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Přijíždíte do malebného koutu naší republiky. Do kraje, kde se střetávají dvě 
historické země, do oblasti, která má již svůj dávný geografický název středo-
západní Morava. Co je to za region, čím se může pochlubit? Významným po-
tenciálem je jeho příroda i stávající infrastruktura, která poskytuje možnosti 
pro rozvoj prakticky všech typů cestovního ruchu, rekreačními pobyty, různými 
druhy turistiky a venkovských cestovním ruchem počínaje a intenzivním cestov-
ním ruchem konče.

Spádový region 
středozápadní Mora-
vy se skládá z několi-
ka turistických oblas-
tí. Hlavním lákadlem 
je samozřejmě perla 
turistiky - krasová 
oblast Moravský 
kras. Spádovým 
městem severový-
chodní části okresu 
Blansko jsou Bos-
kovice s množstvím 

významných památek, kterými jsou zámek Boskovice, hrad Boskovice - rodové 
sídlo pánů z Boskovic, židovské město a mnoho dalších, známé je i boskovické 
westernové městečko. Severovýchodně od města se rozprostírá přírodní park Ře-
hořkovo Kořenecko, který je významnou klidovou zónou. Zajímavou lokalitou je 

i přírodní rezervace Durana, kde se 
nacházejí pozůstatky stejnojmenné 
středověké fortifikace.

V severní části okresu leží město 
Letovice, kterému vévodí stejno-
jmenný hrad přestavěný na zámek. 
Západně od Letovic na potoce Kře-
tínka je vodní nádrž, která je rekre-
ačním centrem. Severně od města 
se nachází zřícenina hradu Rumberk, 
jenž byl odkryt při archeologickém 
výzkumu v roce 2009. Poblíž leží i 
přírodní památka Babolský háj.

Na severozápadě okresu leží město Kunštát, kterému vévodí zámek (dříve 
hrad) Kunštát, rodové sídlo pánů z Kunštátu a jedno z hypotetických míst, kde se 
mohl narodit český král Jiří z Poděbrad a Kunštátu. Nachází se zde přírodní park 
Halasovo Kunštátsko a severně od města leží jeskyně Blanických rytířů. Dalším 
městem tohoto regionu je Olešnice, poblíž které se nachází rozhledna na vrchu 
Kopaniny, zámek Lamberk a zřícenina hradu Louka.

Významným městem v jihozápadní části jsou Lysice, kde leží renesanční a ba-
rokní zámek. Poblíž se nachází zřícenina hradu Rychvald a přírodní památka Lysic-
ká obora. Dále zde leží městys Černá Hora, se stejnojmenným zámkem a pivova-
rem. Poblíž Bořitova se vypínají dva kopce - Malý Chlum na kterém je rozhledna, 
a Velký chlum se Sousoším husitských bojovníků.



KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA BOSKOVICE zvou všechny k návštěvě  
XIV. ročníku   promenádních koncertů

NEDĚLNÍ KONCERTY V AREÁLU PARKU 
U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU, 15.00–17.00

ZÁVĚR PROMENÁDNÍ SEZÓNY

                            

22. 6.|   ZUŠ BOSKOVICE 
 v rámci akce   

 ZAHÁJENÍ PROMENÁDNÍ SEZÓNY

ZAL. 1298

                            

29. 6.| FS VELEN a
6. 7.| KOSHER TRIO

20. 7.|

27. 7.|

3. 8.| HOLÓBKOVA MUZEKA
10. 8.|

17. 8.| MARIACHI ESPUELLAS
24. 8.|                                BOSKOVICKÁ KAPELA

Zahajovací koncert 
22. 6. se koná 

za každého počasí 
(v prostorách Zámeckého skleníku).

Ostatní koncerty se v případě 
velmi nepříznivého počasí 

NEKONAJÍ!

Vstup volný. 

Změna programu vyhrazena. 
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  2014

ve spolupráci s UNIJAZZ 
 + VÝTVARNÁ 

DÍLNA
ve spolupráci s UNIJAZZ 

 + VÝTVARNÁ  + VÝTVARNÁ 
DÍLNA                                 11.7.   

                                           18.7.   Letní pohádka 

25.7.  

                                                         1.8.   Pletené pohádky
                                                       8.8.  Kluk z plakátu  

                                                    15.8.   

                                                              29.8.  

 

BOSKOVICKÝ POHÁDKOVÝ  
  HŘEBÍNEK    

                                                              29.8.

Pletené pohádkyPletené pohádky
Kluk z plakátuKluk z plakátuKluk z plakátu  

HŘEBÍNEKHŘEBÍNEKHŘEBÍNEKHŘEBÍNEK    

2014

ZÁMEK
BOSKOVICE



www.BOSKOVICE.cz  www.REGIONBOSKOVICKO.cz

MIS Boskovice a Informační centrum Boskovicko
Masarykovo nám. 1, 680 01 Boskovice
Telefon:  516 488 677
Tel./FAX:  516 453 253
E-mail:  informace@boskovice.cz

BOSKOVICE
MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

BTV
Aktuální reportáže

Retro reportáže
www.btv.boskovice.cz

KAM V BOSKOVICÍCH? VYBERTE SI!

SPORT - AKTIVNÍ ODPOČINEK - ZÁBAVA
KOUPÁNÍ: střídavý provoz Koupaliště Červenka  
a  Městské lázně v závislosti na počasí
Arboretum Šmelcovna
Western Park Boskovice
Cyklostezky, cyklotrasy

KULTURA
Promenádní sezóna - vždy v neděli od 15.00 do 17.00 u Zámeckého skleníku
Boskovický pohádkový hřebínek - vždy v pátek od 17.00 na Zámku Boskovice
10. - 13. 7. Festival Boskovice
20. 7. ve 14.00 Zámecký skleník- Vernisáž letní výstavy obrazů Jakuba Špaňhela
3. 8. v 15.00 Pouť a pobožnost u kaple sv. Otýlie
9. a 10. 8. od 9.00 Zimní stadion - Mezinárodní výstava koček
10. 8. od 9.00 Zimní stadion - 1. Setkání přátel ježků
12.- 16. 8. Festival Ibérica
16. 8. ve 14.00 Letní kino - Moravanka Jana Slabáka a cimbálovka Ladislava Pavluše
16. 8. od 15.00 šapitó za Muzeem Boskovicka - Festiválek bez bojů a válek
22. - 24. 8. Westernové městečko - Víkend s Duškovými (Čtvrtá a Pátá dohoda, ...)
23. 8. Dobývání hradu Boskovice
29. 8. ve 20.00 Letní kino - Dalibor Janda a skupina Prototyp
6. 9. Pochod po dálničním tělese R43
4. - 5. 10. Park u zámeckého skleníku a letní kino - Husí slavnosti
Vánoční jarmark 
31. 12. Silvestrovské promítání v letním kině
Podrobnosti ke všem akcím na WWW.BOSKOVICE.CZ

HISTORIE 
Muzeum Boskovicka

Expozice Boskovicko - krajinou sedmizubého hřebene
Historické zemědělské stroje  

Židovská čtvrť  Synagoga maior  Židovský hřbitov 
 Obecní dům, Bílkova 7  Hrad  Zámek



Městys  Svitávka  s  1800  oby-
vateli se nachází v severní části 
okresu  Blansko  v  rozšířeném 
údolí řeky Svitavy o nadmořské 
výšce 314 m. Katastr o rozloze 
826  ha  náleží  do  oblasti  Malé 
Hané. 

První zmínka o Svitávce pochází 
z roku 1169, kdy ji král Vladislav daroval klášteru 
Hradisko u Olomouce. Na severovýchodním okra-
ji se nachází strategicky důležitý kopec Hradisko, 
jako významná archeologická lokalita. 

Největší kulturní památkou jsou velká a malá 
Löw-Beerova vila. V letech 1900-1902 nechává 
továrník Löw-Beer postavit ve Svitávce tzv. velkou 

vilu. Téměř zámecký charakter secesní stavby s ba-
rokními a klasicistními prvky se nachází v rozleh-
lém parku. V budově sídlí úřad městyse, knihovna, 
mateřské centrum a lidová škola umění. Součástí 
celého areálu je také malá vila, pocházející z roku 
1906, v současné době soukromý objekt. Park, 
jako odpočinkové místo, prošel rozsáhlou úpravou 
a výsadbou nových dřevin, keřů a rostlin a také 
opravou skleníku, který je možno využít na různé 
výstavy.

Další památkou je farní kostel s. Jana Křtitele 
pocházející z roku 1703. Spolu s mohutnou hřbi-
tovní zdí, vstupní bránou a sousedícím pozdně 
barokním kamenným křížem tvoří malebný celek 
a charakteristickou dominantu městyse. Další vý-

znamnou a zajímavou stavbou 
je sokolovna pocházející z roku 
1927. Je využívána k různým 
sportovním aktivitám a soutě-
žím. Součástí je také sauna a 
tenisové kurty k vyžití pro širo-
kou veřejnost.

Ve Svitávce s nově rekonstru-
ovaným náměstím je základní 
škola a mateřská škola, které 
prošly celkovou rekonstrukcí. 
Dále pošta, zdravotnická zaří-
zení, lékárna, dům s pečova-
telskou službou, nákupní stře-
diska, cukrárna a restaurační 
zařízení s možností stravování. 
Působí zde řada soukromých 
firem a spolků. Mezi aktivní 
spolky patří myslivecký spolek, 

moravský rybářský svaz, kynologický klub, mateř-
ské centrum, sbor dobrovolných hasičů.

Z výstavby nelze nepřipomenout vybudování ka-
nalizace a čistírny odpadních vod, nového bytové-
ho domu s 13 byty, cyklostezky, zbudování nových 
chodníků a rozsáhlou opravu místních komunikací. 
Jednou z připravovaných stavebních akcí je výstav-
ba sběrného dvora a oprava budovy pošty.

Tímto Vás srdečně zveme k návštěvě našeho 
městečka, kdy lze využít jak vlakové tak i autobu-
sové spojení. 

MALEBNÝM POVODÍM ŘEKY SVITAVY
Svitávka: Löw-Beerovy vily zaujmou

výrobní závod Svitávka 

M D Let s.r.o. - 15 let zkušeností 
s výrobou strojů a zařízení.



Obec  Vísky  leží  na 
samém okraji Bosko-
vické  brázdy  asi  10 
km severně od Bosko-
vic. Již zdáli je snadno 
rozpoznatelná  díky 
kostelíku  postavené-
mu na vrcholu zdej-

šího  kopce.  Farní  kostel  sv.  Michaela  je 
dominantou obce, původně byl postaven 
v  románském  slohu,  později  upravován 
ve  slohu  gotickém  a  barokním.  Ve  věži 
kostela jsou umístěny tři bronzové zvony. 
Jeden  z nich  je možná úplně nejstarším 
zvonem vyrobeným na Moravě. První pí-
semná zmínka o Vískách pochází z roku 
1464, letos tedy obec slaví 550. výročí.

V blízkosti kostela se nacházejí zrekonstruované 
budovy fary a Orlovny. Na faře sídlí Komunitní cen-

trum Vísky, které organizuje nejrůznější zájmové, 
vzdělávací či kulturní aktivity. Orlovna přináší zá-
zemí pro TJ Orel. Kromě multifunkčního sálu zde 
nalezneme také dvě posilovny, klubové zařízení 
s bowlingem a kulečníkem a stylový salonek pro 
pořádání menších akcí.

V obci působí také TJ Sokol. Sokol má na staros-
ti především organizaci zápasů a turnajů v malé 
i velké kopané. Fotbalové hřiště se spolu s místní 
hospůdkou i sociálním zařízením dočkalo nových 
úprav v roce 2013. Nově zrekonstruovaná budova 
Sokolovny, která slouží pro pořádání společen-
ských, kulturních a sportovních akcí, se letos dočká 
slavnostního otevření.

Pro pořádání venkovních akcí byl v prostorách 
bývalého pískovcového lomu vybudován Přírodní 
kulturně-sportovní areál s dětským hřištěm, hřiš-
těm pro malou kopanou a volejbalovým hřištěm, 

krytým pódiem, tanečním parketem a soci-
álním zařízením.

Lesnatá krajina v okolí Vísek přímo vybízí 
k vyjížďkám na kole nebo vycházkám. Pro 
zpestření nejen vycházek, ale především 
školní výuky, byly v okolí obce vybudovány 
tři naučné stezky – Katné, Písečná a K ob-
rázku. Informační panely na jednotlivých 
zastaveních jsou věnovány historickým a ze-
měpisným zajímavostem, rostlinám a živoči-
chům. Panely byly rozmístěny tak, aby jejich 
obsah odpovídal místům výskytu popisova-
ných jevů.

Stezka Písečná prochází kolem stájí, kde 
se nalézá další chlouba obce – soukromý 
chov starokladrubských a lipických koní 

a povoznictví Bořivoje Grody. Plemeno staroklad-
rubských koní bylo dokonce prohlášeno za živou 
národní kulturní památku.

OKRAJ BOSKOVICKÉ BRÁZDY
Vísky: Krajina vybízí k turistice

Agrocentrum Ohrada 
agroturistické centrum pro relaxační a rekreační pobyty

Vísky u Letovic, okres Blansko
tel.: 605 298 420, 516 475 830

info@ohrada.cz
www.ohrada.cz

Agrocentrum Ohrada je ideální 
pro rodiny s dětmi, ale i pro seni-
ory, kteří zde mohou strávit poho-
dovou dovolenou nebo relaxační 
víkend. Pravidelně jsou pořádány 
společenské události, kde vítáme 
každého zúčastněného.

Nabízíme ubytování v komfort-
ních pokojích. Část těchto pokojů 
je určena i pro tělesně postižené, 
kteří zde mohou strávit ozdravné 
pobyty, apod. Součástí agrocentra je restaurace zařízená v tradičním českém sty-
lu, kde můžete ochutnat místní speciality.

Agrocentrum nabízí i relaxační část. Můžete využít služeb wellness centra se 
saunou, párou a vířivkou, rehabilitaci s masážemi, perličkovou koupel, či fitness. 
V areálu je také venkovní ohniště s možností grilování. Pro ty nejmenší je připra-

ven dětský koutek se skluzavkou a houpačkami. Pro vozidla hostů je možné využít 
oplocené parkoviště, které se nachází přímo u agrocentra. V areálu Agrocentra se 
také nově nachází minipivovar, kde vaříme vlastní pivo a pivní speciály. 

