Cesta na Králův stolec
Jan Hřebeský

Na obrázku vidíme krásnou, ostražitou ještěrku zelenou. Je to velmi vzácný druh plaza, který
se vyskytuje jen na území národního Parku Podyjí.

Zde je pohled z vyhlídky na meandr řeky Dyje, která je v tajuplné mlze a podzimních barvách.

V popředí fotky vidíme krásně červený plod šípkového keře a v pozadí protéká řeka Dyje.

Na dalším obrázku hnízdí vlha pestrá, která dostala zbarvené křídla. Je to obratný letec a
lovec většího hmyzu.

Typická krajina pro Znojemskou oblast s nekonečnými řádky vinic, které se rozléhají i v části
NP Podyjí - Šobes.

Podzimní výlet na Šobes
Jolana Dušková

Výlet začíná u rybníka v Podmolí. Poté se přes pole kolem Božích muk vydáte do lesa.

Téměř na začátku cesty lesem uvidíte budovu Správy Národního Parku Podyjí. Poté budete
dál pokračovat v cestě lesem.

.
V lese už jde vidět, že začíná podzim. Vydejte se sem a přesvědčte se na vlastní oči

Následuje kopec dolů a pak výhled do údolí řeky Dyje. Tímto krásným pohledem se můžete
kochat část cesty před Šobesem

A je tady cíl naší cesta, vinice Šobes. Je to místo s velmi nádherným výhledem.

Procházka k Citonicím
Martin Burdík

Vydejte se na procházku k Citonicím přes Gránické údolí. Cestu můžete začít u znojemské
vodárny. Po žluté značce sejdete do údolí.

Když půjdete na podzim, tak bude ze stromů padat listí. Je to nádherná paleta barev a vzorů,
které jsou vidět na okolních stráních.
Minete rozcestník, kde končí žlutá značka, dál už můžete pokračovat po modré. U cesty na
vás bude čekat vodník.

V hlubokém údolí po pár kilometrech mezi stromy vykoukne chaloupka. V ní můžete spatřit
vlka a Červenou karkulku. Zpovzdálí je pozoruje a hlídá myslivec.

Zpevněná asfaltová cesta vás povede přes Cínovou horu až do Znojma. Procházku můžete
zakončit krásným výhledem na vzdalující se Citonice.

V pandemii do Podyjí
Tereza Šrůtková

Když sejdete dolů k řece, uvidíte tuto lávku přes Dyji, která se jmenuje Šobeská. Odsud jde
vidět Šobeská stráň.
Pod lávkou je splav, kde teče moc vody. Když půjdete po proudu řeky, uvidíte skoro
uprostřed ostrůvek, na kterém rostou tři duby. Minulý rok byste se na ostrůvek dostali
suchou nohou, tento už ale ne.

Všude kolem uvidíte vinice, na některých jsou ještě hrozny. Můžeme pozorovat to, jak se
vinice budují.

Až vyjdete od řeky nahoru, dostanete se k vyhlídce Devět mlýnů, odkud je
vidět Šobeská stráň a řeka.

Je zde k vidění spousta nádherných stromů, rostlin, a když budete mít štěstí, uvidíte i
ještěrku.

Cesta kolem všech možných vod
Gabriela Zemanová

Jako první na výletě uvidíte vodní průtok. Přitéká z kamenné zídky, která má uvnitř otvor.

Pokud se půjdete kouknout kousek za průtok, uvidíte odkud teče. Proudí z dlouhé vodní
nádrže, u které nevidíme konec.

Jdete po cestě dál a na levé straně spatříte výběh bažantů. Mají po zemi různé klacky a je jim
to tam přizpůsobené.
Jsou v ohradě, uvnitř uvidíte i jejich přístřešek a krmítko. Bažantů je zde nespočet.

A jestli se vydáte po písčité cestě rovně, tak chvíli ještě půjdete a vykoukne na vás moc hezký
rybník. Okolo něj je spousta stromů a keřů. Rybník je velký, a pokud by se vám chtělo,
můžete ho celý obejít, protože je všude kolem prošlapaná cesta.

