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VINNÉ SKLEPY PETROV PLŽE U STRÁŽNICE

OKRES
HODONÍN

SOUTĚŽNÍ
OTÁZKY
Mapka s místy, která souvisí s otázkami, je na druhé straně.

OTÁZKA Č. 1
Co je napsáno na kapličce před vstupem do
areálu sklepů?
A ) Kdo víno pije, dlouho žije
B ) Bože opatruj našu vlasť
C ) Host do domu, Bůh do domu

OTÁZKA Č. 2

Areál sklepů tvoří jedny z nejstarších staveb lidové architektury v České republice – jeho budování započalo již v 15. století. Vinné sklepy vytvářejí ulicovou zástavbu se dvěma náměstíčky. V horní části se konají nejrůznější kulturní akce a slouží jako přírodní hlediště na nejstarší
a nejhodnotnější sklepy. Průčelí některých sklípků jsou omítnuta jednoduchou, ale působivou kombinací bílé a modré barvy, jiná jsou navíc
zdobena barevnými ornamenty.

Na informační ceduli najdi, jak se nazývá vstupní
chodba, která spojuje nejstarší sklepy.
A ) lisovna
B ) koštovna
C ) šija

OTÁZKA Č. 3
Jaký obrázek je namalován na sklepě číslo
63, který je umístěn naproti pódiu v horním
náměstí?
A ) hroznové víno
B ) ptáček
C ) koštýř

Sklepy Plže získaly své jméno podle značného výskytu hlemýžďů v této oblasti.
V areálu se nachází okolo 80 vinných sklepů, které budovali sami vinaři. Areál
je hojně navštěvován turisty a výrazně se zde rozvíjí vinařská turistika. Je přístupný veřejnosti po celý rok a najdete jej asi 4 km jihovýchodně od Strážnice
a 14 km od Hodonína.

OTÁZKA Č. 4
Co se nachází u sklípku s popisným číslem 43?
A ) kamenná socha
B ) dřevěná lavička
C ) starý lis na hrozny

OTÁZKA Č. 5
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U sklepu s popisným číslem 49 najdeš
dřevěnou sochu svatého Urbana. Co má
svatý Urban kolem krku?
A ) železný řetěz
B ) zimní šálu
C ) červenou kravatu

NEZAPOMEŇTE SVÉ ODPOVĚDI NA SOUTĚŽNÍ
OTÁZKY VYPLNIT A ODESLAT NA INTERNETOVÉ
STRÁNCE PUTOVANI.RODINNEPASY.CZ
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