Relaxace - Mezi další nabídky patří i různé sportovní aktivity jako je např. 
jízda na koních, nebo plavání v krytém bazénu. Toto je využitelné jako klubové 
zařízení pro soukromé účely. Je zde možnost zapůjčení si široké škály sportovního 
vybavení např. pro turistiku nebo cykloturistiku.

Pivní lázně - Přijďte si odpočinout do našich pivních lázní. Jedná se o ne-
tradiční, avšak v poslední době velmi vyhledávaný způsob relaxace. Začínáme 
uvítacím drinkem a seznámením se s průběhem celé procedury. Dále Vás čeká 
dvacetiminutová koupel ve vířivé vaně o teplotě cca 38 °C s tajnými pivními přísa-
dami. Následuje třicetiminutový odpočinek na lehátku, při kterém si dle vlastního 
výběru zvolíte rašelinový nebo parafínový zábal. Během celé procedury je samo-
zřejmá neomezená konzumace piva.



Město  Velké  Opatovice  se 
nachází  ve  střední  části  Malé 
Hané,  tzv.  Boskovické  brázdě, 
pod  50.  rovnoběžkou  severní 
šířky.

První písemné zmínky se da-
tují z roku 1308, kdy byla na 

nedalekém hradě Cimburku (dnes zřícenina) 
uzavřena kupní smlouva na Opatovice, které se 
původně skládaly ze samostatných částí – Hor-
ní a Dolní. Tyto se vyvíjely až do 19. století. Od 
roku 1888 dostaly Opatovice přídomek Vel-
ké. Nejvýznamnější rody, které na Opatovicích 
sídlily: Věžníkové, Salmové, Herbersteinové. 
Statut města byl Velkým Opatovicím udělen 15. 
října 1969.

Zajímavosti města
Zámek byl postaven v roce 1757 v barokním 

slohu, poslední přestavba byla v roce 1913. Od 
2. května 1924 je zámek ve vlastnictví obce Vel-
ké Opatovice. 2. ledna 1973 částečně vyhořel. 
Dostavba pod názvem Fosili podle návrhu Ing. 
Zdeňka Fránka byla zahájena v roce 1990. V roce 
2008 byla rekonstrukce této části zámku dokon-
čena a je v ní umístěno Moravské kartografické 
centrum.

V současné době má také v zámku vyhrazeny 

prostory Památník města s pamětní síní ak. so-
chaře Karla Otáhala, který ve Velkých Opatovi-
cích žil 30 roků. V areálu zámku je umístěn měst-
ský úřad , stálé kino a společenský sál pro cca 
90 osob. V okolí zámku se rozprostírá na šesti 
hektarech krásný park se vzácnými dřevinami 
a sochou B. Smetany v nadživotní velikosti od ak. 
soch. K. Otáhala. Je zde i areál letního kina.

Obyvatelé města i jeho návštěvníci z blízkého 
i vzdáleného okolí mohou také navštívit koupaliště, 
které svým návštěvníkům nabízí plavecký, rekreač-
ní a dětský bazén, tobogán o délce 70 m, skluzavku 
a občerstvení. Kapacita koupaliště je 1110 osob. Ve 
městě lze vidět zajímavé barokní sochy. Kostel Sv. 
Jiří je jednou z dominant města. Je zajímavý svojí 
barokní výzdobou a oltářním reliefem Sv. Jiří v boji 
s drakem, který je rovněž dílem ak. soch. K. Otáha-
la. Dva kilometry severně od města je údolní nádrž 
Smolenská přehrada o rozloze 3 ha, kde je možnost 

koupání bez slu-
žeb.
Velká  Roud-

ka - v obci Fran-
tiškův pramen s 
kvalitní pitnou 
vodou, pozůsta-
tek zaniklých 
lázní, založených 
v roce 1839.
Svárov - v blíz-

kosti obce skalní 
útvar Kamenná 
svatba, opředený 
pověstmi. Nalézá 
se v lese asi kilo-
metr jihovýchod-
ně od obce. 
Bezděčí - v obci 

je zachováno jedi-
né roubené stave-
ní v oblasti.
Korbelova Lhota - jméno vzniklo pravděpodob-

ně podle největšího hospodáře ve vsi. Ještě v roce 
1848 zastávali Korbelové funkci rychtáře. 

Ubytování 
Ubytovna města Velké Opatovice se nachází v 

Mládežnické ulici číslo 430. Kapacita ubytovny je 
jedno sto lůžek. Je možnost zajištění kompletního 
stravování a využití tělocvičny, která je součástí 
areálu. 
Kontakt: tel. +420 776 383 837 e-mail: bho@vel-

keopatovice.cz.

V zá í roku 2013 zahájila v areá-
lu bývalé SŠUPT provoz JÍDELNA 
U ÁK. Navštívit m žete nov  
zrekonstruovanou ve ejnou jídelnu 

s kapacitou 60 míst, která je otev ena ve všední dny od 10.00 do 14.00. Zde 
m žete každý den ochutnat 2-3 ob dová menu. Sou ástí menu je nápoj dle vlast-
ního výb ru a 2x týdn  dezert. Sortiment je dále dopln n cukrá skými výrobky 
a výrobky studené kuchyn  – vše z vlastní produkce. Výroba probíhá v moder-
ním velkokapacitním provozu. Klademe d raz na tradi ní domácí kuchyni s vy-
užitím kvalitních surovin od ov ených dodavatel . Realizujeme rozvoz ob d  
jak do domácností, tak do  rem. Nabízíme využití prostor jídelny pro rodinné 
oslavy a  remní akce se zajišt ním kompletního cateringového servisu. Více 
informací najdete na www.jidelna-opatovice.cz.  T šíme se na Vaši návšt vu.

BOSKOVICKOU BRÁZDOU K MALÉ HANÉ
Velké Opatovice: Zaujme zámek a park



-

-

-

Fossilis aneb Moravské kartografické centrum 
Vás zve k návštěvě!

Mapová sbírka po 100 letech 
15.5.2014 – 15.11.2014

-
-

Slavnos  jiřinek & Mezinárod. výstava jiřinek
30. - 31.8.2014

-

Blešák na zámku
28. 9. 2014

-

-

Češ  jezuité, cestovatelé a objevitelé
- do 15.11.2014

-

duben,  květen a  říjen  víkendy a svátky 
       10:00 – 16:00 hod.
červen – září          denně mimo pondělí 
       10:00 – 17:00 hod.

kc.velkeopatovice.cz

Služby Města Velké Opatovice, s.r.o.

AQUAPARK VELKÉ OPATOVICE
V r. 2008 byl otevřen nový areál letního koupališ-

tě (aquaparku) Velké Opatovice. Vodní nádrže mají 
rozměr cca 600 m2, hloubka nádrže je od 80 do 160 
cm. Kapacita návštěvníků byla stanovena na 1100 
osob. V areálu se nachází celá řada vodních atrakcí 
včetně tobogánu v délce cca 70 metrů. Dále může 
návštěvník využít plavecký bazén (7,80 x 16,66 
m), rekreační bazén (26 x 18 m), dětský bazén a 
skluzavku. Nedílnou součástí areálu je krytá tera-
sa s rychlým občerstvením, které nabízí zmrzlinu, 
točené nealko nápoje, pivo a teplé minutky. Kromě 
plaveckého sportu může návštěvník využít nabídky 
možnosti dalších sportů a půjčovnu sportovního 
vybavení (badminton, volejbal, petanque). V měsíci 
září se koná akce modelklubu Velké Opatovice, tzv. 
Velkoopatovická zátoka - závody modelů lodí. 

Otevírací doba: denní 10.00 - 19.00 hod., večer-
ní (nutno se informovat telefonicky) 19.00 - 22.00 
hod. Více informací na kc.velkeopatovice.cz nebo 
tel.: 516 477 303.

Letní nabídka akcí
HUDEBNÍ FESTIVAL FESTFEST

15.-16. SRPNA 2014
První roč-

ník se poda-
řilo přivézt 
do našeho 
m a l é h o 
města např. 
hudební le-
gendu YO 
YO BAND, 
kterou oce-
nili jak starší ročníky, tak i mladí návštěvníci. Hosty 
minulých let byly hvězdy české a slovenské hudební 
scény, jako jsou např. Monkey Business, Michal Pro-
kop a Framus 5, J.A.R., David Koller, Blue Effect s Ra-
dimem Hladíkem, Krucipüsk, Horkýže Slíže, Václav 
Noid Bárta, Dymytry, Arakain a další. Letos se tedy 
můžete těšit na již V. ročník. Vystoupí Anna K., BUTY, 
Kurtizány z 25. Avenue, Čankišou, Blue Effect, Dark 
Gamballe, INSANIA a mnoho dalších. V areálu je k 
dispozici stanové městečko zdarma, výborné občer-
stvení, nekolik druhů točených piv, míchané drinky 
a Redbull stan. Návštěvníci FESTFESTu mají v tomto 
termínu taktéž zvýhodněné vstupné do sousedního 
aquaparku.  Více na www.festfest.cz.

SLAVNOSTI JIŘINEK & 
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA JIŘINEK

30.-31. SRPNA 2014
V pořádí již sedmý ročník výstavy jiřinek ve Vel-

kých Opatovicích se bude konat ve dnech 30. a 31. 

srpna 2014 v prostorách Moravského kartografic-
kého centra, přilehlého nádvoří, zámecké knihovně 
a zámeckém sále. Mezinárodní výstavu pořádají 
Služby Města Velké Opatovice, s.r.o. ve solupráci s 
městem Velké Opatovice a se sdružením pěstitelů 
jiřin a mečíků Dagla. Návštěvnost téměř 2000 ná-
vštěvníků v minulém roce svědčí bezesporu o tom, 
že tato akce je jednou z hlavních akcí celé sezony. Ke 
shlédnutí jsou každoročně necelé tři stovky druhů 
jiřinek všech barev a tvarů, které jsou aranžovány 
v pěti stech kompozicích. Téma letošní výstavy jsou 
“šicí stroje”. Více  na  kc.velkeopatovice.cz  nebo 
tel.: 516 477 303.

BLEŠÁK NA ZÁMKU
28. ZÁŘÍ 2014

V neděli 28. září proběhne na druhém nádvoří 
zámku (před Moravským kartografickým centrem) 
první „bleší“ trh. Veřejnost má 
možnost být nejen návštěvníkem, 
ale samotným prodejcem. Pravi-
dla  blešáku  a  další  info  nalez-
nete  na  kc.velkeopatovice.cz 
nebo tel.: 516 477 303.



Muzeum  v  Horním  Smr-
žově  je  prvním  souborem 
objektů  lidových  staveb  na 
Letovicku  a  Boskovicku, 
který se nachází v nejsever-
nějším  cípu  Jihomoravské-
ho kraje.

Obec Horní Smržov, v níž 
se muzeum nachází, vznikla na přelomu 12. a 13. 
století. Zdejší obyvatelstvo se živilo po celou dobu 
převážně zemědělstvím. Z tohoto důvodu zůstaly 
v obci a okolí z počátku minulého století různé ze-
mědělské stroje a nářadí, které jsme chtěli uchovat 
pro příští generace. 

Vzhledem k záměru ucho-
vat tyto stroje a nářadí vzniklo 
v roce 2005 - 2006 muzeum li-
dové architekrury v obci. Došlo 
k rekonstrukci objektu bývalé 
zemědělské stavby. Součástí mu-
zea jsou výstavní plochy a pro-
story pro ubytování turistů. 
Cílem bylo vytvořit expozici za-
chycující život lidí na venkově.

Vystaveny jsou především již 
zmíněné zemědělské stroje a ná-
řadí, ale můžete si prohlédnout i 
kuchyň a světnici s ukázkou ex-

pozice ves-
nického inte-
riéru z první 
poloviny 20 
století.

V  samo-
statném are-
álu muzea v severní části Hor-
ního Smržova je zpřístupněna 
roubená stodola, kamenný 
sklep a dřevěný včelín z roku 
1924 opravené v roce 2008 – 
2009 s exponáty. V tomto tren-
du chceme pokračovat. V sou-
časnosti je do tohoto areálu 
přemísťována roubená kultur-
ní památka.

Obec je situovaná v klidném 
přírodním prostředí venkova 
s velkými možnostmi cyklotu-

ristiky i pěší turistiky v nadmořské výšce cca 465 
m n. m. Okolní krajina je spíše kopcovitá s velkým 
množstvím lesních porostů.

V objektu muzea se nachází ubytovací prostory 
a to jeden dvoulůžkový a dva čtyřlůžkové pokoje 
s TV. K dispozici  na patře je sociální zařízení (WC + 
sprchový kout pro M a Ž), plně vybavená kuchyňka 
s plynovým sporákem, lednicí, mikrovlnnou trou-
bou, rychlovarnou konvicí a  nádobím, vše ve velmi 
dobrém stavu.
Kontakt:  Muzeum Horní Smržov, Horní Smr-

žov 72, 679 61 Horní Smržov, tel.: Petr Poláček: 
+420 602 708 275, obec.horni.smrzov@tiscali.cz,  
www.hornismrzov.cz.

KLIDNÉ PROSTŘEDÍ VENKOVA
Horní Smržov: Muzeum lidových staveb

Obec  Městečko  Trnávka 
leží ve strategicky význam-
né  poloze.  Vytváří  severní 
závěr  Boskovické  brázdy 
(Malé  Hané),  oddělující 
vrchoviny  v  povodí  horní 
Svratky  a  Svitavy  od  Dra-
hanské vrchoviny. 

Od jihu přitéká do obce říč-
ka Jevička, k severu se táhne užší údolí řeky Tře-
bůvky směrem k Moravské Třebové. Od západu 
přitéká do obce říčka Pacovka, která se na východ-
ním konci obce vlévá do řeky Třebůvky. Nad vstu-
pem do údolí se tyčí osamocená vyvýšenina kopce 
se zříceninou hradu Cimburku. Výšlap na tuto zří-

ceninu je nenáročný a po jeho absolvování se Vám 
naskytne nádherný pohled na obec.

První písemná zmínka o naší obci je od pana Ber-
narda z Cimburku z roku 1308. Územně 
spadá Obec Městečko Trnávka do Pardu-
bického kraje a byla součástí bývalého 
okresu Svitavy. Obec se skládá z 10-ti 
katastrálních území, 12-ti místních čás-
tí a 14-ti základních sídelních jednotek. 
Celková rozloha obce je více než 5000 ha, 
počet trvale žijících obyvatel je cca 1500. 
V obci se mimo jiné nachází restaurace 
s možností stravování a je zde možnost 
ubytování –Trnavský grunt(www.ubyto-
vani-janik.cz )
Další informace Vám budou poskyt-

nuty v knihovně obce, která se nachá-
zí v 1. patře Obecního domu, dále pak 
na stránkách obce: www.mtrnavka.cz 

Akce, které stojí za účast:
26-27. 7. 2014 Pouťové slavnosti

2. 8. 2014 Závěrečné vystoupení taneční školy- 
Mědílkovi Zlín

2. 8. 2014 Roveňský noční boj
23. 8. 2014 Legendy pod Cimburkem ( zpěvák 

Karel Kahovec , skupina Burma Jones)
Celý listopad 2014-Divadelní podzim-přehlídka 

divadelních souborů

KRAJ POD HUšÁKEM
Městečko Trnávka se představuje

23.8.2014 v 19.00 h.