Okolo zámku Miroslav
Nikola Vlčková

Zámek Miroslav leží ve stejnojmenné vesnici uprostřed krásného parku. Zámek byl nejdříve
hrad, ale později ho přestavěli. Na snímku si lze všimnout části zdi, která je hned u vstupu a
ohraničuje téměř celý zámek i s parkem. V tomto parku nenajdete mnoho druhů živočichů,
protože je zde stále plno lidí.

Na předchozím snímku šla vidět opravená část zámku, avšak druhá část zůstala doposud
neopravená. Toho si můžete všimnout na tomto snímku. Také lze vidět, že zámek stojí na
skále, jinak všude okolo byly dříve bažiny.

Tohle je socha kněžny Miroslavy. Této sochy si můžete všimnout hned při vstupu do
zámeckého areálu. Podle legendy nechala kněžna v 10. století tento zámek (dříve hrad)
postavit, aby se zde ukryla. Právě podle ní je také pojmenováno město Miroslav.
Když půjdete cestou od zámku dolů, dojdete k zámeckému příkopu. Dveře, které tam vidíte,
vedly do hladomorny. Na snímku je možné si všimnout vysokých mohutných zdí z kamene a
z toho lze usoudit, že je příkop docela nízko.

Svou cestu okolo zámku Miroslav můžete zakončit odpočinkem u kašny. Lidé do ní hází
peníze, aby se jim splnila přání. Lze se u ní také posadit na lavičky, které jsou okolo. Z laviček
u kašny je krásný výhled na celý zámek.

Průvodce Miroslaví
Lenka Počarovská

Jako první poblíž centra najdete Miroslavský zámek, který byl vystaven už okolo roku 917 a
stále má pár ukázek vzácné architektury. V současné době vás zde mohou upoutat stezky
odvahy a umělecké výstavy.

Pojďte kousek stranou od ruchu, kde stojí kostel svatého Petra a Pavla. Když budete uvnitř,
může vás zaujmout malá výstavka jeho historie.

Cestou do přírody uvidíte Dračí hlavu. Je to přírodní skála dotvořena deštěm do tvaru hlavy
draka a je obklopena stromy typickými pro tuto krajinu.

Cestou uvidíte cedule, které značí, že jste našli areál Markova kopce. Tato chráněná oblast
Vás určitě zaujme svými vzácnými druhy vegetace.

Na konci cesty vás uvítá dřevěný kříž a výhled na celé město Miroslav. Poblíž si též můžete
prohlédnout starý bunkr.

Příjemná vycházka po vesnici Suchohrdly
Veronika Molíková

Vítám vás ve vesnici Suchohrdly, která leží blízko Znojma. Provedu vás trasou, kterou často
chodím s naším pejskem. Nacházíme se na ulici Březová, která se jmenuje podle bříz, které
na ní rostou. Na pravé straně jsou menší řadové domy a na levé rodinné domy.

Na obrázku vidíme les, který leží mezi vesnicemi Suchohrdly a Kuchařovicemi. Často touto
cestou jezdíme s rodinou na kole. Je to moc krásná vyjížďka, na které můžeme vidět
spoustu zvířat.

Když jdete dál po ulici Kolonka, vidíte po pravé straně kulturní dům, ve kterém se odehrávají
různé akce například karneval, vánoční vyrábění, různé plesy, vítání občánků, oslavy, výstavy.
Touto ulicí se dostanete k hlavní silnici vedoucí do Kuchařovic nebo na kruhový objezd.

U kruhového objezdu se nachází opravená budova, která dříve fungovala jako škola. Nyní
slouží jako obecní úřad s mateřskou školkou, do které jsem chodila
. Vedle
je školkové hřiště a také tenisové kurty, kam někdy chodíme hrát. Tenisové kurty, které jsou
už ve špatném stavu, ale hrát se na nich pořád dá.

Na posledním obrázku se nachází ulice Třešňová, na které bydlíme. A kousek dál jsou dvě
nově postavené ulice Jabloňová a Švestková.

