Naši turisti oživili po dlouhých letech tradici.
V sobotu 14.10.2017 v 9.00 za překrásného dne vyrazila velmi početná skupina členů naší TJ na dvoudenní
poznávací zájezd do Jihomoravského kraje. Víc než padesátičlenná skupina se sešla u restaurace Sojka
v Neborech a pod vedením vedoucího oddílu turistiky Jaroslava Mendroka nasedla do autobusu a vyjela
směr dvoudennímu náročnému programu. Petr Janeczko, pověřený přípravou, představil účastníkům
zájezdu celkový program.

14.10.2017
TJ Nebory (výlet oddíl turistiky)
V sobotu, byla první zastávka zaměřená na kulturní památky:
Obec Velehrad
Obec Velehrad je už od středověku spojována s metropolí arcibiskupa Metoděje a politicko – správním centrem
Velkomoravské říše v devátém století. Nejstarší názvy obce byly Welgrad 1209, Welegrad 1220, Willegrad 1232,
Welehrad 1247. Na základě archeologických nálezů lze soudit, že velkomoravský Veligrad byl lokalizován v dnešním
Starém Městě. V katastru obce jsou archeologickými nálezy doložena osídlení z období neolitu – lid malované
keramiky, mohylové kultury střední doby bronzové a lidu popelnicových polí z mladší doby bronzové.
Počátky současného Velehradu sahají na začátek 13. století, kdy zde vznikl první cisterciácký klášter na Moravě.
Založil jej moravský markrabě Vladislav Jindřich v blízkosti vesnice Veligradu (dnes Staré Město). Mniši osídlili
Velehrad v listopadu 1205. Jako provizorium jim z počátku sloužil kostelík sv. Jana. Zahájení výstavby kláštera lze
datovat do druhého desetiletí 13. století. Rozsáhlý komplex kláštera, vybudovaný v pozdním románském slohu s
vlivem rané gotiky byl dokončen ve 40. letech 13. století, kdy byla zahájena rozsáhlá barokní přestavba, dokončená
až ve 2. polovině 18. století. Na jeho výzdobě pracovala řada umělců – např. kameník Ondřej Allio, sochař Baltazar
Fontana, malíři Paulo Pagani a Ignác Raab.
Areál někdejšího kláštera s jedním z největších kostelů u nás patří k významným kulturním památkám, dokládajícím
vývoj architektury a výtvarného umění od pozdní doby románské až do současnosti. Cisterciácký klášter byl zrušen
v roce 1784. V roce 1890 došlo k obnovení kláštera řádem Tovaryšstva Ježíšova. Jezuité zde působili do roku 1950,
znovu se vrátili počátkem 90. let minulého století.

Archeoskanzen Modrá u Velehradu
K otevření tohoto skanzenu došlo v roku 2004 a představuje život obyvatelů velkomoravského opevnění (sidla)
středního Pomoraví v 9. století. Návštěvník se dozví vše o historii jedné z nejvýznamnějších etap národních dějin.
Archeoskanzen leží na místě, které již v 5. století před našim letopočtem osídlovali Kelti a v 4. století po narození
Krista tu pobývali Germáni. Po nich, v 8. - 12. století tu žili naši předkové - Slovani.

Terárium Modrá
V tomto teráriu si návštěvníci prohlédli několik druhů zvířat žijících v podmínkách džungle.
Obrovské krajty, několik druhů hadů, žab, želv, lemurů, pavouků a dokonce i aligátora.

Další zastávkou byla historická část města Uherské Hradiště.

Na náměstí se nachází barokní kašna z 1. poloviny
18. století s plastikou delfínů a piniovou šiškou.

Den byl zakončen příjezdem do vinařské oblasti kolem obce Blatnička.
Účastníci si prohlédli okolí a po ubytování navštívili vinný sklípek, kde prováděli degustaci vína.

Druhý den se všichni přesunuli na obhlídku města Kroměříž. Všem zúčastněným se výlet líbil a vedoucí oddílu
turistiky slíbil, že v zimě zorganizuje společný výstup na okolní hory. Všem děkujeme za účast a podporu klubu.