   
Burma Jones

Karel 
Kahovec



Obec  Suchdol,  včetně 
místních částí Jednov a La-
butice, se nachází asi 6 km 
jižně od města Konice. Žije 
zde  celkem  přibližně  650 
obyvatel.  Nadmořská  výš-
ka  se  pohybuje  od  490  do 
550 m n.m. První písemná 

zmínka o existenci Suchdola pochází z r. 1379.
V obci celkově funguje pošta, mateřská škola, or-

dinace lékařky, farní úřad, 2 obchody a 2 hospody. 
Mezi významné spolky pracující v akci patří Sbo-
ry dobrovolných hasičů, které fungují v Suchdole, 
Jednově i v Labuticích. Mimo své základní poslání 
připravují zároveň různé kulturní a společenské 
akce pro občany, např. kácení máje, plesy, sportov-
ní a dětské odpoledne apod.

Poutní kostel Navštívení Panny Marie 
v Suchdole - Jednově

Barokní poutní kostel vděčí za svůj vznik stu-
dánce zvané Svatá voda, kde podle zbožné pověsti, 

docházelo k zázračným uzdravením. 
Z vděčnosti za vyslyšené prosby byla 
na dubě v blízkosti studánky umís-
těna dřevěná socha Bolestné Panny 
Marie - Pieta -, ke které začali při-
cházet poutníci ze širokého okolí se 
svými prosbami.  Kostel je zasvěcen 
Navštívení Panny Marie.

Do dnešní podoby byl kostel zkom-
pletován v letech 1905-1910, kdy 
byla přistavěna věž a průčelí chrámu 
se sochami sv. Františka z Asissi a sv. 
Benedikta, spolupatrona Evropy. 

Studánka Svatá voda
Původní pramen vyvěrá pod hlav-

ním oltářem a je vyveden mimo kos-
tel do vodní kaple s přístupem od 
silnice. 

Mariánská zahrada
V roce 2005 byla nedaleko poutního kostela 

vybudována Mariánská zahrada se 
sochou Panny Marie a papeže Jana 
Pavla II. V letním období se zde pří-
ležitostně konají bohoslužby, jinak 
místo slouží ke ztišení a odpočinku 
poutníků i turistů. 

Autorem návrhu a zpracování je 
P. Jan Lisowski. Zahrada je darem 
poutníků a farníků Panně Marii. Ve 
spodní části zahrady můžeme spat-
řit sochu Panny Marie a sochu sv. 
Jana Pavla II. v životní velikosti.

Poutě:
1.května - pouť dětí a mládeže.
Hlavní „velká“ pouť se slaví 1. neděli v červenci.
„Malá“ pouť se slaví 2. neděli v červenci.
Porciunkule - v neděli blíže k 4. srpnu.
Pouť k svátku Narození Panny Marie (neděle blíže 
k 8. září).
Pouť nemocných – slaví se v neděli blí-
že památky Panny Marie Bolestné (15. září). 
Mše sv. poutích: 7:30 - 9:00 - 10:30. 
Mše sv. o nedělích mimo poutě v 8:00.

Větrný mlýn
Dalším turistickou zajímavostí je větrný mlýn, 

který stojí na kraji obce Jednov, je však v soukro-
mém vlastnictví jako rekreační objekt.

NEVšEDNÍ PŘÍRODA NA KONICKÉ VRCHOVINĚ
Obec Suchdol: Poutní místo

NEJVYššÍ PARTIE DRAHANSKÉ VRCHOVINY
Buková: Cestou k meteoradaru
Drahanská  vrchovina  je  ge-

omorfologický  celek,  spadající 
pod  Brněnskou 
vrchovinu.  Je  na-
zvána podle obce 
Drahany,  která 
leží na Prostějov-
sku.  Nejvyšším 
bodem  oblasti 

jsou  Skalky  s  nadmořskou  výš-
kou  735  m  n.m.  (jeden  ze  dvou 
meteorologických radarů na úze-
mí  republiky,  které  sledují  vývoj 

počasí). Nacházejí se ve východní 
části,  označované  jako  Konická 
vrchovina.

Obec Buková je součástí dobro-
volného svazku obcí – mikroregion 
Protivanovsko, který sdružuje osm 
obcí a po trase se s řadou z nich se-
známíte. Než se vydáte na pěší túru, 
nezapomeňte se podívat po malebné 
vesnici. Obec Buková, která je popr-
vé připomínána v roce 1547, nále-
žela k boskovickému panství. Název 
obce je odvozen od bukového dřeva, 
nebo od lesní trati, která se jmeno-
vala Buková a za celou existenci se 
neměnil. V obci stojí chráněná zvo-
nice z 18. století, kaple sv. Josefa ze 
30 let 20. století a početná skupina 
lidových domů dřevěných a z hli-

něného zdiva z 19. století. Kromě 
zemědělství se zdejší usedlíci věno-
vali různým ře-
meslům a také 
zajímavé čin-
nosti - pletení 
slaměných šňůr 
a výrobě sla-
měných ozdob, 
které se pletou 
dodnes. Obec 
je snadno pří-
stupná autobu-
sem z jihomo-
ravského kraje 
jak od Boskovic 
respektive od 
Blanska nebo 
z olomouckého 

kraje častými autobusovými spoji i 
o víkendu.
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ARBORETUM   

Pohádková říše rostlin, víl a skřítků

ŠMELCOVNA
     BOSKOVICE

Na okraji Drahanské vrchoviny se rozkládá veřejnosti pří-
stupný, přírodní, naučný a odpočinkový areál s přiroze-
ným vegetačním porostem i s plochami cíleně osázenými 
sortimentem mnoha kultivarů okrasných rostlin. Výsadby 
okrasných rostlin jsou doplněny sortimentem bobulové-
ho, jádrového, peckového ovoce a sortimentem okrajo-
vých ovocných dřevin v tzv. Ovocné naučné stezce.
Areál je doplněn zahradním prodejním centrem s nabíd-
kou širokého sortimentu okrasných a užitkových rostlin, 
keramiky, pěstebních nádob, substrátů a dalšího sorti-
mentu, zookoutkem zakrslých hospodářských zvířat 
a expozicemi pohádkových bytostí. 
Součástí arboreta je také samostatný výstavní a prodejní 
areál Dva dvory – se samostatným občerstvením, pro-
dejnou a expozicí pohádkových bytostí „Ze zahrádky do 
pohádky“ – otevřený pouze v době akcí arboreta.

JARO V ARBORETU
 duben  cibuloviny
 květen  irisy a rhododendrony

LÉTO V ARBORETU
 13. – 17. 8.  trávy, trvalky

PODZIM V ARBORETU  
 1. – 26. 10.  Podzimní arboretum
 17. – 20. 10.  Výstava ovoce a okrasných rostlin
 26. – 27. 11.  Dny adventní vazby

Provozní doba ARBORETUM ÚT–NE 9.00–17.00
 PRODEJNÍ CENTRA ÚT–NE  9.30–16.30

od 15. března do 15. listopadu
denně mimo pondělí

Akce v roce 2014

Arboretum Šmelcovna
Šmelcovna 3, 680 01 Boskovice
tel.: 602 173 936
e-mail: arboretum@smelcovna.cz

www.smelcovna.cz

pohádky

JARO V ARBORETUJARO V ARBORETU

Provozní doba
 PRODEJNÍ CENTRA

pro    celou rodinu



Obec Valchov leží na okraji 
Drahanské vrchoviny, 5 km vý-
chodně od Boskovic, 45 km se-
verně od Brna. První písemná 
zmínka o obci je z roku 1505. 
v tomto roce obec náležela 
k panství boskovickému. 

V okolí obce se těžila železná ruda a od 18. století 
zelená skalice a uhlí. Západním směrem od Valchova 

u místní hájenky jsou pozůstatky ledkové hutě. Pro-
storové poměry poukazují, že obec vznikala oválnou 
zástavbou návesního typu. Vznikala oboustranným 
obestavěním centrálního prostoru, který se postu-
pem doby stále protahoval a současně sloužil jako 
hlavní komunikace.

Nadmořská výška obce je 482 m n.m. Uprostřed 
obce je kaple vysvěcená sv. Petrovi a Pavlovi v roce 
2003. V obci je sportovní areál v části Borky se soko-
lovnou, mateřská škola, firmy a živnostníci, pohos-
tinství ve staré škole. V posledních letech se v obci 
nově upravila především veřejná prostranství, vybu-
dovalo dětské hřiště a víceúčelové hřiště, opravily 
mosty, zateplila budova mateřské školy nebo opra-
vila fasáda hasičské zbrojnice. Občané Valchova žijí 
bohatým společenským životem.

Možnosti využití volného času v obci jsou nepřeber-
né – sportovní, kulturní i technicko-naučné. Ve spor-
tovním areálu lze provozovat většinu běžných sportů. 
Venku na víceúčelovém hřišti s umělým povrchem 
například malou kopanou, tenis, volejbal, nohejbal a 
podobně. V prostorách sokolovny lze hrát stolní tenis, 

ostatní sálové sporty nebo využít nově zbudovanou 
posilovnu. Okolí Valchova je velmi výhodné pro turis-
tiku, cykloturistiku, hipoturistiku, v zimě pro běžkaře. 
V obci je v zimním období také instalován lyžařský 
vlek pro děti. Přes obec Valchov vede cyklotrasa č. 
5227 – Boskovice – Hrádkov – Valchov – Velenov – Su-
chý – (Skalky 735 m n.m.) – Benešov – Pavlov – trasa č. 
5229 (19 km). Obec Valchov pořádá mnoho zajímavých 
akcí. V sezóně troje cyklozávody nadregionální úrovně 
– Valchovský Kameňák, Velkou cenu obce Valchov a 
Valchovský Drtič. Z těch společensko-kulturních vzpo-
meňme například taneční plesy, dětský maškarní kar-
neval, masopust, stavění máje a čarodějnický průvod 
obcí, Valchovskou pouť, rukodělné dílny s jarmarkem 
řemesel a domácí zabíjačkou, Mikulášskou nadílku, ko-
ledování u kaple, ohňostroj. Velké množství akcí nabízí 
i obecní knihovna, jde o přednášky, besedy, výstavy, 
výlety a exkurze, dlouhodobé projekty. Se zaměřením 
na podporu vědy a techniky, zejména u dětí byla ote-
vřena Herna technických souvislostí. Více aktuálních 
informací naleznete na www.valchov.cz nebo ve Val-
chovském zpravodaji.

Z BOSKOVIC K SRDCI DRAHANSKÉ VRCHOVINY
Valchov: Obec zaujme turisty

Zrcadlo - Turistické noviny léto-podzim vychází jako samostatně neprodejná příloha Zrcadla Blanenska a Boskovicka. Vydavatel BBN s. r. o., Sokolská 13, 
680 01 Boskovice, IČ: 277 12 770, evidenční číslo MK ČR E 17 259. 



Městys Protivanov je nejvýše položená obec Dra-
hanské vrchoviny. Žije tu 1020 obyvatel. V městysi 
najdeme mateřskou a základní devítiletou školu, 
zdravotní středisko s komplexní péčí pro děti a do-
spělé, informační centrum s knihovnou, poštu, lé-
kárnu a farní kostel Narození Panny Marie, který je 
ve slohu baroka. 

První zmínka o Protivanovu pochází z roku 1505. 
O vzniku názvu obce lze polemizovat a existují dvě 
domněnky. Jedna z nich tvrdí, že Protivanov obdržel 
svoje jméno od toho, jak tu proti sobě často vanou 
větry. Ano, podnebí je tu sice chladnější, ale i v let-
ním období si u nás turisté přijdou na své. 

V katastru obce se nachází nejvyšší bod Drahanské 
vrchoviny Skalky s nadmořskou výškou 734 m.n.m. 
Je to častý cíl pěších i cykloturistů. Najdeme tu bu-
dovu meteorologické stanice. Meteoradar je vysoký 
35 m a funguje od roku 1995. V blízkosti Skalek také 
pramení řeka Punkva. Severně od obce, v údolí Ha-
merského potoka, se nachází další cíl pěších turistů 
- protivanovský mlýn. Je to historické stavení s mlýn-
ským náhonem a v  jeho okolí je nově vybudována 
soustava uměle vytvořených poldrů. V tichosti okol-
ního lesa si tu můžete příjemně odpočinout a bu-
dete-li mít štěstí, uvidíte i chráněného a vzácného 
motýla modráska bahenního. Zdejší louky mají díky 
němu statut přírodních rezervací a památek evrop-
ského významu v rámci soustavy chráněných území 
Natura 2000.

Naopak jihozápadně, asi dva kilometry od obce 
(směrem na Boskovice) se na mírném svahu mezi 
lesy nachází areál rekreačního střediska. Tvoří ho 
tři a půl hektaru sportovních a rekreačních ploch se 
zděnými chatami, dřevěnými chatkami, hlavní budo-
vou (kuchyně, jídelna, hala s krbem, sociální zaříze-
ní) a parkovacími plochami. V jeho spodní části tvoří 

přírodní hranici dvou a půl hektarový protivanovský 
rybník. Stejným směrem, tedy na Boskovice, se v ná-
ruči zdejších lesů rozprostírá Oborský rybník. Roste 

tu vzácný poklad - hořeček český, který 
kvete jen na několika málo místech naší 
republiky. 

I zdejší okolní lesy lákají svojí typickou 
vůní hub turisty z blízkého či vzdáleného 
okolí.

V létě si u nás přijdou na své i cyklis-
té. Projížďka malebnou krajinou je přímo 
balzámem pro duši. Cykloturisté mohou 
v letních měsících využít i speciální auto-
bus, který je denně přiveze z Prostějova 
do našeho městyse. Přímo v Protivanově 
se také nachází půjčovna kol a koloběžek 
a to v penzionu Griltour. Penzion nabízí 
ubytování, příjemné posezení, prázdni-
nové grilování a v areálu je dětské hřiště 
s několika atrakcemi. 