Po stopách bitvy u Solferina
Ondrej Kaliský

Během prázdnin u Gardského jezera neopomeňte navštívit památník bitvy u Solferína.
Muzeum se nachází v San Martino asi 10 minut jízdy autem od Sirmione.

Od parkoviště se po štěrkové cestičce dostanete ke kapli. Cesta je lemována památníky
dělostřeleckým i pěším oddílům italské a rakousko-uherské armády.

Součástí památníku je věž i kaple. Kaple je zvenčí zanedbaná, ale o to více překvapí vnitřek.
Dominantou kaple není oltář, ale zachovalá kostnice. Nachází se v ní přes 200 lebek a 1200
kostí stehenních. Mnohé z lebek nesou stopy po šrapnelech

Na renovaci památníku se podílelo i muzeum hradu Špilberk. Padlé české a moravské vojáky
připomíná památní deska i věnce.

Okouzlující Tatry
Zdeňka Ulčniková

V létě zde najdete nádhernou přírodu a čerstvý vzduch. Výborné místo pro milovníky horské
atmosféry.

Upíráte svůj zrak na jedno z mnoha křišťálově čistých a průzračných ples, které zdobí onen
přenádherný kraj.

Cestou můžete potkat i tyto krásné rozmary přírody, jako je například tato modranka
karpatská. Toto nádherné zvíře vás jistě zaujme.

Najdete zde rozlehlé svahy plné kamenů, porostlých lišejníky a hýřící zvěří. A jakmile sejdete
po této dobrodružné stezce, naskytne se Vám takto krásný pohled.

Nízké borovicové kleče, obrovská, krásná plesa a přenádherný výhled! To vše a ještě více
najdete ve Vysokých Tatrách!

Údolím řeky Rokytné
Aleš Gabler
Dovoluji si Vás pozvat na výlet do přírodního parku Rokytná. Příjemná procházka je dlouhá
asi 12 km, začíná v obci Biskupice a vede údolím řeky Rokytné až do obce Příštpo. Po cestě
můžete vidět spoustu historických památek i přírodních zajímavostí. Některé z nich bych vám
nyní rád představil.

Pak se vydáme trošku náročnějším terénem podél toku řeky, až dojdeme
k Pulkovskému mlýnu. Pokud bystě se chtěli podívat i dovnitř, pan majitel vám jistě vyjde
vstříc a přidá i pár informací z historie mlýnu. Kousek od něj také nalezneme zbytky zříceniny
hradu Pulkov.

Za krátkou přestávku také stojí přírodní památka Spálený dub, ideální místo pro společnou
fotografii.

Pokud si budete chtít výlet zpestřit, vydejte se do těchto míst po dešti. V té době vzniknou na loukách
rozlehlé mokřady a cesta přes ně je malé dobrodružství.

A téměř v samotném závěru procházky můžeme vidět Skálu Justýnku. K té se váže příběh z třicetileté
války. Údajně z ní skočila dívka Justýnka, která zde prchala před španělským vojákem.
Celou pověst si ale raději přečtěte sami.

Procházka po Hlubokých Mašůvkách
Alice Holubcová
Pojďte se podívat do malebné vesničky zvané Hluboké Mašůvky, která leží 8 km severně od
Znojma. Obec je považována za poutní místo a je dodnes navštěvována mnoha poutníky.
Není to však jediné, čím se proslavila, její bohatá minulost spadá až do neolitické kultury.

U hlavní silnice se nachází kostel Navštívení Panny Marie, který je zapsán jako chráněná
kulturní památka České republiky.

V těsné blízkosti římskokatolického chrámu naleznete Pomník obětem 1. a 2. světové války,
jeho výstavba byla financována ze sbírek poutníků.

Za kostelem se nachází Lurdská jeskyně s Křížovou cestou a po zdolání této cesty naleznete
na vrcholku sochu Plačící Pannu Marii La Salleta.

Po zhlédnutí sochy se vydáme hustým lesem směrem k hlavní silnici Hlubokých Mašůvek a
odtud můžeme projít řadou novostaveb. Na konci této cesty se tyčí pomník s ukřižovaným
Ježíšem a zakončení této procházky nám umožní krásný výhled do krajiny.

