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Papouščí zoologická zahrada
Zoologická zahrada se nachází v jihomoravské obci Bošovice, ve vzdálenosti asi 25 km od Brna
(směrem na jih), 6 km od památníku Mohyla míru a „napoleonského“ města Slavkov u Brna, kam se po
dohodě můžeme také podívat.
Na základě zpracované koncepce rozvoje, tak od roku 2005, postupně vznikala nová chovatelská
zařízení – jednotlivé expozice pro papoušky. V současné době je možné v zoologické zahradě shlédnout
kolekci arating, amazonků, dále pak ary, amazoňany, kakaduy a africké druhy papoušků – papoušky
šedé žaky, senegalské a jiné. V provozu je nyní 80 voliér, další jsou ve výstavbě.

Po shlédnutí ZOO se můžeme jet podívat na památník u Slavkova u Brna a poté se přesunout do
přístavu Brněnské přehrady, odkud pojedeme parníkem na hrad Veveří.

Státní hrad Veveří
Jeden z nejrozsáhlejších hradních areálů v České republice vznikal postupně během téměř osmisetleté
historie. Původně zřejmě malý lovecký hrádek či pouze dvorec moravských markrabat je v pramenech
poprvé připomínán roku 1213. Veveří jako opravdový kamenný hrad vzniká pravděpodobně až před
polovinou 13. století. Mimo jiné jako místo královského dohledu nad osídlováním území vzhůru proti
toku řeky Svratky.

Velmi výrazně byl hrad - v podstatě do dnešního rozsahu – rozšířen po polovině 14. století za vlády
moravského markraběte Jana Jindřicha (mladšího bratra císaře Karla IV.), který z Veveří učinil jedno
ze svých hlavních sídel.

100 Kč záloha na parník / dospělého
Počítejte ještě se vstupy do ZOO – dospělí 140 Kč, dítě 90 Kč
a se vstupem na hrad Veveří 50 Kč/ osoba (děti do 6 let vstup zdarma) či
prohlídkové okruhy (každý si zaplatí dle svého uvážení, více info na: https://www.hradveveri.cz/cs/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy).
Parník se objedná dopředu dle počtu dospělých a dětí a dle toho se pak vyúčtuje se
zaplacenou zálohou.
Zaplacená záloha na parník je nevraná a platí se na obecním úřadě.

Sraz účastníků je v 8.30 hodin před hospodou ZUBR.
Plánovaný návrat je okolo 19.00 hodin.
Hlásit se můžete na obecním úřadě nebo na tel. čísle 731 018 937! Volná místa do naplnění
kapacity autobusu (40 osob).