Skutečnost, že cyklistika v Protivanově žije, doka-
zuje i letošní zahájení prací na nové cyklostezce přes 
naši obec. 

V srpnu tohoto roku se také na našem katastru 
uskuteční Akademické mistrovství světa v orientač-
ním běhu, jehož se zúčastní na 320 závodníků ze 40 
národů. 

Pro všechny turisty, kteří navštíví naši obec, nabí-
zí místní informační centrum brožury, letáky a kni-
hy o obci a okolí, dále si tu můžete zakoupit i různé 
suvenýry, např. pohlednice, turistické známky, kera-
mické a skleněné hrnky s motivem Protivanova, pro-
tivanovské oplatky několika příchutí, aj.

Městys Protivanov, jeho krásná okolní krajina, lesy 
a ticho na vás čekají s otevřenou náručí.

KRAJ NEJEN VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN
Městys Protivanov je živou obcí



STUDIO BRENDIS 
 stylový kadeřnický salon 
  pro ženy i muže
Stylové kadeřnické studio BRENDIS v Blansku nabízí kompletní kadeřnické služby za nízké 

ceny, pohodlí, komfort a práci s profesionální italskou vlasovou kosmetikou: COTRIL.
Těšíme se na Vás v Obchodním centru Ježek – 1. patro, ul. Smetanova 6, Blansko - můžete využít našich 

kadeřnických služeb i BEZ PŘEDCHOZÍHO OBJEDNÁNÍ! 
Brendis Vás jistě osloví pozitivní atmosférou a příjemným prostředím 
s nabídkou:Káva, čaj či limo zdarma Dětský koutek 
s hračkami pro Vaše děti Pro zaplnění volných chvil, mů-
žete u nás využít časopisy
NABÍDKA SLUŽEB:  Střihy dámské, pánské i dětské | 
Barevné melíry | Barvení různými technikami | Prodlužování 
vlasů | Společenské a svatební účesy | Prodej vlasové 
kosmetiky Cotril | Slevy za věrnost – na kadeřnické služby či 
vlasovou kosmetiku Cotril | Dárkové poukazy

AKTUÁLNĚ NOVĚ VE STUDIU BRENDIS TAKÉ K DOSTÁNÍ => 
První lifting pro vlasy s botonovým efektem

Obchodní centrum Ježek 
1. patro, ul. Smetanova 6, 

Blansko
PO, ÚT: 9 – 18 h | ST,ČT,PÁ: 9-17 h      

Mobil: 775 536 363
www.studiobrendis.cz

PŘÍRODNÍ KOSMETIKA 
U MARUŠKY

nákupní pasáž CENTRUM BLANSKO
Kontakt: Marie Beličková, mobil: 606 310 050

Vážené zákaznice, dovolujeme si poděkovat vám za přízeň 
a zájem o náš obchůdek Přírodní kosmetiky u Marušky 
v nákupní pasáži CENTRUM, na ul. Rožmitálova v Blansku.
Tímto si Vám dovolujeme nabídnout novou kosmetickou 
značku IDEA TOSCANA. 
Již při vyslovení „olivový olej“ se nám vybaví olivové háje, slunce, teplo, pohodu v duši a slunnou Itálii. S vynikajícím 
toskánskám olejem IPG pracuje italská firma PRIMA SPREMITURA, ve volném překladu první lisování, ktera nabízí 
naprosto výjimečnou kosmetickou řadu, kde vysoká kvalita je zárukou opravdu viditelného účinku.

 - BEZ PARABENU, SILIKONU  - NEDOBARVOVÁNO
 - NEPARFEMOVÁNO   - NETESTOVÁNO NA ZVÍŘATECH
 - PRO CITLIVOU PLEŤ   - TESTOVÁNO DERMATOLOGICKY A MIKROBIOLOGICKY

Výjimečná středomořská tradice použití olivového oleje v kosmetice je zachována až do dnešních dnů.
Celá kosmetická řada je určena k hygieně a péči o tělo.

Budete velmi příjemne překvapeni.
Ve stávající nabídce zůstávají značky BOTANICO, BOEMI, BOHEMICA, SALOOS a dále výborné čaje 
HYSON ze SRÍ LANKY a nově zavedená čerstvě mletá káva ARABICA.
 Těšíme se na Vás



Vyhlídka z věže kostela 
sv. Martina

V průběhu celé turistické sezony lze navštívit komentovanou prohlídku věže 
kostela sv. Martina v Blansku. Kromě toho, že vystoupáte až do nejvyššího pat-
ra věže a budete se moci odtamtud rozhlédnout po Blansku, také se seznámíte 
s historií kostela. A protože vyhlídka je až u samotných zvonů, můžete si také 
prohlédnout všechny tři z blízka, mezi nimi i Poledník, který patří k nejstarším 
v České republice.

Otevírací doba: červenec-srpen  - ÚT-SO 9:00-12:00 a 13:00-16:00 hod.,  
NE 13:00-16:00 hod., září-říjen - SO 9:00-12:00 a 13:00-16:00 hod., NE pouze 
po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě 13:00-16:00 hod.

Nové expozice blanenského 
zámku 
Objevitelé Moravského krasu

Nová expozice blanenského muzea se snaží připomenout nadšence, kteří 
v období od 18. století do třicátých let 20. století razili cestu do tajuplného 
podzemního světa a zasloužili se o jeho poznání. Jejich příběhy zobrazují pa-
nely s bohatou fotodokumentací z objevování jeskyní. Setkáte se zde i s potá-
pěčem v historickém skafandru a z jeskyně na vás vykoukne i kostra jeskyn-
ního medvěda. Celkovou atmosféru jeskyně dotváří i zvukové efekty kapající 
vody a hukotu ponorné říčky.

Hrady blanenského okolí
Další z nových expozic 

představuje historii hradů 
v okolí Blanska, a to nejen 
pomocí známých informač-
ních panelů a podrobných 
kreseb, ale vystaveny jsou 
i modely hradů, jak vypa-
daly v době své největší 
slávy. Najdete zde Blansek, 
Doubravice, Holštejn a další 
hrady z okolí, z nichž dnes 
většinou zbyly už jen rui-
ny. Významně byla rozšíře-
na také venkovní expozice 
umělecké litiny na nádvoří.

Otevírací doba: duben-říjen - úterý-neděle 9:00-17:00 h, listopad-březen 
- úterý-pátek 9:00-17:00 h

V Blansku můžete také 
navštívit dřevěný  koste-
lík  z  Podkarpatské  Rusi, 
převezený v roce 1936 do 
Blanska. Největším letním 
turistickým lákadlem zů-
stává bezesporu Aquapark 
Blansko s množstvím vod-
ních atrakcí a s vnitřním 
i venkovním posezením. 
Sportovcům nově slouží 
také kilometrový in-line 
okruh vybudovaný okolo 
Sportovního ostrova a městská cyklostezka.

Věříme, že vás nová turistická nabídka města zaujme a vydáte se k nám za 
poznáním. Blansko je totiž nejen moderním městem se zajímavou historií, ale také 
s bohatým kulturním životem, dokonalým sportovním zázemím pro všechny druhy 

rekreačních sportů a hlavně s rozvinutou turistickou infrastrukturou, která z něj 
dělá ideální místo pro rodinné výlety či strávení dovolené.

Blanenská informační kancelář „Blanka“
Rožmitálova 6, 678 01 Blansko

Tel.: +420 516 410 470, +420 516 775 185
Fax: +420 516 410 480

E-mail: infocentrum@blansko.cz
www.blansko.cz, www.blanensko.cz

Blansko: Brána Moravského krasu
Město Blansko má díky své poloze v bezprostřední blízkosti Moravského krasu turistům co nabídnout a nová 

atraktivní místa stále přibývají. Léto v Blansku můžete strávit nejen prohlídkou historických památek,  
ale také rekreací a sportem, pro který Blansko nabízí ideální podmínky.



Penzion U PETRA najdete na Drahan-
ské vrchovin  nedaleko Boskovic 

v obci Suchý. Je pln  neku ácký, 
p izp soben celoro n  pro rodin-
nou 

rekreaci. V zim  
je možné bruslení 
a b žkové lyžování. 
Nedaleko je Morav-
ský kras, Boskovice 

se zámkem, hradem, 
židovským m stem 

a spoustou kulturních akcí... 

UBYTOVACÍ KAPACITA 
PENZIONU je 20 míst ve 4 dvou 
a 3 t íl žkových pokojích s možností p istýlky 
u 3 dvoul žkových pokoj . Každý pokoj má sprchový 
kout a WC.

RESTAURACE PENZIONU má 60 míst. 
Vhodná pro po ádání r zných oslav, svateb, jubileí, 
remních školení apod.

Kontakt: Milan Ošlejšek * Suchý 20 * Boskovice 
680 01, tel.: 602 590 952 * e-mail: info@
penzionupetra.cz * www.penzionupetra.cz

STŘEDOZÁPADNÍ MORAVA

 sk ch r s  sk v c  
v  s rác  s a  ar ry 

á á 
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NAŠE AKCE
PODPORUJÍ

w w w . k s m b . c z
w w w. f a c e b o o k . c o m / k s m b. c z

BLANENSKÉ ZÁMECKÉ GULÁŠOBRANÍ – 12. 7. 2014 od 9 h, zámecký park Blansko

FRANTIŠEK NEDVĚD a TIEBREAK – 30. 7. 2014 v 19 h, Zámek Blansko

DÍVKA ČESKÉ REPUBLIKY 2014  – 13. 9. 2014 v 18 h, Dělnický dům Blansko

MICHAL HOR ÁČEK
HUDEBNÍ RECITÁL MEZI NÁMI  – 16. 9. 2014 v 19.30 h ,  kino Blansko

TANEČNÍ 2014 – 18. 9. 2014 od 17 h, Dělnický dům Blansko

MILOŠ PERNICA a hosté – 23. 9. 2014 v 19.30 h, Dělnický dům Blansko
(Two-Generation Trio /jazz/: Vincenc Kummer – kontrabas, Vilém Spilka – kytara, Radek Zapadlo – saxofon)

ROZMARNÝ DUCH (divadlo) – 13. 10. 2014 v 19.30 h, Dělnický dům Blansko

FRANKIE a JOHNNY (divadlo) – 29. 10. 2014 v 19.30 h, Dělnický dům Blansko

BURZA STŘEDNÍCH ŠKOL  – 7. 11. 2014 od 9 h, Dělnický dům Blansko

VÍTÁNÍ sv. MARTINA  – 16. 11. 2014 od 9 h, zámecký park Blansko

MILOŠ PERNICA a hosté – 25. 11. v 19.30 h, Dělnický dům Blansko (Lukáš Sommer – kytara, Adam Pavlíček – kytara)

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU  – 28. 11. 2014 od 9 h, náměstí Republiky Blansko

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
(ukázky lidových řemesel) 1. 12. – 7. 12. 2014 od 10 h, Dělnický dům Blansko

DĚTSKÝ SILVESTR 2014  – 31. 12. 2014 v 15 h, kino Blansko

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 2015 – 1. 1. 2015 od 17 h, náměstí Republiky Blansko

PETR BENDE
VÁNOČNÍ KONCERT

prosinec 2014

K posezení je zde restaurace, šenk, 
stylová pivnice a bar. K relaxaci láká 
bowling, wellness centrum, pivní lázně. 
Pro pořádání akcí či školení je připrave-
ný kongresový sál, Sloupový sál i men-
ší salonky. Ve sklepních prostorách se 
nachází Muzeum pivovarnictví, lze také 
zajistit prohlídku pivovaru Černá Hora 

- nejstaršího pivovaru v České repub-
lice. 

Muzeum pivovarnictví
Historické prostory pod hotelem Vám 

nabízí prohlídku zcela ojedinělých skle-
pení v ČR, ve kterých bylo vybudováno 
Muzeum pivovarnictví. Během pobytu 

v hotelu můžete podniknout nejen ex-
kurzi do nynějšího pivovaru Černá Hora, 
ale rovněž můžete zavítat právě do pro-
stor muzea, kde uvidíte, jak probíhal vý-
voj ve výrobě lahodného moku od dáv-
né minulosti až po současnost. V těchto 
neobyčejných prostorách je možné po-
řádat výstavy a společenské akce.

HOTEL SLADOVNA ČERNÁ HORA
Hotel Sladovna nabízí svým klientům ubytování ve 40 luxusně vybavených pokojích. K dispozici jsou 
dvou a třílůžkové pokoje, bezbariérový pokoj a pro rodiny pokoje čtyřlůžkové. Nezapomenutelné 
zážitky nabízí mezonetový Apartmán Sladovna. 

Kontakty: +420 539 086 395, +420 730 167 599, recepce@hotelsladovna.cz, info@hotelsladovna.cz, www.hotelsladovna.cz



Moravský kras se rozkládá jen pár kilometrů severně od Brna. Toto 
nejvýznamnější krasové území České republiky Je chráněnou krajinnou 
oblastí zahrnující čtyři národní přírodní rezervace, jedenáct přírodních 
rezervací a dvě národní přírodní památky. 

Není proto divu, že Moravský kras patří mezi nejvyhledávanější cíle tu-
zemských i zahraničních turistů, a to nejen o prázdninách a dovolených. 
Kras, to jsou unikáty živé i neživé přírody, četné archeologické, paleonto-
logické i kulturní památky. Hlavním lákadlem jsou ale především jeskyně. 

Těch je na území krasu více než tisíc a další možná teprve čekají na své 
objevení. Největší je systém Amatérské jeskyně o délce více než 40 km, tam 
se však dostanou jen speleologové. Turisté mají možnost navštívit celkem 
pět veřejnosti přístupných jeskyní, nasát tak atmosféru tajemného podze-
mí a obdivovat jedinečnou krápníkovou výzdobu. 

Oblast Moravského krasu nabízí také mnoho příležitostí pro pěší turisty 
nebo cykloturisty, ale také pro ty, kteří se i v době volna chtějí dozvědět 
něco nového.

Punkevní jeskyně a propast Macocha
Nejnavštěvovanější jeskyní Moravského krasu je Punkevní jeskyně. Najdete ji v 

Pustém žlebu, asi dva kilometry od informačního centra Skalní mlýn proti proudu 
říčky Punkvy. Směřují k ní každoročně tisíce návštěvníků včetně dětí v rámci školních 
výletů, ale i tisíce zahraničních turistů z celého světa. 