Krásná cesta po Znojmě
Jakub Hummel

S naší procházkou kolem Znojma začneme u Weinbergerovy vily, ve které je nyní školka.
Hned naproti mají výbornou pizzerii Kott.

Naší další zastávkou bude znojemské divadlo, v němž hrají úžasná představení.

Vedle Mikulášského kostela je výborná indická restaurace. Pokud kostel navštívíte, můžete
vidět jeho krásný interiér.

Dorazili jsme k Enotéce, tady si můžete v klidu sednout, dát si výtečné víno a odpočinout si.
Mají otevřeno od 10 do 20 hodin.

A jsme na konci naší cesty, právě teď stojíme před Kopalovým pomníkem. Cestu po Znojmě
tak můžete zakončit vynikajícím dortíkem.

Tour de Chvalovice
Eliška Stehlíková

Vycházku po vesnici Chvalovice můžete začít u Penzionu Daníž, který je nově opravený.
Původně to byla chráněná kulturní památka Zámeček. Je hezky zařízený, určitě se tam i
dobře najíte.

Hned naproti penzionu uvidíte docela pěkný kostelík sv. Markéty.

Přejdete hlavní silnici a jděte proti proudu, po pravé straně potoka Daníž (podle něj je
pojmenován již zmíněný penzion). Minete hřiště (kterému většina obyvatel Chvalovic říká
“velké hřiště”, protože je tam největší), ale půjdete ještě kousek dál, až dojte k pěknému
rybníčku s vodníkem.

Kousek od rybníka je sad a spousta stromů, které jsou teď na podzim zbarveny do
nejrůznějších barev.

Kouzelná vesnice
Barbora Severová

Dyjákovice jsou krásná vesnice, ale ne každý ji zná. Teď vás provedu cestou k řece a ukážu
vám, jaké zajímavosti tu můžete najít. Hned jako první věc uvidíte pramen, který se vlévá do
potoka.

Za pramenem je vodní nádrž, z ní vede potok a na jeho vodní hladině se na podzim
rozprostírají listy zářící všemi barvami.

Po pravé straně od bažantího výběhu je řeka. Je to obzvlášť magické místo na odpočinek,
sedněte si na deku a poslouchejte zvuky přírody.

Tohle místo je hlavně pro milovníky přírody, najdete tu mnoho zajímavých živočichů (různě
barevné vážky, berušky, rybky atd.).

Vycházka na Havranické vřesoviště
Tomáš Schneider
Pokud se rozhodnete jít na procházku k Sealsfieldově kamení a na místě zjistíte, že tichá lesní
cesta je najednou hlučná a přelidněná, nebuďte smutní. Z Popic je možné se vydat po
červené turistické značce i na jiné pěkné místo - Havranická vřesoviště. Cesta vám rychle
uteče, protože vás na ní provede naučná stezka Naše dřeviny, která má celkem 43 zastavení.
Na jednotlivé cedulce před dřevinou si můžete přečíst název a krátkou zajímavost přečíst
název a krátkou zajímavost

Odpočinout si můžete u mariánského pramene, u kterého stojí kaple zasvěcená sv. Marii. U ní
je posezení, kde se můžete posilnit svačinou na další cestu. Z pumpy, která láká k osvěžení,
bohužel voda nenateče.

Náladu vám vylepší nádherné zátiší z hub, které můžete takhle na podzim najít v blízkosti
kaple. Na fotce není poznat, že jedna z muchomůrek byla snad půl metru vysoká.

Náladu vám vylepší nádherné zátiší z hub, které můžete takhle na podzim najít v blízkosti
kaple. Na fotce není poznat, že jedna z mochomůrek byla asi půl metru vysoká.

Za další cíl je možné si vybrat pohled na volné žijící exmoorské koně, které mají své pastviny
za vřesovišti. Nám se to bohužel nezdařilo, koně jsme nezahlédli, jen prázdné pastviny. Už se
těším, jak budeme příště úspěšní. Vám přeji, abyste koně zahlédli, a abyste je poznali, tak
dokládám fotografii z webových stránek Národního parku Podyjí.

