ZÁMEK
BUCHLOVICE, 9 KM

HRAD BUCHLOV, 9 KM

TRŽNICE S KAVÁRNOU
DEGUSTAČNÍ STEZKY
LIHOVAR
MUZEUM VINAŘSTVÍ

ARCHEOSKANZEN
VELKOMORAVSKÉ
OPEVNĚNÉ SÍDLIŠTĚ

TERÁRIUM
DEPANDANCE SKANZEN, 300 M
VELEHRAD, 1 KM

SLADKOVODNÍ
A BOTAN. EXPOZICE
TUNEL POD HLADINOU
KOUPACÍ BIOTOP
SUVENÝRY

REKONSTRUKCE KOSTELÍKA
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SV. JANA Z 9. STOL.
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Časová osa Skanzenu Modrá

www.skanzenmodra.cz
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Víte, že…

Kontakty

v areálu Archeoskanzenu byl také objeven hrob vampýra?
• první důkaz o velkomoravském osídlení v těchto místech objevil dr. Nevěřil již v roce 1911?
• dřevěné stropní trámy v kostelíku sv. Jana Křtitele a velmožském paláci jsou natřeny býčí
krví?
• se zde natáčí řada historických filmů jak našich, tak i zahraničních televizních produkcí?
sladkovodní expozice Živé vody je inspirovaná společenstvem živočichů a rostlin
biotopů řeky Moravy a jejího povodí?
• osmimetrový prosklený tunel pod hladinou zasahuje do hloubky 3,5 m a je největší svého
druhu ve sladké přírodní vodě v Evropě?
• zde najdete ucelenou sbírku všech druhů rybího společenstva řeky Moravy, včetně
historicky původních jeseterů? Mezi největší exempláře a rarity patří Kapr Jonáš
(118 cm/28 kg), Jura jeseter vyza velká (2 m/přes 70 kg), metrové štiky, trofejní líni či
2metrový sumec a sumec albín, které uvidíte v 6,5metrové hlubině?
• při organizovaných akcích můžete vidět potápěčské exhibice?
• se u nás můžete v létě vykoupat? Přírodní biotop je čištěn kořenovým efektem rostlin?
• vedle koupacího biotopu je botanická zahrada – ukázka biotopů Pálava, Chřiby,
Bílé Karpaty a lužní les?
Centrum slováckých tradic
• v lihovaru SKANZEN na vlastní oči uvidíte dvoukotlovou pálenici o obsahu 300 l
a pětistupňovou kolonu na 170 l?
• pro milovníky vína je k degustaci stálá výstava slováckých vín s každoroční obměnou?
• vstupní halu zdobí umělecké dílo – bronzová plastika Strom poznání, akademických
sochařů syna Ondřeje a otce Otmara Olivových?
• v suterénu je plně audio vybavená moderní přednášková aula pro třicet osob?
• v podkroví naleznete expozici brněnského Moravského zemského muzea Muzeum
vinařství a páleničářství „od středověku po současnost“?
• jednou z důležitých součástí centra je unikátní Slivovicová stezka, kde jsou pro
alkoholmilce připraveny nejlepší slivovice, pálenky a likéry českých lihovarů?
• skanzenovský obchůdek nabízí prodej vlastních produktů s vinotékou, kde můžete
nakoupit vína ze slovácké podoblasti za ceny vinařů, výrobky z lihovaru SKANZEN
a navštívit kavárničku?
• novinkou je produktová řada pálenek třešňovice, višňovice, meruňkovice, hruškovice
Willams, slivovice SKANZEN, vinné želé SKANZEN, sirupy a povidla SKANZEN?

ARCHEOSKANZEN: Velkomoravské sídliště
středního Pomoraví
tel.: +420 572 501 823, +420 724 178 591,
www.archeoskanzen.cz
otevírací doba: 1. 4.–30. 4.: úterý–pátek
9.00–16.00, 1. 5.–31. 10. denně: pondělí–neděle
9.00–17.00, 1. 11.–31. 3.: na objednání

Centrum historie a tradic
AREÁL ZÁŽITKŮ PRO MALÉ I VELKÉ

ARCHEOSKANZEN • ŽIVÁ VODA • CESTA PRATURŮ
• TERÁRIUM • RYBNÍKY• CENTRUM SLOVÁCKÝCH
TRADIC • HOTEL S RESTAURACÍ
Procházka historií, pod hladinou, mezi tajemnými zvířaty
i chutěmi zdejšího pohostinného Slovácka