Tajemné podzemí vám nabídne procházku mohutnými dómy a chodbami s kráp-
níkovou výzdobou až na dno propasti Macocha. Punkevní jeskyně jsou vyhledávány 
především díky další částí návštěvní trasy. A tou je projížďka na motorových člunech 
po podzemní říčce Punkvě, jejíž součástí je prohlídka Masarykova dómu, nejkrásnější 
prostory Punkevních jeskyní. 

Až vás loďka zase vyveze na denní světlo, udělejte si výlet ke propasti, kterou jste 
už viděli z jejího dna. Můžete jít pěšky nebo se nechat vyvézt lanovkou, jejíž dolní 
stanice je nedaleko. Naskytne se vám pohled do jedné z největších propastí tohoto 
typu ve střední Evropě. Horní můstek leží ve výšce 138 metrů a Dolní - ve výšce cca 
90 metrů nade dnem. 

Sloupsko-šošůvské jeskyně
Sloupsko-šošůvské jeskyně jsou největší zpřístupněné jeskyně v České republice. 

Tvoří je rozsáhlý komplex dómů, chodeb a obrovských podzemních propastí, které 
spojují dvě podzemní patra s výškovým rozdílem 60 metrů. Návštěvní trasa prochází 
horním patrem. Můžete si zvolit jeden ze dvou prohlídkových okruhů. Krátký okruh 
o délce 890 metrů prochází sloupskou částí jeskyně a končí v jeskyni Kůlna s arche-
ologickou expozicí. Dlouhý okruh o délce 1760 metrů vede sloupskou i šošůvskou 
částí jeskyní a rovněž končí v jeskyni Kůlně. Pro tělesně postižené návštěvníky byla 
velká část jeskyní upravena jako bezbariérová. Jeskyně je významným nalezištěm 
koster jeskynních medvědů, lvů, hyen a dalších živočichů. Prostora nazývaná Eliščina 
jeskyně má velmi bohatou krápníkovou výzdobu a také vynikající akustiku, proto je 
příležitostně využívána pro koncerty komorní hudby. Při rekonstrukci v roce 1997 
byla přemostěna Stupňovitá propast a návštěvníkům se tak otevřel nový netradiční 
pohled. Propast Nagelova, hluboká 80 metrů, je největší podzemní propastí svého 
druhu v České republice.

Jeskyně Balcarka
Jeskyně Balcarka se nachází jižně od Ostrova u Macochy, při východním okraji vá-

penců Moravského krasu, v jádru skalnatého meandru Suchého žlebu. Jistě vás na-
dchne svou krápníkovou výzdobou snad nejbohatší v Moravského krasu. 

Jeskyně tvoří složitý systém, vystupující ve dvou výškových úrovních spojených 
vysokými dómy. Na vzniku jeskyně se podílely vody Lopače a Krasovského potoka. 

Balcarka je pro návštěvníky zvlášť přitažlivá pestrostí krápníkové výzdoby na poměr-
ně malé rozloze. Mimořádné bohatství krápníků, typicky vyvinuté povrchové krasové 
jevy (závrty, škrapy), bohaté archeologické a paleontologické nálezy, význačné druhy 
teplomilné květeny a malebnost okolní krajiny činí z Balcarky jedno z nejzajímavěj-
ších míst v Moravském krasu.

Kateřinská jeskyně
Asi tři sta metrů před spojením Suchého a Pustého žlebu u Skalního mlýna se v pra-

vém údolním svahu Suchého žlebu otevírá osm metrů vysoký vchod do Kateřinské 
jeskyně. Jde o výtokovou jeskyni řeky Punkvy, která v geologické minulosti odtékala 
z propasti Macocha dosud neznámými chodbami k jihozápadu a Kateřinskou jesky-
ní vytékala do Suchého žlebu. Jeskyni tvoří dva vzájemně spojené mohutné dómy s 
přilehlými chodbami. V částech bližších vchodu sídlil člověk starší doby kamenné, 
jehož pozůstatky byly nalezeny v jeskynních hlínách vedle kostí čtvrtohorních zvířat, 
zejména medvědů (unikátní je hromadný nález koster jeskynních medvědů v jednom 
z komínů jeskyně).

Jeskyně byla pro veřejnost otevřena v roce 1910. Dnes poskytuje návštěvníkům 
vzrušující zážitek nejen prohlídka neobvyklé krápníkové výzdoby, ale především fas-
cinující doklady rozsáhlého řícení stropů podzemních dutin, které v minulosti vedlo 
ke vzniku nejrozlehlejších dómů v Moravském krasu. 

Jeskyně Výpustek
Tato jeskyně byla zpřístupněna veřejnosti zatím jako poslední. Najdete ji nedaleko 

Křtin ve směru na Adamov. Labyrint temných chodeb a dómů byl vytvořen ponorovou 
činností Křtinského potoka. Podle záznamů jej navštěvovali již v 17. století mastičkáři, 
kteří zde nacházeli kosti pravěké zvířeny. 

Podstatnou část prostor jeskyně Výpustek nejvíce poznamenala druhá světová 
válka. Již v roce 1938 převzala podzemní unikát Čs armáda, která zde měla muniční 
sklad. Mnoho prostor a skalních přepážek bylo odstřeleno a tak se staly z přírodních 
chodeb nevlídné tunelové prostory. 

Jeskyně je nyní výjimečná především dvousetmetrovou vestavbou bývalého ar-
mádního velitelského pracoviště, které bylo vyňato ze systému bojové pohotovosti 
v roce 2001 a je doposud plně funkční. Nyní jsou postupně odstraňovány zazdívky 
provedené ve II. světové válce, kdy byla do podzemí umístěna německá továrna na vý-
robu součástek leteckých motorů. Za těmito zdmi se postupně objevují původní části 
popisované v historické literatuře s nádhernou sintrovou výzdobou, z nichž některé 
jsou již zařazeny do prohlídkové trasy.

V roce 2006 převzala jeskyni Správa jeskyní Moravského krasu s veřejnosti ji zpří-
stupnila o dva později. Prostory jsou z velké části upraveny jako bezbariérové.

MORAVSKÝ KRAS
Hlavním lákadlem jsou jeskyně



Obec Vavřinec získala v roce 
2011 ocenění Vesnice Jihomo-
ravského kraje roku 2011. Leží 
40 km severně od Brna a je tvo-
řena čtyřmi místními částmi, 
dříve samostatnými obcemi 
(Vavřinec, Veselice, Suchdol) 
a osadou Nové Dvory, které 

byly v roce 1960 sloučeny v jeden územně sa-
mosprávný celek s názvem Vavřinec. 

Uvedená sídla jsou pozůstatkem osidlování 
probíhajícího na území vpravo nad Pustým žle-
bem v okolí hradu Blansko 
v polovině 13. století. Jeho zří-
cenina je přístupná z Nových 
Dvorů nádhernou lipovou 
alejí, která obdržela v roce 
2011 titul Alej roku a v roce 
2012 jeden ze stromů v této 
aleji titul Strom roku. 

Krásná příroda a plno lesů 
na území obce jsou předur-
čené především k vycházkám 
a odpočinku. Vavřinec s Vese-
licí potom poskytují nádherné 
pohledy na hřeben Drahan-
ské vyrchoviny. Nejkrásnější 
výhled ale nabízí rozhledna 
stojící na nejvýše položeném 
místě v obci, na kopci Podvrší 
s nadmořskou výškou 590 m. 
Z jejího vyhlídkového ocho-
zu v nadmořské výšce 621 
m máte možnost kruhového 

výhledu mimo Drahanské vrchoviny i na Pálavu, 
Českomoravskou vysočinu, Boskovickou brázdu, 
atomovou elektrárnu Dukovany, ale jako na dla-
ni budete mít mimo osady Nové Dvory další tři 
místní části obce. Ty jsou ve znaku obce symboli-
zované figurou měsíce a hvězdy (Vavřinec), koně 
(Veselice) a stromu lípy (Suchdol). První písem-
ná zmínka o uvedených sídlech je z roku 1267 
(Veselice, Suchdol) a 1378 (Vavřinec). 

Informace nejen o obci samotné, ale také o dal-
ších turistických zajímavostech v regionu Morav-
ský kras a okolí můžete získat v sezónním Turis-

tickém informačním centru 
umístěném ve víceúčelové bu-
dově, jež se nachází u parkoviš-
tě určeného pro motorizované 
návštěvníky rozhledny Pod-
vrší. Další informace o obci, 
rozhledně, ale i dalších zajíma-
vostech na území obce najdete 
také na www.vavrinec.cz nebo 
na www.rozhledna-veselice.cz. 

Tento zdroj informací Vám 
také nabídne např. návštěvu 
výletiště ve Vavřinci, kde se 
můžete občerstvit ve stínu 
osmdesátiletých lip a jírovců, 
nebo posedět ve Veselici na 
návsi s novou kapličkou sv. 
Antonína, případně v Suchdo-
le na výletišti u rybníka. To je 
jen několik námětů jak si ve 
Vavřinci užít klidu a načerpat 
nové síly do další práce. 

K SRDCI MORAVSKÉHO KRASU
Vavřinec: Obec dalekých výhledů

- stylové prostředí
- celodenní stravování, 

 - zvěřina, ryby
- svatební hostiny
 

- oslavy, večírky, rauty
- stravování 
 hromadných výprav
- kapacita 70 míst

Otevřeno: DUBEN so-ne * KVĚTEN – ŘÍJEN denně od 9 hodin (mimo pondělí), tel.: 739 069 342

Zámecká restaurace Rájec – Jestřebí



Petrovice  leží  na  Drahanské  vr-
chovině,  severovýchodně  od  Blan-
ska  a  patří  k  nejstarším  vesnicím 
v okolí. Ve starých rodinných kroni-
kách se uvádí, že zde už od šestého 
století trvale sídlil slovanský rod. 

V Moravského zemského archi-
vu v Brně jsou pak uloženy nejstarší 
záznamy o Petrovicích, včetně první 
písemné zmínky o obci z roku 1374. 
V průběhu staletí vlastnilo Petrovice 
mnoho majitelů. Mezi nejvýznam-
nější ale patřili vladykové z Petrovic. 
Obec s tvrzí pak několikrát změnila 
majitele. Zkázu tvrze pak v roce 1431 
dokonala Husitská vojska. Ta byla do 
základů vypálena a zcela zanikla. Dře-
věný kostelík, který stál nedaleko tvr-

ze, byl později přestavěn na kamenný 
gotický kostel. Kostel sv. Petra a Pavla 
stojí na stejném místě dodnes. Do sou-
časné barokní podoby byl dostavěn v 
roce 1735.

Petrovice jsou útulnou vesnicí s je-

dinečnou atmosférou. Původně dře-
věná středověká dědina se v průběhu 
staletí samozřejmě měnila a vyvíjela. 
Snaha stavět domy v úzkém sepětí 
s okolní krajinou však zde zůstala. Ze 
zkušeností a stavebního umu předků 
čerpají obyvatelé Petrovic dodnes. 

Je třeba říci, že výstavba nových 
domů a opravy významných kul-
turních památek zde probíhají s vý-
znamnou podporou vedení obce. Ar-
chitektonická tvář Petrovic je vlídná 

a propojení obce s okolní krajinou 
je přirozené. Je radost procházet se 
upravenou vsí, jejíž architektura nijak 
zbytečně nevybočuje. 

Na turisty a výletníky čeká v Petro-
vicích také celá řada služeb. Příjemné 
chvíle mohou strávit třeba v nově zre-
konstruovaném penziónu U Hraběn-
ky. Penzion nabízí kromě pohodlného 
ubytování i další služby pro relaxaci 
duše i těla. Mohou si zde odpočinout a 
načerpat další síly. Hostům je k dispo-
zici wellness s vířivou vanou, saunou 
a infrasaunou. 

Nad Petrovicemi se majestátně tyčí 
bývalý větrný mlýn z roku 1855. Místní 
horáci věnují ochraně přírody a péči o 
okolní krajinu velkou pozornost. Není 
to jen proto, že jsou Petrovice hojně 
navštěvovány turisty. Sami Petrovičtí 
chtějí žít v útulné a upravené vesnici. 

Proto se pečlivě starají o údržbu zele-
ně a společně dbají na pořádek v obci 
a okolí. 

Společenský život v Petrovicích je 
pestrý a bohatý. V obci je několik spol-
ků a sdružení, které se starají o roz-
manité kulturní dění a o udržování 
tradic. Každý rok prochází vesnicí ma-
sopustní průvod masek s medvědem. 
Tato významná tradice má kořeny 
hluboko v historii. A tak i dnes, když 
zahlédnete masopustní průvod rejdit 
po vsi, dýchne na vás atmosféra dáv-
ných časů... Všechny spolky a sdru-
žení společně vytváří jedinečnou at-
mosféru v obci. Petrovice jsou dnes, 
se svými šesti sty obyvateli, moderní 
vesnicí s výbornou občanskou vyba-
veností a technickou infrastrukturou. 
V Petrovicích se prostě dobře žije.  
 www.oupetrovice.cz

SEVER MORAVSKÉHO KRASU
Petrovice: Obec s atmosférou

Penzion U Hraběnky 
se nachází téměř v samém centru 

chráněné krajinné oblasti Moravský kras 
v malé obci Petrovice v blízkosti propasti 

Macocha a Punkevních jeskyní.

Nabízíme ubytování v 7 standardně zařízených 2 lůžkových 
pokojích a apartmánech, a ve 3 zcela nových rodinných 2-poko-
jových apartmá.

Pro relaxaci a odpočinek je hostům k dispozici malé wellness se 
saunou a whirpoolem. Nabízíme také vyjížďky na koních, v kočá-
rech a pro větší skupiny koněbusem. Naše restaurace nabízí tradič-
ní českou a moravskou kuchyni a na přání rádi připravíme menu 
dle vašich přání a požadavků.

K uspořádání rodinných oslav, svateb, firemních školení a se-
tkání je k dispozici samostatný salónek propojený s letní terasou 
s možností rožnění a grilování.

Kontakt:  tel.: +420 516 435 486, Mobil: +420 724 941 500
  e-mail:info@hrabenka.cz www.hrabenka.cz



Největším rybníkem v Moravském krasu je Olšovec roz-
prostírající se na okraji Jedovnic. Na jeho břehu najdete 
také kemp stejného jména. 

U��������
Kemp nabízí několik 

možností ubytování. Od 
travnatých ploch pro mi-
lovníky stanování, přes 
chaty s dvěma až šesti 
lůžky, dvou až pětilůžko-
vé pokoje v hlavní budově 
s různou úrovní vybavení. 
K dispozici jsou společné 
sprchy a umývárny, ku-
chyňka i pračka. Pro ty 
náročnější jsou k dispozi-

ci moderní bungalovy s kuchyňkou, koupelnou, dvěma ložnicemi, parkovacím 
stáním, s možností elektrického vytápění , s internetovým připojením a dalšími 
výhodami.