Putování Kravskem
Jan Jaško

Po vstupu hlavní branou do parku vás jistě uchvátí tento majestátný dub. Je starý už víc jak
200 let.

Jakmile sejdeme níže, uvidíme tuto starou lampu, již pěknou řádku let se nepoužívá, ale dost
dobře slouží jako orientační bod, protože se zde setkávají rovnou čtyři cesty.

Když sejdete parkem až k zámeckému rybníku, uvidíte trpasličí domeček. Je velice malý, říká
se, že v něm bydleli skřítci.

Vycházku můžeme ukončit tohoto nádherného vodopádu. Díky množství srážek, které na
jaře a v létě spadlo, je opravdu hodně vody, kterou poznáte podle jejího uklidňujícího
šumění.

Dobrodružství kolem Dyje
Bára Kafková

Když sejdete ulicí Napajedla dolů, uvidíte muzeum motorismu, které je teď z
důvodu koronaviru zavřeno. Přesto i zvenku je mnoho krásných exponátů a stojí za to je
vidět.

Nalevo od muzea spatříte přehradu. Přes řeku se můžeme svézt na lanovce, která končí na
vodárně. Zde si můžete dát osvěžení.

Přejdete most přes řeku Dyji a prudkým kopcem vystoupáte na Kraví horu. Je odtud krásný
výhled na město. Procházka po Kraví hoře je velice zajímavá, je tam rozsáhlé vřesoviště.

Tuto studánku najdeme, když sejdeme z Kraví hory zahrádkářskou kolonii. Je v ní pramenitá a
osvěžující voda.

Procházku můžete ukončit v beach klubu. Ale v zimě je tam zavřeno tak si počkejte na léto.

Procházka po městě Znojmě
Marie Majerová
Procházku můžete začít u kostela sv. Rostislava.
Chrám byl postaven po rozvoji města za
hranicemi hradeb na dnešním náměstí
Otmara Chlupa. Stavba skončila v roce 1911.
Jeho autorem se stal vídeňský architekt
Ludwig Faigl. Původně byl určen pro
německé evangelíky. Po vysídlení Němců ze
Znojma byl chrám darován Církvi
československé a posléze v roce 1995
pravoslavné církvi. Tato církev nechala
chrám zrekonstruovat a zasvětila ho
svatému Rostislavovi. Když půjdeme dál po
Bezručově a pak po Lidické, potkáme
Městské divadlo.

Budova na náměstí Republiky byla otevřena v roce 1900, jeho provoz zajištuje Znojemská
beseda. Když projdeme městským Dolním parkem a Zámečnickou ulicí, ocitneme se na
Masarykově náměstí. Pak potkáme radniční věž na Obrokově ulici. Vyjdeme na Horním
náměstí, kde se dáme k Divišově náměstí. Zde můžeme vidět sochu Prokopa Diviše,
významného vynálezce, který je znám především vynalezením bleskosvodu. Poté projdeme
úzkou uličkou ke kostelu svatého Michala.

Kostel svatého Michala je římskokatolický kostel. Byl
postavený ve 12. století a rozkládá se poblíž Znojemského
hradu na Jezuitském náměstí. Kostel byl téměř zničen při
obléhání husity. V roce 1624 byl kostel předán do správy
jezuitského řádu, který ho nechal zrekonstruovat v barokním
slohu. Ke kostelu patří i kostelní věž, která se dvakrát zřítila, a
tak ji v roce 1852 nechali postavit mimo kostel. Projdeme
kolem kostela po Veselé ulici až k Václavskému náměstí.

Odtud půjdeme ulicí Přemyslovců a zde
projdeme po turistické cestičce kolem
pivovaru nad Úvozem. Zde je krásně vidět
kostel svatého Mikuláše. Na konci turistické
cesty je budova, kterou projdeme.

