
Když jsme měli spojená praktika, byli jsme na 

obchůzce po Rybářích, tak se s námi pojďte podívat, 

co jsme viděli a co jsme se všichni dozvěděli….  

 



 Celou lokalitu obepíná ze severní části slepé rameno řeky Moravy 

 Klid a příroda: park s lavičkami, cyklostezka, Očovské louky 

 Centrum města: Masarykovo náměstí s radnicí a kostelem Svatého          

Vavřince (400 m) 

 Školská zařízení: Mateřská škola (300 m), ŽŠ Očov, ZUŠ (600 m), 

Gymnázium (500 m) 



Modrá barva: Řeka 

Morava 

Růžová barva: Legionářů 

Fialová barva: 

Gymnázium 

Žlutá barva: Masarykovo 

náměstí 





Šli jsme od školy 

směrem k mostu, kde 

jsme se na chvíli 

zastavili a 

pokračovali jsme 

dál… 



Stihli jsme si prohlédnout 

i první náznaky příchodu 

zimy, které však dlouho 

nepřetrvaly a v 

nadcházející době se pak 

dlouho neukázaly. 



Pohled na řeku 

Moravu z 

mostu 



A zde už je samotný 

most, za kterým se 

nachází stadion 

Sokol 



Další fotka mostu s 

pohledem na stadion 

Sokol, na jehož pozemku 

si můžeme všimnout 

krytého tenisové hřiště na 

zimní sezónu 



A chybět nesmí ani velmi 

stará vrba, která roste z 

pravé strany mostu 



Krásný pohled z levé 

strany mostu na řeku 

Moravu 



Dál se nám nabídl pohled 

do střediska speciálních 

služeb Oáza Hodonín. 

Oáza je občanské 

sdružení zdravotně 

handicapovaných osob a 

jejich rodinných 

příslušníků. Zaměřuje 

svou činnost na 

zlepšování životních 

podmínek 

handicapovaných, jejich 

vzdělávání, rehabilitaci, 

možnost pracovního 

zařazení. 



Pak jsme přešli toto 

rozcestí, kde jsme narazili 

na sloup, na němž byl 

ukřižovaný Ježíš 



Dále jsme si prohlédli 

tento zvláštně tvarovaný 

obytný dům. Lidé z Rybář 

mu říkají „hruška“, 

protože jim toto ovoce 

dům připomíná. 



Dalším bodem naší cesty 

je nově postavený 

kruhový objezd 



Další zastávkou je rybník „Lavor“, 
jak mu zdejší lidé říkají. Na 
zamrzlé hladině lidé často bruslí. 
Rybník „Lavor“ je bezesporu 
krásné místo k procházkám, ale je 
také plný ryb. Využívá se jako 
chovný rybník pro rybářství 
Hodonín s.r.o. Nejrozšířenější jsou 
tam ryby kaprovité, tedy nejvíce 
kapři a amuři. Někteří lidé ještě v 
nedávné době využívali rybník ke 
koupání, tato vodní plocha ale 
není hygienicky kontrolována, a 
proto se zde koupání 
nedoporučuje. 



A tady jsou fotky z 

cyklostezky vedoucí 

okolo řeky Moravy, z jejíž 

obou stran jsou nejprve 

nově postavené domy a 

poté jsme se mohli projít 

malým parkem, kolem 

kterého jsou lavičky. Na 

pravé straně se nachází 

ještě garáže. 



Tady naše cesta končí, ale 

ještě než tato prezentace 

skončí, máme zde pro vás 

ještě jednu fotku. Toto je 

starý obchod (Kolonial U 

Ilčíka), který už dávno 

nefunguje, ale kresba je 

docela zajímavá! 



Funkce 

Patricie Sehnalová - tvorba prezentace, fotodokumentace 

Kateřina Kratochvílová - kresba mapy 

Jitka Čuprová - informace k fotografiím 

Kateřina Popelková - informace k fotografiím 

Julie Píšťková - informace k fotografiím 

Ester Marie Balgová – informace k fotografiím 

 