S���������
V hlavní budově kempu najdete stravovací zařízení. Podle ceníku uvedeného 

také na internetových stránkách, si můžete objednat plnou penzi nebo polopen-
zi. Lze si objednat zvlášť snídaně, obědy a večeře. Vaříme bezlepkovou dietu 
(bezlepkové pečivo nutno dovézt sebou). V okolí kempu se nachází několik re-
staurací, hospůdek a stánků. 

Výhodná poloha kempu umožňuje návštěvníkům nepře-
berné možnosti využití volného času. 

T��������
Výhodná poloha Jedovnic a rybníka Olšovce umožňuje volit zajímavé blízké 

a vzdálenější turistické cíle v Moravském krasu. K oblíbeným cílům kratších pě-
ších výletů patří například Rudice s větrným mlýnem, propadáním Jedovnické-
ho potoka a dalšími zajímavostmi. Rozhodně si nenechejte ujít výlet k propasti 
Macocha s možností návštěvy Punkevních jeskyní. Pěšky se můžete vydat také 
k jeskyni Balcarka a na další zajímavá místa. Pestrost výletů vám umožní časté 
autobusové spojení s Blanskem a Brnem. Terény kolem rybníka nabídnou ne-
přeberné množství tras pro milovníky jak pěší turistiky, tak i cykloturistiky. 

D���� ������
Minigolfové hřiště najdete přímo v areálu kempu. Je k dispozici v hlavní se-

zóně denně. Sportovní hřiště leží jen asi sto metrů za kempem, tam si můžete 
zahrát beachvolejbal, nohejbal, ruské kuželky a petanque. 

Š�������
Půjčovna šlapadel leží v bezprostřední blízkosti kempu. Nabízí menší šlapa-

dla pro dvě osoby i větší pro čtyřčlennou posádku. Půjčovna je v provozu od 
června do srpna od 10 do 19 hodin.

D����
Pro ty nejmenší - bazének a dětské hřiště hned nad minigolfem. Novinkou je 

dětský koutek v areálu kempu umístěný vedle stánku se zmrzlinou. Vedle hou-
paček čeká na děti zábavná loď Kosíř se skluzavkami, průlezkami a další zába-
vou. Rodiče mohou využít posilovací stroje. Ty se nalézají hned vedle dětského 
koutku, a tak je možné mít děti stále pod dohledem.

R������
Každý rok si můžete na rybníku Olšovci zarybařit. Sezóna u nás začíná 1. čer-

vence a končí 31. srpna. 
Rybářské povolenky si 
můžete zakoupit denně 
na recepci ATC Olšovec. 
Na výlov rybníka Olšovce, 
kde chováme především 
známého jedovnického 
kapra, se každoročně 
sjíždějí tisíce zvědavců 
i zájemců o koupi kvalitní-
ho rybího masa. Sledujte 
naše internetové stránky 
www.olsovec.cz.

Olšovec spol. s.r.o. Jedovnice 
připravuje v říjnu 2014

V���� ������� O������ 
Prodej živých ryb, dvoudenní program u hráze.

Další info na www.olsovec.cz.

ATC Olšovec Jedovnice
provozuje

půjčovnu lodiček a šlapadel na Olšovci

OTEVŘENO 
ČERVENEC, SRPEN od 10 do 19 hodin 

KVĚTEN, ČERVEN, ZÁŘÍ JEN O VÍKENDU od 10 do 18 hodin 

 Info na 724 783 881

Autokemp Olšovec: Ideální místo k odpočinku

Olšovec Jedovnice spol s.r.o.
připravuje

MIKULÁŠSKÝ JARMARK 
Veletrh produktů označených „Moravský kras – 

regionální produkt“
sobota – 6. prosince 2014

otevřeno od 8.00 do 16.30 hodin
sál KD Jedovnice

Součástí akce bude i burza knih, časopisů, hudebních 
nosičů.Prezentovat se bude většina výrobců, kteří vyrábí 
produkty označené „Moravský kras – regionální produkt“.

PROPAGACE ZA VÝHODNÝCH PODMÍNEK
Domluvte si nezávaznou schůzku na telefonu 777 008 399 nebo e-mailu 

inzerce@zrcadlo.net a informujte se o výhodných podmínkách inzerce ve 

čtrnáctideníku Zrcadlo Blanenska a Boskovicka.

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS VŠE, CO POTŘEBUJETE: 

tematické přílohy,• 

bonusy ZDARMA,• 

VÝRAZNÉ SLEVY• 

GARANTUJEME KVALITNÍ DISTRIBUCI• 

Rekreace v Městysi Jedovnice
Městys Jedovnice leží asi 25 km 

od jihomoravské metropole Brna, 
v těsné blízkosti města Blanska. 
Okolní lesy přírodního parku tvoří 
vstupní bránu do Moravského kra-
su. Vzhledem k zeměpisné poloze 
a neobyčejné štědrosti přírody jsou 
Jedovnice významným střediskem 
rekreace, turistiky a vodních spor-
tů, jejichž známost přesahuje hra-
nice regionu i hranice České repub-
liky.

Nejstarší písemná zmínka o Je-
dovnicích pochází z roku 1251. His-
torie tohoto městysu položeného v 
malebné kotlině mezi lesy je však 
starší. Souvisí s osídlováním kraje 
slovanským obyvatelstvem, živícím 
se zemědělstvím a dobýváním želez-
né rudy.

Za zakladatele jedovnického pan-
ství a rodu pánů z Holštejna je po-
važován Crha z Čeblovic. Pocházel 

z Tišnovska, jeho rodná ves Čeblovi-
ce poblíž Lažánek zanikla. Poprvé se 
Crha vyznamenal statečným posto-
jem proti Tatarům, za to byl jmeno-
ván rytířem krále Václava I.

V okolí bylo v minulosti několik 
obcí, které již před několika staletími 
zanikly. Nejvýznamějšími z nich byly 
osady Bystřec, Budkovan a Vilémov.

Začátkem 14. století se osiřelé pan-
ství Jedovnice dostalo do rukou pánů 
z Lipé. Bylo zde centrum obchodníků, 
řemeslníků, vzkvétal rybolov, k do-
stání byly výrobky rudických železá-
řů. R. 1335 byly Jedovnice povýšeny 
na městečko a nadány znakem mod-
rého jelena v červeném poli.

Poté jedovnické panství vystřída-
lo několik majitelů, Jedovnice zažily 
útrapy třicetileté války. V polovině 
18. století získal panství hrabě Anto-
nín Salm, který se později stal majite-
lem rájeckých statků. Zakládal ham-

ry, uvedl do provozu první dvě hutě, 
vznikly kolonie dělnických domků 
- dnešní Chaloupky. Za první repub-
liky se Jedovnice staly vyhledávaným 
rekreačním místem.

Z kulturních památek je nejvý-
znamnější pozdně gotický kostel, po-
stavený v 16. století namísto původ-
ního dřevěného. Kostel byl koncem 
20. století moderně vyzdoben. 

Městys Jedovnice si zachovává 
ráz malého městečka s množstvím 
restaurací, obchodů s potravinami, 
ovocem a zeleninou, textilem i prů-
myslovým zbožím.

Je zde několik kadeřnictví, kosme-
tické a masérské služby, cukrárna, 
živnostníci provozující stolařství, zá-
mečnictví a jiné služby.

www.jedovnice.cz

Zrcadlo - Turistické noviny léto-podzim vychází jako samostatně neprodejná příloha Zrcadla Blanenska a Boskovicka. Vydavatel BBN s. r. o., Sokolská 13, 
680 01 Boskovice, IČ: 277 12 770, evidenční číslo MK ČR E 17 259. 

TYRŠOVA OSADA
- ubytování v 4 a 5-lůžkových chat-
kách o celkové kapacitě 70 míst
- ubytování v pokojích 2-4 lůžkových 
o kapacitě 15 míst
- veranda, sociální zařízení společné
- cena zahrnuje ubytování a snídani
- Volejbalové hřiště, pentaque, bad-
minton a stolní tenis v areálu, wi-fi  připojení ve společenské místnostilo
Kontakt: tel.: 777 875 821 nebo 774 875 821, 
 e-mail: tyrsova-osada@seznam.cz



ZÁMEK KŘTINY je 
účelové zařízení Mendelovy univerzity 
v Brně, poskytuje svým hostům kon-
ferenční služby (konferenční, spole-
čenský sál, salonky), ubytovací služby 
(ubytovací kapacita 50 osob), stravo-
vací služby (zámecké restaurace, cate-
ring) a další služby dle přání zákazníků. 
Velmi široká nabídka služeb existuje 
i pro firmy – vzdělávací a teambuildin-
gové akce, konference setkání a další 
včetně komplexního servisu. 

Zámek Křtiny je organizační součástí 
Školního lesního podniku Masarykův 
les Křtiny (ŠLP).

Na zámku Křtiny jsou pro vás připra-
veny moderně vybavené dvoulůžkové 
pokoje s kvalitním nábytkem, vlastní 
sprchou a WC, on line připojením na 
internet, výhledem na Chrám Panny 
Marie Křtinské nebo na okolní lesy 
a klidem pro relaxaci. Celková kapaci-
ta ubytování je maximálně 50 osob ve 
23 dvoulůžkových pokojích s možností 
čtyř přistýlek. Ubytování je možné den-
ně od 14 do 22 hodin.

Firemní a vzdělávací akce jsou prio-
ritou zařízení, proto jsou veškeré pod-
mínky spolupráce detailně a individu-
álně řešeny s každým klientem. Zámek 
je ideální pro pořádání konferencí, 

seminářů, workshopů, školení, ale 
i rauty, večírky, kde nabízíme soukro-
mí a provozní dobu podle požadavků 
zákazníka. 

Zámek disponuje celkem pěti sály 
či salonky o různých velikostech, mo-
derní technikou a zázemím pro konání 
větších i menších setkání. Kongresový 
sál, Společenský sál, Lovecký salónek, 
PC učebna, Zámecká restaurace.

Zámecká restaurace 
se skládá ze tří na sebe navazujících 
prostor, z nichž jedna je terasa – zim-
ní zahrada. Specialitou restaurace je 
příprava čerstvé zvěřiny z okolních 
lesů. Kuchyně zámku Křtiny zabezpe-
čuje cateringové služby pro všechny 
akce pořádané na 
zámku. Máme bo-
haté zkušenosti se 
studenými i teplými 
bufety servírovaný-
mi formou rautu a 
v přírodě také s ro-
mantickým výdejem 
teplých jídel z polní 
kuchyně. Mezi velmi 
oblíbené na lesních 
piknicích nebo i na 
nádvoří zámku je 
rožnění domácích 
i divokých prasat. 
Další chuťový zážitek 
a dokonce i spoustu 

nových informací si odnesete z říze-
ných degustací vína od profesionálů 
ze ŠZP Žabčice.

Na všechny akce zajišťujeme dle 
přání zákazníků doprovodné pro-
gramy, jako jsou hudební a taneční 
vystoupení, cimbálovka, ohňostroje, 
ohňové show apod.

Služby pro volný čas: 
Hostům je k dispozici fitcentrum, 

kulečník, je možné vypůjčit si sety na 
pétanque (včetně přesných pravidel), 
ruské kuželky nebo kroket. Novinkou 
je poskytování masáží celého těla. 
Dále nabízíme ve spolupráci se stře-
diskem myslivosti možnost návštěvy 
a využití střelnice.



Obec Olomu-
čany se nachází 
v Jihomorav-
ském kraji, ji-
hovýchodně od 
Blanska, na po-
kraji chráněné 
krajinné oblasti 
Moravský kras. 

Je součástí mikroregionu Morav-
ský kras, který sdružuje celkem 
šestadvacet obcí.

Díky poloze obce a kopcovitému 
terénu s poměrně velkým převý-
šením se návštěvníkům naskýtají 
krásné výhledy do okolní krajiny, na 
okresní město, na kopce táhnoucí se 
podél údolí řeky Svitavy, mezi který-
mi je v dáli vidět i zámek Letovice. 
V okolních lesích lze navštívit množ-
ství studánek, které jsou součástí 
Lesnického Slavína a svou čistou vo-
dou lákají turisty k osvěžení. Vzpo-
meňme např. studánku U Huberta, 
U Aničky, U Kukačky, U Srnce, Kančí, 
Nad Doubskou, aj. K návštěvě láká 
rovněž spousta pomníků a památ-
níků, věnovaných nejen zakladate-
lům právě zmiňovaného Lesnického 
Slavína, ale i známým osobnostem 

české historie z nichž nejznámější 
je Máchův památník, nacházející se 
na nejvyšším bodě okolí, odkud je 
při dobré viditelnosti možné spatřit 
Pálavské vrchy a dokonce i nejbližší 
vrcholky Alp. 

V katastru obce se nachází zříce-
nina Nového hradu, viditelná již ze 
silnice vedoucí od Lipůvky do Blan-
ska nad obcí Svinošice, nebo z oken 

vlaku přijíždějícího od Brna 
do Blanska. Kolem zříceniny 
Čertova hrádku vede již zmi-
ňovaná naučná pěší stezka a 
turistická stezka vyúsťující 
téměř pod hradbami Nového 
Hradu.

Nedílnou součástí histo-
rie obce, jejíž dostupnost je 
zajištěna autobusovým spo-
jením z nedalekého Blanska, 

je kostel Nejsvětějšího srdce Páně, 
nově opravená Zvonička, která nám 
svým zvoněním připomíná poledne 
a klekání, budova bývalé továrny na 
keramiku. Zajímavostí je lesní hřbi-
tov, kde se točilo několik scének pro 
známý seriál Četnické humoresky. 

Ke sportovnímu vyžití slouží spor-
tovní areál s travnatým fot-
balovým hřištěm, pro děti je 
v obci vybudováno dětské 
hřiště. K odpočinku a zábavě 
slouží, především v letních 
měsících, výletiště Bahňák, 
kde se konají zábavy, oslavy 
výročí, soutěže a kromě ob-
čerstvení se tam návštěvník 
může i vykoupat v čisté vodě 
stejnojmenného rybníka. 

Největší zajímavostí obce 
je však stálá expozice olo-

mučanské keramiky, která se na-
chází v již zmiňované budově Obec-
ního úřadu. Muzeum olomučanské 
keramiky vzniklo díky obětavosti 
místních občanů a vystavuje asi 250 
předmětů, které si návštěvník, po do-
hodě s obecním úřadem, může přijít 
prohlédnout i s odborným výkladem.