Ocitneme se u rotundy svaté Kateřiny. Je to národní
kulturní památka, která stojí v areálu přemyslovského
hradu. Byla postavena v raném středověku. Od ostatních
se liší zachovanými románskými nástěnnými malbami z
roku 1134. Stojí v areálu znojemského hradu, který byl
pravděpodobně po roce 1092. Na přelomu 12. a 13.
století byl přestavěn ve stylu hradů vrcholného
středověku. Na počátku 15. století hrad obsadili
stoupenci markraběte Prokopa, kteří se v roce 1404
úspěšně ubránili při obléhání vévodou Albrechtem
Rakouským a králem Zikmundem.

Putování po zajímavých místech
Hlubokých Mašůvek
Maxmilián Matoušek

Po příjezdu do obce zahlédnete Obecní Úřad. Poznáte ho podle žluté a světle růžové barvy.

O několik metrů dál naleznete kostel Navštívení Panny Marie, který je dominantou
Hlubokých Mašůvek.

Když se vydáte po cestě okolo kostela, uvidíte Lurdskou jeskyni, která byla postavena roku
1948.V ní se nachází Boží hrob a studánka s léčivou vodou.

Poté když půjdete po malém mostu, dojdete ke Svaté studánce. Zde se roku 1676 zkoumala
voda a zjistilo se, že je minerální. Byly tam tedy postaveny malé lázně

Když se vydáte zpátky ke kostelu, tak zahlédnete školu s oranžovou fasádou. Začala se stavět
roku 1923 a stojí tam dodnes.

Procházka na zklidnění duše (můžete sem
i bez roušky)
Marie Musilová

Dnes jsem si vás dovolila pozvat na výlet na červeňák. Stojíte u centrálního hřbitova ve
Znojmě, proti kterému vidíte nenápadnou uličku, po které se vydáte

Stojíte v opuštěné uličce, obklopené akátem. V „dálce“ si už můžete všimnout úzkého
průchodu, do které následně vstoupíte.

Když projdete touto uličkou konečně stojíte na tomto překrásném místě. Na mostě z
pálených cihel, se štěrkovanou cestou a s klidem v duši.
Je odsud nádherný výhled do krajiny. Je to vážně okouzlující místo až na výtvory dnešní
mládeže (graffiti)

Most byl postaven jako železniční, dodnes tu jezdí vlak. Doufám, že se vám tady bude líbit, a
protože vás nechci připravit o všechny zážitky z tohoto místa, je zde spousta dalších krásných
míst, které můžete nalézt sami.

Biologická výprava do národního parku
Podyjí
Snezhana Nabokova
Zdravím! Dnes se vydáváme na zajímavou exkursi v obci Havraníky a našem Národním parku
Podyjí. Užijte si cestu!
Jakmile dorazíte do Havraníků na autobusovou zastávku, vydáváte se po kamenité cestičce,
která vede z obce do přírody. Přijdete k tomuto malému rybníčku, kde můžete pozorovat
různé vodní živočichy.

Po návštěvě rybníčku se vydejte vpřed přes vinné sady. Budete mít nádherný výhled, který
stojí za to.

Nakonec sejděte dolů po cestě a vydejte se po cestě vpravo do našeho Národního parku
Podyjí. Uslyšíte i uvidíte zde různé druhy ptactva i hmyzu.

Tady už vidíte, jak zaujatě můžete hledat v této krásné a člověkem nezničené přírodě.
Myslím, že každého z Vás potěší pohled na oblíbeného ptáka či motýla.

Nakonec, když se z parku vracíte zpět do obce, zakončíte procházku návštěvou dalšího
rybníka. Naposledy si tedy vyfoťte nedotčenou přírodu a vydejte se zpět přes Havraníky na
autobus. A po krásné, dlouhé procházce můžete jet s krásným pocitem domů.
Doufám, že i Vás zaujme tato procházka přírodou a vydáte se na ni v nějakých teplých
jarních, podzimních či letních dnech plných slunce.

