaderne-elektrarny-cez/edu/informacni-centrum.html
11:30 - 12:00 - přejezd z Dukovan do Jaroměřic nad Rokytnou
12:00 - 13:00 - oběd v Restauraci VIOLA http://www.violajaromerice.cz
13:00 - 14:30 - volno, prohlídka zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou http://
www.zamek-jaromerice.cz/

Ukončeni srazu, rozloučeni.

Těšim se na Vás …
Přihlašky zasílejte do středy 15.07.2015 na email: kral@autocentrumkral.cz , 
nebo telefonicky, SMS na: 777 666 626

Vše se bude řešit operativně!!! 
MAZDAR!!!
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