LESNICKÝ SLAVÍN, STUDÁNKY A PAMÁTNÍKY
Olomučany zvou milovníky přírody



Obec Kozárov se 
rozkládá uprostřed 
trojúhelníku měst Tiš-
nov, Boskovice a Bys-
třice nad Pernštejnem 
v okrese Blansko. Přes-
něji na západním úbočí 
vrchu Babylonu na Čes-
komoravské vrchovině, 
v krásném kopcovitém 
terénu s dalekými výhledy a s nad-
mořskou výškou 614 m.- 15 km se-
verně od Tišnova. 

Katastr obce Kozárov 
se nachází v západní 
části okresu Blansko 
na rozhraní zeměděl-
ské krajiny Boskovické 
brázdy a Svratecké hor-
natiny.

První písemná zmín-
ka je z roku 1601, kdy 
Kozárov patřil k panství 

lomnickému. Tehdy prodal Karel ze 
Žerotína Oldřichovi z Kounic za 50 
000 zlatých Moravský hrad s měs-

tečkem Lomni-
cí, pivovarem, 
čtyřmi mlýny 
a vesnicemi, 
mezi nimiž je 
jmenován právě 
i Kozárov. 

U p r o s t ř e d 
obce se nachází 
kaple sv. Anny. 
Zvon, který je 
zavěšen ve zvo-
nici této kap-
le, odlil v roce 
1972 místní ob-
čan Vincenc Holcner. 

Ve spodní části obce je vybudová-
na víceúčelová požární nádrž, která 
slouží v letních 
měsících jako 
koupaliště. 

Nad obcí se 
nachází do-
minanta obce 
Kozárova, ko-
pec Babylon 
s nadmořskou 
výškou 655 m, 
kde je umístě-
na rozhledna, 
a pod ní vybu-
dovala obec 
kulturně spo-
lečenský areál. 

Zde se odehrává mnoho kulturních 
akcí. V těsné blízkosti se nachází 
travnaté fotbalové hřiště.

PŘÍRODNÍ PARK POD SÝKOŘEM
Kozárov zve turisty na rozhlednu

PROPAGACE ZA VÝHODNÝCH PODMÍNEK
Domluvte si nezávaznou schůzku na telefonu 777 008 399 

nebo e-mailu inzerce@zrcadlo.net a informujte se o výhodných 
podmínkách inzerce ve čtrnáctideníku Zrcadlo Blanenska a 
Boskovicka a na zpravodajském portálu www.izrcadlo.eu.

PŘIPRAVUjEME PRO VÁS VŠE, CO POTŘEBUjETE: 

tematické přílohy• 

bonusy i inzerci ZDARMA• 

VÝRAZNÉ SLEVY• 

GARANTUjEME KVALITNÍ DISTRIBUCI• 

minimální náklad 6 000 kusů• 



Město Olešnice připravilo pro návštěvníky, širokou 
veřejnost, a zvláště pro děti, v podzemních 

prostorách proti městské radnici Muzeum strašidel 
a postav pověstí Olešnicka.

V temných prostorách 
sklepení, pod poutavým vy-
právěním vypravěče, s pa-
třičnými zvukovými a svě-
telnými efekty se můžete 
za pár korun krásně bát. 
Prohlídka trvá 35 minut. 
Otevřeno je v letní turistické 
sezóně od května do září 
v době od 10.00 do 16.00 
hod. vždy od úterý do ne-
děle. Poslední prohlídka 
začíná v 15.30 hod.

Vstupenky zakoupíte v in-
formačním centru v budově 
radnice. Cena vstupného 
je pro dospělé 30 korun a pro děti 20 korun. Do prostor podzemí se 
doporučuje vstupovat v max. 15 - 20 členných skupinách, proto autobuso-
vé zájezdy doporučujeme rozdělit na prohlídku a kombinovat s prohlídkou 
muzea historických vozidel, případně s muzeem modrotisku rodiny Dan-
zingerových. 

Informace na tel. čísle: 516 410 400 – paní Mistrová, vedoucí infocentra, 
e-mail: infocentrum@olesnice.cz.  www.olesnice.cz

Muzeum strašidel a postav pověstí Olešnicka

Všem, kteří mají zájem seznámit se 
s nejznámějšími osobními automobily a motocykly, 

které šířily slávu československých továrních 
značek po celém světě, doporučujeme navštívit 
stálou výstavu historických vozidel a výstavu 

obrazů rodiny Hamerských v Olešnici. 

Nejvíce ji navštěvují dědečci se svými vnuky, aby jim ukázali, na jakých 
motorkách či automobilech začínali. A kdo by se rád nepodíval např. na 
Husákovu Tatru 603, nebo sněžný skůtr z filmu Homolka a Tobolka. Mu-
zeum najdete na náměstí č.p. 25 v objektu městské knihovny 100 metrů 
od radnice.

V sezóně od 1. 5. do 30. 9. je otevřeno pro jednotlivce od úterý do 
neděle od 10.00 do 16.00 hod. Poslední prohlídka začíná v 15.30 hod. 
Vstupné: Dospělí 30 korun, děti 20 korun.

Informace na tel. čísle 734 440 190.

Muzeum historických vozidel

Příjemné mrazení zažijí návštěvníci v bývalé olešnické ledárně. Ve sklepení, kde se od zimy do letních měsíců uchovával 
led pro řezníky a olešnický pivovar, našlo své stálé místo Muzeum strašidel a postav pověstí Olešnice. Bylo postaveno 
pod bývalým hřbitovem na počátku 19. století. Autorem pověstí ve vyprávění je PaedDr. Zdeněk Peša, figuríny strašidel a 
dalších postav vytvořila Mgr. Blanka Kudová.

Milovníky techniky pak doslova nadchne stálá výstava historických vozidel rodiny Hamerských. Petr Hamerský zasvě-
til svůj život historickým vozidlům československé výroby. Automobily a motocykly nejen sbírá, ale i ve své dílně uvádí do 
původní podoby, aby udělal radost nejen sobě, ale dnes hlavně návštěvníkům muzea.

Na své si v Olešnici přijdou také zájemci o historická řemesla. Modrotisková dílna totiž v Olešnici funguje beze změn již 
od roku 1816. Jedná se o jeden z nejstarších způsobů potiskování lněného a později bavlněného plátna. Tajemství barvířství 
rodiny Danzingerů sahá až do 16. století.

MĚSTO NA POMEZÍ TŘÍ KRAJů
Olešnice: Unikátní muzea i modrotisk



HOSPŮDKA U CAESARA - SKI AREÁL OLEŠNICE
V hospůdce je možnost pořádat rodinné oslavy, třídní srazy, 
malé svatby, firemní akce, venkovní grilování, mimo jiné je 
v areálu možnost vyzkoušet si travní káry, lukostřelbu, paint-

ball a pro ty nejmenší je připravené pískoviště, 
odrážedla a koloběžky.

AKčNí bALíčKy NA LÉTO 2014 
Na léto 2014 jsou pro větší skupiny 

připravené akční balíčky – travní káry, 

paintball, … více informací na webu.

Provozní doba atrakcí přes léto:
PÁ - NE od 13:00 do 18:00

KONTAKT
Telefon: 737 452 600

E-mail: hospudkaucaesara@seznam.cz

Web: www.hospudkaucaesara.cz

Modrotisková dílna se datuje v Olešnici na Moravě 
již od roku 1816. Jedná se o jeden z nejstarších 

způsobů potiskování lněného a později 
bavlněného plátna. 

K výrobě slouží původní dřevěné ruční formy, ty se namáčí do vodu-
odpuzující hmoty a otiskují na látku. Ta se následně barví v barvě indigo. 
Tuto technologii výroby provádí Danzingerovi beze změn od roku 1849.

Dílna nabízí prohlídku poslední původní dílny v České republice s vý-
kladem a ukázkou výroby. Součástí expozice je prodejna s kompletním 
sortimentem výrobků. Neméně důležitou součástí mimo dnes již tradič-
ního výrobního programu, je realizace originálních dárkových i komerč-
ních výrobků z modrotisku pro firmy. Z modrotisku dílna vyrábí více než 
devadesát druhů výrobků a asi sto vzorů metráže vč. fjertochů. Velmi 
oblíbená činnost zákazníků je možnost výroby vlastního modrotisku.

Všem, kteří mají zájem seznámit se s nejstarším způsobem po-
tiskování textilu, nabízí Danzingerovi možnost navštívit a prohléd-
nout si jejich dílnu. Dostanou k tomu podrobný výklad s ukázkou 
výroby modrotisku. 

Možnost rezervace prohlídky modrotiskové dílny je na telefonu  
777 908 404 (604 745 122) nebo na e-mailu info@modrotisk-danzinger.
cz.

Ceny: Dospělí 30 korun, děti 20 korun, hromadná vstupenka 800 ko-
run. Prohlídka dílny trvá cca 45min., kapacita max. 40lidí.

Tel.: 777 908 404, (604 745 122)  www.modrotisk-danzinger.cz

Modrotisková dílna rodiny Danzingerů



Kunštát, Jihomoravský kraj, 
okres Blansko n. v. 446 m, 2 783 
obyvatel.

Nachází se v malebném zá-
koutí na rozhraní Boskovické 
brázdy a Hornosvratecké vrcho-
viny. Od roku 1980 v přírodním 
parku Halasovo Kunštátsko.

Titul město Kunštát získal  
1. července 1994.

První písemná zmínka o Kunštátu pochází z roku 
1279. Stavitelem a majitelem hradu byl Kuna, syn Ger-
harda za Zbraslavi, po něm se sídlo i městečko nazýva-
lo Kunovo místo (Cunstat - česky Kunovo miesto).

Významné události města připomínají bronzové 

desky u kašny na náměstí Krále Jiřího, která je dílem 
rakouského sochaře Hanse Muhra z roku 1996.

Centrem současného života v Kunštátě je náměstí 
Krále Jiřího. Zde získáte všechny informace, které se 
Vám budou hodit při dalším poznávání města a okolí 
- informační centrum, městský úřad, knihovna, auto-
busové zastávky, prodejny, restaurace i odpočinkové 
plochy.

Kunštát je přirozeným centrem širokého okolí a 
spolu s dalšími samo statnými obcemi tvoří Mikroregi-
on Kunštátsko-Lysicko. Celý mikroregion je propojen 
sítí značených stezek pro pěší i cykloturistiku, které 
jsou napojeny na další, okolní regiony.

Státní zámek Kunštát 
je přístupný veřejnosti. Současná stavba v sobě skrý-

vá unikátní hradní palác z poloviny 13. století a patří 
tak mezi nejstarší kamenné hrady na Moravě. V roce 
2002 byl prohlášen národní kulturní památkou.

Přestavba na renesanční zámek se uskutečnila po 
roce 1530, jeho dnešní podoba je výsledkem barok-
ních a klasicistních stavebních úprav z průběhu 17. 

– 18. století. Páni z Kunštátu drželi panství do roku 
1520. Z nichž nejslavnější člen rodu, český král Jiří 
z Kunštátu a z Poděbrad, vlastnil Kunštát v letech 
1427 – 1464. 

Posledními šlechtickými držite-
li zámku byli v letech 1901 – 1939 
příslušníci rodu Coudenhove- Hon-
richsů, poslední z nich Františka, 
darovala v roce 1939 kunštátský 
velkostatek Kongregaci sester Těši-
telek Božského Srdce Ježíšova. Z to-
hoto rodu pocházel i Richard Mi-
kuláš Coudenhove – Kalergi (1894 
– 1972), který v roce 1923 založil 
Panevropskou unii.

 Hodnotný komplex zámeckých 
budov je obklopen parkem, za-
loženým v 16. století a postupně 
rozšířeným na celé zámecké návrší. 
Součástí parku je ojedinělý zámec-
ký psí hřbitov, založený koncem 19. 
století.

Zámecký areál je návštěvníkům 
představen formou naučné stezky. 
S jednotlivými stavebními a krajin-
nými prvky seznamují informační 
tabule. www.zamek-kunstat.cz

Kostel sv. Stanislava 
na náměstí Krále Jiřího je původ-

ně gotická stavba z konce 15. stole-
tí, barokně přestavěná v 17. století.

Dominantou interiéru farního kos-
tela je oltářní freska z roku 1984 od 
Milivoje Husáka z Lelekovic u Brna. 
Freska byla vytvořena podle křížku 
z archeologického nálezu z doby Vel-
komoravské. Ježíšovo vítězství a moc 
je znázorněna pomocí čtyř živlů. So-
chu sv. Stanislava, patrona farního 
kostela, vytvořil brněnský řezbář a 
restaurátor, rodák z nedalekých Lysic Jaroslav Vaněk, 
podle návrhu architekta Klimeše. Za pozornost ná-
vštěvníka také stojí náhrobní kameny někdejších maji-

telů kunštátského panství Jana Čern-
čického z Kácova, Štěpána a Barbory 
Schmidtových (majitel kunštátského 
panství, který udělil v roce 1620 pri-
vilegia cechu hrnčířskému) a Karla 
Benedikta, hraběte z Lamberka.

 
Hřbitovní kostel  
sv. Du cha 

byl vystavěn jako rodinný kostel 
(Familien Kirche) v roce 1738 na 
místě starého kostela připomínané-
ho před rokem 1670. Jednoduchá, 
avšak slohově velmi čistá barokní 
stavba sloužila vždy jako rodinný 
kostel majitelům kunštátského pan-
ství. Nachází se pod ním rozlehlá 
krypta s rodinnou hrobkou Honrich-

sů a Coudenhove-Honrichsů. Kostel je obklopen hřbi-
tovem, kde je hrob básníků Františka Halase, Ludvíka 
Kundery a mnoha dalších významných osobností.

Jeskyně Blanických rytířů
Mezi Kunštátem a Rudkou vznikl ve 20. letech mi-

nulého století na popud kunštátského občana Fran-
tiška Buriana zajímavý komplex pískovcových soch od 
samouka Stanislava Rolínka. Jako první zde vytvořil 
sochu prezidenta T. G. Masaryka, která se svou výš-
kou 13 m byla nejvyšší ve střední Evropě. Během pro-
tektorátu musela být zničena a zůstaly z ní jenom ob-
rovské boty na podstavci. Současně vznikala jeskyně 
se sochami bájných Blanických rytířů. Je to jedinečné 
dílo vázané na českou historii. 

Nad lesoparkem s Jeskyní blanických rytířů stojí 
Burianova rozhledna. Byla postavena v roce 1928 na 
kopci Milenka 579 m n.m. a je vysoká 16 metrů. Při 
dobré viditelnosti můžete dohlédnout až na Praděd 
a Sněžku.

