
 

Zájezd Senior klubu – Brno – Těšany – Bošovice - Žarošice  a zpět 

 

čtvrtek 27. dubna 2023, odjezd 08.00 Pálavské náměstí 

 

 Rámcový program (průběh) zájezdu: 

 

 08.00 - 08.40 - Brno – Těšany - kovárna (tesany@tmbrno.cz, tel. 724 239 656) 

 32 km, 40 min, 9 – 12 hod, 25 Kč, 

 09.00 – 10.00 prohlídka 

 

 10.00 – 10.20 – Bošovice – Papouščí zoo (info@papouscizoo.cz, 777 169 005, … 000) 

 14 km, 15 min, 10 – 18 hod, 110 Kč, 

 Pohostinství Na Návsi, tel. 739 435 318 – nabídka? 

 10.30 – 12.30 prohlídka (80 voliér) 

 

 12.30 – 13.00 – Žarošice – muzeum (muzeum.zar@seznam.cz, 725 948 591) 

 14 km, 20 min, 13 – 17 hod, vstupné …. Kč) 

 Restaurace Kaťák, Pohostinství U Julků,  

 13.00 – 14.00 – prohlídka muzea  

 

 14.00 – 14.15 – Ždánice – zámek – Vrbasovo muzeum (muzeum@muzdanice.cz, 

725 920 846) 

 14.30 – 16.00 – prohlídka muzea (9 – 16 hod, 30 Kč) 

 16.00 – 17.00 – prohlídka parku, městečka …. 

 

 17.00 – 18.00 – Ždánice – Brno-Vinohrady (40 km, 40 min) 

 

 

 

Upozornění pro účastníky: 

 společný oběd (stravování) není organizován (zajištěn), každý účastník zájezdu si 

řeší samostatně,  

 všechny ostatní výdaje (vstupné, WC, strava, občerstvení apod.) si hradí každý 

účastník zájezdu individuálně; 

 program zájezdu může být ovlivněn počasím (oblečení, obuv) – možno přizpůsobit 

podle konkrétní situace a návrhů (souhlasu) většiny účastníků zájezdu. 

 

      Ing. Luděk Hodboď, 602 169 899 
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Barokní kovárna v Těšanech – kulturní památka 

Těšanská kovárna byla součástí vrchnostenského dvora již ve středověku, její současná podo-

ba pochází z roku 1700. Objekt kovárny je čtyřkřídlou budovou ve stylu venkovského baroka 

s podsíní a zahrádkou. Těžištěm expozice je kovářská dílna v podobě z 19. století s původním 

vybavením – výhní se širokým otevřeným komínem, měchy, kovadlinou, kovářským ponkem 

a nářadím. Při speciálních akcích zde můžete vidět kováře při práci. Na tuto expozici navazuje 

kolářská dílna s prezentací výroby kola, vybavením a nástroji. V hospodářských budovách je 

instalováno zemědělské nářadí a výrobky kovářů. Pro představu o životě těchto řemeslníků 

můžete navštívit i obytnou část s dobovým nábytkem a nádobím. Obec Těšany je spojena s 

několika zajímavostmi. Žila zde Marie Turková, která se pro Aloise Mrštíka stala předlohou 

hlavní postavy v dramatu Maryša. Ze šlechtitelské stanice v katastru obce pochází kůň Korok, 

trojnásobný vítěz Velké pardubické s žokejem Václavem Chaloupkou (těšanský rodák). 

 

 

Papouščí zoo Bošovice 

V současné době je možné v naší zoologické zahradě shlédnout kolekci arating, amazonků, 

dále pak ary, amazoňany, kakaduy a africké druhy papoušků – papoušky šedé žaky, senegal-

ské a jiné. V provozu je nyní 80 voliér, další jsou ve výstavbě. O otevření nových expozic 

budeme průběžně informovat. 

 

Žarošice – muzeum 

Nová expozice muzea je rozdělena do šesti stálých výstavních celků. V úvodní části uvidíme 

selský malovaný nábytek z poloviny 19. století a atmosféru expozice dotváří dochovaný ma-

lovaný trámový strop ukončený fabionem s malovanou římsou. Další části expozice se věnují 

zaniklým vesnickým řemeslům. Najdeme zde soubory nástrojů z kolářských, kovářských 

a bednářských dílen. Tradičnímu zemědělství a vinohradnictví je věnována značná část vý-

stavní expozice. Můžeme zde shlédnout dříve běžně užívané zemědělské nářadí, jako jsou 

pluhy, dřevěné harky a brány, ale největší pozornost upoutá šroubový vinný lis z roku 1805. 

 

 