Obec Modrá
• nabízí možnost rybolovu – prodej rybářských lístků v areálu Skanzenu?
• nad obcí je dřevěná rozhledna, kde se z výšky 11 m můžete porozhlédnout po našem kraji?
• 5 km severně ve směru na Bunč se nachází Králův stůl – pravěký sluneční kalendář, který
byl zřejmě v době bronzové otesán do hlavy pratura a své rituály zde slavili i Keltové?
Poutní místo Velehrad je od Modré vzdálen jen 1 km?
• nachází se zde bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje?
• v podzemí baziliky v lapidáriu je ukryto ocenění Zlatá růže, kterou bazilice udělil v roce
1985 papež sv. Jan Pavel II.?
• najdete zde dvě informační centra a bankomat ČSOB – nonstop přístupný v přízemí
budovy Turistického centra Velehrad, ul. Salašská 328?

CESTA PRATURŮ OD PRAVĚKU
K SOUČASNOSTI
tel.: +420 576 519 363, +420 777 613 246,
www.zivavodamodra.cz
otevírací doba: 1. 11.–30. 4.: úterý–neděle
10:00–16:00, 1. 5.–31. 10. denně: pondělí–neděle
9:00–17:00
TERÁRIUM – MODRÁ
Terarijní expozice
tel.: +420 776 319 777, www.terarium-modra.cz
otevírací doba: 1. 11.–31. 3. denně 10:00–16:00,
1. 4.–31. 10. denně 09:00–17:00

v Teráriu Skanzen můžete vidět jednu z nejobsáhlejších terarijních expozic v ČR s více
než stovkou exotických zvířat?
• na vlastní oči můžete vidět obrovskou anakondu žlutou, kajmana, zástupce nejjedovatějších hadů naší planety, exempláře šípových pralesniček, ještěry, želvy i pavouky?
Hotel Skanzen s depandance nabízí domácí poctivou kuchyni a komfortní ubytování
s kapacitou až 100 lůžek?
• Zkušený tým profesionálů Vám zajistí firemní akci, školení, rodinnou oslavu i svatební
hostinu. K dispozici Vám bude salonek s kapacitou 25 osob, sál s kapacitou až 80 osob
a kongresová aula s kapacitou až 30 osob. Spojením Centra slováckých tradic a Hotelu
Skanzen vznikne unikátní prostor, který umožňuje uspořádat akci až pro 300 osob.

ŽIVÁ VODA
Podvodní tunel se sladkovodními rybami –
přírodní koupací biotop – potápěčské exhibice
tel.: +420 576 519 363, +420 777 613 246,
www.zivavodamodra.cz
otevírací doba: 1. 11.–30. 4.: úterý–neděle
10:00–16:00, 1. 5.–31. 10. denně: pondělí–neděle
9:00–17:00

TOP AKCE 2018
30. 4. Pálení čarodějnic – Archeoskanzen Modrá
26. 5. Slavnostní zahájení plavecké sezóny – Živá voda Modrá
11.–22. 6. Týdny na Velké Moravě – pro školy – Archeoskanzen Modrá
23. 6. Noc slunce a ohně – Archeoskanzen Modrá
30. 6.–1. 7. Rybářské závody – rybník Konventní a Žabinec
24. 6. Slavnost sv. Jana – kostelík
11.–12. 8. Veligrad – historický festival – Archeoskanzen Modrá
1. 9. Den medu a medoviny – Archeoskanzen Modrá
15. 9. Modřanské vinobraní – obec Modrá
28. 9. Rybářovy žně – Živá voda Modrá
28. 10. Výstava slováckých vín 2018 – Centrum slováckých tradic

Aktuální přehled akcí www.skanzenmodra.cz

CENTRUM SLOVÁCKÝCH TRADIC
Vinná stezka, slivovicová stezka, muzeum,
tržnice, pálenice
tel.: 572 411 450, www.cstskanzen.cz
otevírací doba: pondělí ZAVŘENO,
úterý–neděle 9:00–17:00
HOTEL SKANZEN ***
Vyhlášená kuchyně, originálnost
v pořádání akcí
Modrá 227, 687 06 Velehrad
tel.: +420 572 508 034, recepce@hotelskanzen.cz
www.hotelskanzen.cz

Skanzen Modrá

Návštěva Skanzenu Modrá je mimo otevírací doby možná na objednání.