Smyslová zahrada vzniká v areálu od roku 2009. Pů-
vodně byla určena pro nevidomé, ale je o ni velký zá-
jem mezi všemi návštěvníky. Se zavázanýma očima si 

můžete vyzkoušet svým hmatem a čichem rozeznávat 
rostliny, orientovat se pomocí zvuků anebo hmatem 
rozeznávat různé materiály. Značení je zde v Braillově 
písmu. Tato zahrada je jednou z mála, které v České 
republice vznikly. Více na www.rudka.cz.

Zajímavosti, volný čas
 

Pamětní síň Františka Halase 
a Klementa Bochořáka 

tvoří stálá ex pozice v prostorách informačního cen-
tra. František Halas (1901-1949), jeden z nejvýznam-
nějších představitelů české poezie 30. a 40. let dvacá-
tého století, jehož rod pocházel z nedaleké Rozseče 
a on sám v Kunštátě často pobýval. V roce 1945 byl 
jmenován prvním čestným občanem Kunštátu. 

Klement Bochořák (1910–1981), básník a spisova-
tel, je kunštátský rodák. S Kunštátem je spjatý dvěma 
prozaickými knihami, ale i jeho básně jsou přímo inspirová-
ny kunštátským dětstvím, naší přírodou a setkáními s příte-
lem Halasem a mnoha dalšími. 

PŘÍRODNÍ PARK HALASOVO KUNšTÁTSKO
Kunštát: Město s bohatou tradicí



Informační centrum
V prostorách je IC na náměstí Krále Jiřího je stálá prodejní výstava  

„ Historie a současnost hrnčířství na Kunštátsku“. 
 Výstava návštěvníkům umožní alespoň částečně nahlédnout do his-

torie hrnčířství v našem regionu a zhlédnout ukázky hrnčířských výrob-
ků bývalých mistrů tohoto řemesla, včetně řady dobových fotografií. 
Výstava zahrnuje i prezentace současných místních dílen s možností 
objednání zboží. Návštěvníci mají také možnost přímého nákupu hrn-
čířských výrobků.

Svátky řemesel
Druhý víkend v červnu přijíždí do Kunštátu na pozvání více jak 

stovka mistrů ruční řemeslné výroby a představují zde svoje umění a 
dovednosti. Projekt je zaměřen na názornou živou prezentaci všech 
řemesel, které tvoří významnou část našeho národního kulturního 
dědictví. 

Druhou prioritou občanského sdružení Řemesla Kunštát je obnova 
regionálního muzea řemesel v Kunštátě s vybudováním samostatného 
Památníku hrnčířských domů. Tento unikátní prostor si budete moci 
letos prohlédnout ve dnech Hrnčířského jarmarku 20. a 21. září.

Více na www.osremesla.eu.

Hrnčířský jarmark
Kunštát a hrnčířství patří nerozlučně k sobě již po mnoho let. První 

písemná zmínka o hrnčířství v Kunštátě je z roku 1599. Nejvíce se mu 
zde dařilo na přelomu 18. a 19. století, kdy bylo zboží vyváženo i do 
cizích zemí. Dějinné události pak ovlivňovaly další rozvoj kunštátských 
keramických dílen. Významný byl rok 1989 a opětovné uvolnění sou-
kromého podnikání.

V roce 1993 byla navázána tradice hrnčířských jarmarků, která se 
těší velké oblibě a uznání. Kunštátské náměstí se změní v otevřené 
hlediště a své výrobky zde vystavují mistři hrnčířského řemesla z celé 
ČR a v posledních letech i ze zahraničí. Hrnčířský jarmark probíhá vždy 

Tradiční centrum společenského 
dění na Kunštátsku nabízí:

kvalitní ubytování – stylové pokoje • 
restaurace s mimořádnou nabídkou • 
oslavy, svatby, školení • 
letní terasu• 
relax v hotelovém Whirlpool s romantickým výhledem• 

Dále pro Vás můžeme zajistit 
dopravu až pro 8 osob prostorným 
mikrobusem. 

 rauty a společenské akce• 
 catering • 
 stravování pro zájezdy • 
 �iremní večírky• 
 narozeninové oslavy • 
 svatební hostiny • 
 předvánoční �iremní večírky • 
 pořadatelské služby• 
 semináře • 
 kongresy • 
 plesy Hotel Rudka s.r.o.• 

Kontakt:  pevná linka: 539 083 405
  mobilní telefon.:724 054 122
  recepce@hotelrudka.cz info@hotelrudka.cz
  www.hotelrudka.cz

třetí víkend v měsíci září a získal si 
již pevné místo v celore publikovém 
kalendáři kulturních akcí. 

Termín letošního Hrnčířského 
jarmarku v Kunštátě je 20. až 21. 
září.

Halasův Kunštát
Básník a překladatel František Halas si velmi oblíbil 

zdejší kraj. Sám o něm kdysi napsal: “ .... mé srdce 
a mé smysly jsou doma tam na Kunštátsku, odkud 
pochází celý můj rod. Je tam ještě plno šlépějí mých 
dědů a báb a Halasama se to tam jen hemží ...“

 Z iniciativy spisovatele a básníka Ludvíka Kundery, 
rovněž významné literární osobnosti Kunštátu, bylo 
v roce1969 v Rudce u Kunštátu uspořádáno Svazem 
českých spisovatelů první halasovské sympozium 
s mezinárodní účastí. Od tohoto roku se každoročně 
v měsíci říjnu konají večery poezie, které do města 
přivádějí řadu literárních i hereckých osobností.

Termín letošního Halasova Kunštátu je 25. října. 
 

Kontakty:
Městský úřad
 nám. Krále Jiřího 106, 679 72
 tel. +420 515 534 300
 e-mail: mu@kunstat-mesto.cz
 www.kunstat.eu

 Městské informační centrum 
 nám. Krále Jiřího 105, 679 72
 tel. +420 516 410 576, 602 662 306
 e-mail: info@kunstat-mesto.cz

www.kunstat.eu



ČERVENEC
19. 7. v 19 hod. – Areál koupaliště - BLUES & ROCK 
N´ ROLL & JAZZ, BLUESBERRY (Praha), MÍRA KUBÍN 
(Letovice), RUSTY NAIL (Brno). Vstupné: 100 Kč.

SRPEN
1. 8. v 18 hod. – Kulturní dům - Festival 3+1 - XV. 
ročník výstavy KLUBU MORAVSKÝCH FOTOGRAFŮ.
1. 8. ve 20 hod. – Sál ZUŠ Letovice – FESTIVAL 3+1 - 
Roman Pokorný Grant Green Tribute – koncert jazz 
(Najponk, Petr Dvorský, Martin Kopřiva). Vstupné: 
150 Kč.
2. 8. od 10 hod. - Areál koupaliště - FESTIVAL 3+1 
– 15. ročník - 10 hod. - DOPROVODNÝ PROGRAM: 
tvořivé dílničky, facepaiting, skákací hrad, minise-
gway, balonkový klaun, Divadlo Koráb, Jů a Hele, 
Body rockers, prezentace neziskovek, 14 hod. - HU-
DEBNÍ PROGRAM: Adam Mišík, BSP, Los Rumberos, 
Tygři a jejich Laura, Etien Band, Ta Druhá, Dvě a půl 
promile, DJ Luboš Kořístek. Vstupné: 200 Kč sobotní 
program do 31. 7. 2014, na místě: 150 Kč pátek – 
jazz, 250 Kč sobota – koupaliště.
4. 8. ve 20 hod. – Areál koupaliště - KŠANDA – diva-
delní představení, účinkují: Jaroslav Sypal, Martin 

Maxa, Rostislav Kuba, Tereza Šefrnová, Michaela 
Kuklová, Petr Jančařík, Miluše Bittnerová, Milan 
Pitkin, Miroslav Šimůnek. Vstupné: 100 Kč.
30. 8. v 19 hod. – Areál koupaliště - BLUES & ROCK 
N´ ROLL & JAZZ, Kaderus Blues (Moravská Třebo-
vá), Jazzulátka (Letovice), Bluemy (Jevíčko), Karlo-
vy Hračky (Boskovice). Vstupné: 100 Kč.

ZÁŘÍ
17. 9. od 14 hod. – Zámecký park Letovice - Běh zá-
meckým parkem.
19. 9. v 19 hod. – Kulturní dům - O sexu převážně 
nevážně, Radim Uzel a Pepa Štross. 
23. 9. v 10 hod. – Kulturní dům - Pohádky o mašin-
kách, účinkuje: Divadlo Tramtarie Olomouc. Vstup-
né: 40 Kč.
28. 9. v 18 hod. – Kostel sv. Prokopa - Biblické písně, 
účinkuje: Musica Nova.

ŘÍJEN
1. 10. – Kulturní dům - Vztahy na úrovni, účinkuje: 
Divadelní spolek HÁTA.
10. 10. v 19 hod. – Kulturní dům - Dobře rozehraná 
partie, účinkuje: DS E. Vojana Brněnec. Vstupné: 80/ 
60 Kč.

13. 10. v 10 hod. – Kulturní dům - O líných strašidlech, 
účinkuje: Divadlo Gordia Praha. Vstupné: 40 Kč.
17. a 18. 10. – Kulturní dům - FEST MAZEC.

LISTOPAD
9. 11. v 18 hod. – Kulturní dům - RH BIG BAND.
11. 11. v 10 hod. – Kulturní dům - Pohádky ze mlý-
na, účinkuje: Divadlo Pohádka Praha. Vstupné: 40 
Kč.
14. 11. v 18 hod. – Kulturní dům - Vernisáž výstavy 
obrazů Akad. malíře Jiřího Brtnického.
21. 11. v 19 hod. – Kulturní dům - „A do pyžam!“, 
účinkuje: Divadelní soubor TeaTrum Velké Opatovi-
ce. Vstupné: 80/60 Kč.
30. 11. od 16 hod. – Masarykovo náměstí Letovice - 
Zpívání u vánočního stromu.

PROSINEC
2. 12. v 19 hod. – Kulturní dům - Vyhazovači, účin-
kuje: Divadlo Radka Brzobohatého, Ondřej Brzobo-
hatý / Přemysl Pálek, Ernesto Čekan, Petr Vágner, 
Vojtěch Hájek. 
9. 12. v 10 hod. – Kulturní dům - Betlém, účinkuje: 
Divadlo Koráb Brno. Vstupné: 40 Kč.

Historie města
První  zmínka  o  Letovicích 

pochází  z  roku  1145,  již  teh-
dy  mělo  městečko  své  vlastní 
mýto,  neboť  leželo  na  křižo-
vatce  významných  obchodních 
cest  spojujících  Moravu  a  Čechy. 

Tato poloha ovšem Letovice vy-
stavila mnohým pohromám, zejmé-

na válečným tažením. Roku 1241 
vyplenili městečko Tataři, poté v 
roce 1424 zničili město i hrad hu-
sité a roku 1645 Švédové, kteří je 
pak za tři léta vypálili. Přes všechny 
neblahé události se však Letovice 
dále rozrůstaly. Roku 1793 zde žilo 
již 1522 obyvatel. K rozvoji měs-
tečka přispíval především textilní 

průmysl, již v roce 1754 zde byla 
založena plátenická manufaktura, 
později známá jako Faberova to-
várna, která proslula výrobou tylu 
a krajek a řadila se k nejvýznamněj-
ším výrobcům tohoto sortimentu na 
Moravě. Letovice prosluly i výrobou 
keramiky a šamotových kamen. Na 
počátku 20. století zde sídlí již téměř 

3000 obyvatel. V první polovině 20. 
století se Letovice dále rozrůsta-
jí, dochází k mnoha urbanistickým 
změnám a v roce 1936 jsou konečně 
povýšeny na město. V současnosti 
mají Letovice kolem 6700 obyvatel 
a tvoří přirozené hospodářské, spo-
lečenské, vzdělávací, kulturní a spor-
tovní centrum širokého regionu.

Kalendář kulturních akcí – MKS Letovice 2014

MALEBNÝM POVODÍM ŘEKY SVITAVY
Město Letovice: Památky i kultura



Majitelé letovického panství
V nejstarších zachovalých listinách se jako majitelé panství 

uvádí rodina pánů z Letovic (r. 1446 vymřel rod po meči), kteří 
byli spřízněni s pány z Ronova a měli s nimi stejný znak - ve 
štítě dvě sukovité hole (ostrve) o šesti sucích. Sídlili zde 243 
roků. Po nich následují páni z Lomnice a páni z Boskovic, dále 
Hardekové (roku 1574 zde zřídili vyšší latinskou školu a v roce 
1581 dali další vystavět), Thurnové a další rody, posledními 
vlastníky je rod Kálnoky. Letovické panství patřilo postupně 
11 rodům.

Historické dominanty
Historické dominanty města tvoří zámek s parkem, farní 

kostel sv. Prokopa a Klášter Milosrdných bratří.
První zmínka o existenci zámku Letovice, tehdy ještě hradu, 

pochází z roku 1360. Posledním rodem, který panství a zámek 
vlastnil, byla maďarská rodina Kálnoky. Rod Kálnoky vlastnil 
panství až do r. 1945. Po letech postupného chátrání je zámek 
nyní opět v soukromých rukou. Na úbočích a stráních zámeckého 
kopce se rozprostírá na ploše 27,5 hektaru celoročně přístupná 
přírodní památka Park Letovice.

Vznik farního kostela sv. Prokopa se datuje do období po-
slední třetiny 14. století. Gotická stavba byla častými přestavba-
mi při opravách škod způsobených válečnými taženími značně 
pozměněna. Velkým skvostem je gotická kaple Panny Marie 
s původní gotickou klenbou z roku 1380. Barevná mozaiková 
okna v této kapli jsou dílem významného českého malíře Kar-
la Svolinského. V chrámové lodi se nalézá unikátní památka, 
14 náhrobních kamenů majitelů letovického panství. Za pozor-
nost stojí také dřevěná křížová cesta.

Barokní komplex Kláštera Milosrdných bratří byl vystavěn 
v letech 1751-1783. Jeho součástí je kostel svatého Václava s bo-
hatou vnitřní výzdobou, pod kterým se nalézá krypta s ostatky 
členů řádu Milosrdných bratří a hraběcího rodu Kálnoky. Hlav-
ním skvostem kláštera je bezesporu unikátní zrestaurovaná ba-
rokní lékárna s nádhernými stropními freskami a z velké části 
dochovaným původním vybavením.
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