Procházka vinicemi a údolím řeky Dyje a
Erik Nesnídal

Naši upoutávku začneme krásnou procházkou ve vinicích, které potřebují hlavně teplo a
světlo, aby hrozny byly sladké. Z mnohých vinic, (protože jsou většinou ve stráni na slunné
straně kopce) vznikají krásné pohledy na znojemskou krajinu.

A zde můžeme vidět krásný hrozen, speciálně vyšlechtěný k vábení vašich chuťových pohárků,
ale vy jste byli upozorněni, že si místní vinaři své víno ohlídají, a proto vás vyzíváme, netrhejte
víno až navštívíte jižní Moravu.

Postupně se octneme, na naši poslední zastávce při cestě vinohrady. Máme však obrovské
štěstí, že vidíme, jak vinaři právě sklízí svou celoroční dřinu. Hrozny už se jen vylisují a dají se
do sudu.

Od vinohradů na Načeratickém kopci, jsme došli přes Oblekovice až k řece Dyji. Na tomto
obrázku můžete vidět, jak řeka postupem času, si vymlela své koryto přes všechny překážky.

Znojemsko je krásné ze všech pohledů, jak z nekončících vinohradů, tak i Dyje má svoje krásy,
a to nemluvím o památkách. No, co mám k tomu ještě říct, jestli mi nevěříte přijeďte a
přesvědčte se a když mi věříte, o to máte větší motivaci na jižní Moravu přijet.

Za houbami do Budkova
Barbora Novosadová

I v deštivém podzimu si můžete udělat zajímavý výlet, třeba do lesa na houby. My jsme byli u
Budkova. Hned kousek od asfaltové silnice na vás vykoukne malá zajímavost. Toto je bílá
liška a můžete si všimnout, že obrůstá menší houbu, která se nazývá klouzek.

Kousek dál na malé mýtince narazíte na houby rostoucí zpod starého pařezu. V první chvíli
zaváháte, jestli je to opravdu houba, nemusí totiž vždycky vypadat jako klobouk s nožičkou.
Tahle připomíná houbu mořskou. Nebo dokonce korál?

Ve smrčí za lesní pasekou se ztrácí zeleň. Malé kloboučky vytvářejí obrazce. V tomto případě
rostou v kruhu kolem smrkového kmene.

A na mojí vycházce to nebyl jediný případ. V sousedství to vypadá na polničku topolovou.

Šero pod hustými větvemi se rozplývá a my se obracíme k silnici lesní úvozovou cestou. Vrací
se sametový mech a orosená tráva. Z ní vykukují po obou stranách červené hlavičky
muchomůrek.
A co jsem si z výletu vzala za ponaučení? I když se příroda na podzim chystá k zimnímu
spánku, má člověku vždycky co nabídnout. Stačí se jen pozorně dívat.

Putování za minulostí i současnotní
Natálie Pavlů

Procházku můžete začít na samém konci Miroslavi. Evangelický hřbitov je jeden ze tří
hřbitovů ve městě. Je veřejně přístupný, je zde pochováno málo lidí. U vstupu vás přivítá
veliký kalich, malý kalich je pak na každém z hrobů.

Hřbitov je starý, může vás o tom přesvědčit tato fotografie. Jsou zde i krásné rostliny, při
odchodu jsem viděla slunečnici. Není to až tak zajímavé místo, ale je zde klid. Nedalekou
cestou se dá dojít i k letišti.

Když půjdete po hlavní silnici dolů, stojí za povšimnutí evangelický kostel, není skoro vidět.
Hned před ním je fara. Je z roku 1846, varhany pocházejí z roku 1963.
Kostel svatého Petra a Pavla, který je z roku 1722 se nachází přímo před Střediskem volného
času a leží skoro na vrchu Miroslavi. Konají se zde pravidelně mše, na podzim výstavy ovoce.
Kostel je římskokatolický.

Židovský hřbitov je skoro na druhém konci města. Už se zde nepohřbívá, protože židovská
komunita byla po roce 1938 zničena. Dochovalo se asi 600 náhrobních kamenů a nejstarší byl
z roku 1667. Na fotce je asi památník. Hřbitov není veřejně přístupný. Zajímavostí je, že
dnešní kulturní dům byl židovská synagoga.
Toto nejsou všechny zajímavosti v Miroslavi můžete se jít podívat na Markův kopec či na
zámek Miroslav.

