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Zažít letní SLOVÁCKO       pátek 26. – neděle 28. června 2020 

a potkat se s fotografem Jiřím Kolbabou 

*** návrh programu prodlouženého víkendu  *** 

pátek 26.6. 
Příjezd do Uherského Hradiště na nádraží ČD vlakem Slovácký expres. 
Odjezd Praha 6.57 hod. / Uherské Hradiště 10.36 hod. 
 
 
 

Přesun na Masarykovo náměstí k Městskému informačnímu centru, kde bude 
skupina očekávána průvodkyní, se kterou absolvuje hodinový okruh historickým 
centrem města s doporučením pro individuální návštěvy a prohlídky.   
Zájemce o ubytování v Buchlovicích převezeme do Hotelu Buchlovice v 
Buchlovicích.  www.hotelbuchlovice.cz.  
 
 

Individuální možnosti oběda v Uherském Hradišti, resp. i v Buchlovicích.  
Dvě noci pro osobu v hotelu Buchlovice se snídaní, ovocem na pokoji a kávou  
1.400 Kč / osobu ve dvoulůžkovém, resp. 1800 Kč v jednolůžkovém pokoji.  
 
 
 

Odpoledne prohlídka Centra slováckých tradic na Modré  
– sušárna ovoce, pálenice https://www.skanzenmodra.cz/palenice.html 
a expozice Živé vody  
Pěší vycházka z Modré na Velehrad (1 km), prohlídka velehradské baziliky, 
podzemí a celého poutního místa Velehrad. Nedaleká obec Salaš nabízí zcela 
unikátní typ rozhledny! / alternativa katakomb na Velehradě.  
www.kudyznudy.cz/aktivity/proskleny-tunel-pod-vodou-v-modre-u-velehradu  
www.kudyznudy.cz/aktivity/archeologicky-skanzen-modra 
www.kudyznudy.cz/aktivity/katakomby-a-lapidarium-s-expozici-romanske-archite 
 
 
 

Rozhledna Salaš:  
www.kudyznudy.cz/aktivity/rozhledna-salas-u-uherskeho-hradiste 
 
 

Po 17. hodině přesun na ubytování 
v Buchlovicích:  
- individuálně večeře, pro více osob 
zajistíme rezervaci míst   
- večer podle zájmu možnost návštěvy 
vinného sklepa v Buchlovicích a okolí;  
košt a občerstvení k vínu od 400 Kč/os.  
 



sobota 27.6. 
Pro zájemce o Školu fotografování s Jirkou Kolbabou:  
- celodenní program od 9 do 17 hodin v Buchlovicích,   
http://www.donamo.cz/z-skola-fotografovani-s-jirim-kolbabou 
 
 

Ostatní, kteří o školu zájem nemají, je možnost následujících dvou programů: 
 1.Zámek a zámecká zahrada Buchlovice a hrad Buchlov, Lázně Smraďavka:  
www.kudyznudy.cz/aktivity/zamek-buchlovice  
www.kudyznudy.cz/aktivity/hrad-buchlov-jeden-z-nejstarsich-a-nejmohutnejsi  
www.kudyznudy.cz/aktivity/smradavka-u-buchlovic 
V zámeckém parku od 30.5. probíhá výstava fuchsií, fuchsie je tradičně 
v Buchlovicích květina číslo jedna. 

 
 
 

2. Kunovice: Letecké muzeum Kunovice: 
www.kudyznudy.cz/aktivity/letecke-muzeum-kunovice          
Stravování mimo Školu fotografování je individuální. 
 
neděle 28.6. 
Možnost letu balonem z balonového centra v nedalekém Břestku, www.balony.eu. 
Rezervaci míst zajistíme, podrobnosti a podmínky projednáme individuálně. 

 

Variantě: vycházka do Lázní Leopoldov a  projížďka na koni nebo v kočáře.  
Více na  www.ranch-nevada.cz. 
Pro vyložené turisty může být výzvou výšlap na nejvyšší vrchol Chřibů Brdo (587 
m), na kterém je unikátní kamenná rozhledna, www.chribymikroregion.cz. 
 
 

Po obědě v hotelu Buchlovice / v Lázních Leopoldov / restauraci lesního pensionu 
Bunč pod Brdem odjezd do Prahy vlakem Slovácký express:  
z Uherského Hradiště v 15.26 hod., příjezd do Prahy 19.02 hod.  
 
 

Doprava na místě po celou dobu pobytu bude zajištěna auty či mikrobusy pro 8-20 
osob, cena bude předem zkalkulována a sdělena podle vybraného programu a počtu 
zúčastněných osob a platí se po skončení služeb dopravci.  
Doplňkové služby (vstupné, strava, popř. průvodci) si účastníci platí na místě podle 
rozsahu čerpání. Některé vstupy jsou zdarma, např. rozhledna Salaš. 
Dopravu je samozřejmě možno zvolit individuálně, tato varianta je o variantě vlakem.  
 
 

Předem je nutno uhradit Školu fotografování a ubytování v hotelu Buchlovice.     
 
 
 

Další informace: RNDr. Miroslav Hrdlička, mobil 739 356 390, www.toulkyevropou.cz.   
 