Objevování Olbamkostela
Jan Peřinka

Toto je pomník padlých za 2. světové. Nachází se v lese poblíž Kravska.

Když od pomníku půjdete na křižovatce doprava a pak rovně, dojdete ke hřbitovu, nachází se
zde kaplička.

Od kapličky se vydáte do vesnice. Před náměstím odbočíte doleva a dojdete k památníku. Na
jeho druhé straně můžeme vidět jména padlých z 2. svěové.

Procházka Únanovem
Lucie Pokorná
Dobrý den, dnes vás provedu malou, ale krásnou vesničkou jménem Únanov. I když je malá,
je tu mnoho míst, která určitě stojí za návštěvu. Tak jdeme na to.
Naši prohlídku Únanovem začneme na nově vybudovaném workoutovém hřišti.

Hřiště bylo uvedeno do provozu na začátku září 2020. I když je workoutové, najdou tu zábavu
jak děti, tak i babička s dědou. Areál nabízí prolézačky pro děti, protahovací stroje, lezeckou
zed a také posilovací sestavy pro nadšené kulturisty. Dále se přesouváme ke koupališti
Pohoda a dětskému hřišti.

Areál nabízí koupaliště, dětské hřiště, autokemp a sportovní hřiště. Koupaliště má dva
tobogány, bazének pro nejmenší, plavecký bazén a zábavný bazén. Zásoby jídla si sem brát
nemusíte, protože vždy, když vás chytne hlad, tu jsou k dispozici tři bufety. Dětské hřiště je
pro děti perfektním místem. Je tu kolotoč, skluzavka, houpačka a prolézačky. Naše prohlídka
dále směřuje ke kapličce.

Kaplička byla postavena v roce 2013. Je to velmi netradiční stavba, a proto stojí za návštěvu.
Velmi dobře vypadá hlavně v zimních měsících.

Kostel sv. Prokopa je katolický kostel. Probíhají zde každou neděli mše, a na Mikuláše se tu
koná besídka dětí ze školky a školy. Když sejdete pod kostel, najdete tu několik kaštanových
stromů. Naši prohlídku Únanovem zakončíme na návsi.

Zde najdeme dvě sochy a několik stromů. Stromy bývají o vánočních svátcích nazdobené, a
proto dostaly od místních přezdívku svítící brokolice. O adventu se tu pořádá zpívání dětí ze
školy, a o masopustu soutěž o nejlepší koblížek. Tady moje prohlídka Únanovem končí.
Doufám, že jste si ji užili a přeji hezký zbytek dne.

Po stopách francouzského vojska při bitvě
Tří císařů
Jakub Uher

Naše vycházka vedla na místa francouzské armády při bitvě TŘÍ CÍSAŘŮ. Zde vidíme tzv.
Santon. Tento kopec sloužil francouzskému vojsku jako opevnění na sever od Prateckého
návrší.

Santon bylo obranné sídlo francouzských vojsk, které bránili dva francouzští generálové,
přičemž zde byl jeden z nich vážně zraněn a následně zemřel v brněnské nemocnici. Během
bitvy v roce 1805 byla původní kaple zbořena. Proto musela být kaple na počest
francouzských vojáků znovu vystavěna.

Na této fotografii vidíme nejen krásný výhled, ale i zarostlé zákopy, jako pozůstatek bitvy z
roku 1805. Tyto nástražné díry se nachází na jihovýchodní straně Santonu.

Uprostřed tohoto obrázku vidíme osamělé lípy. Tyto stromy stojí na malém kopci s názvem
Žuráň, který byl velitelstvím Napoleonova vojska.

Zde je Žuráň zblízka.

Teď se díváme na desku, která je uložená na kopci Žuráň. Tato deska nám prozrazuje
vojenské rozestavění všech tří armád: francouzské, ruské a rakousko-uherské.

