
dovolená v regionu

Kam v létě vyrazit na Blanensku a Boskovicku

Okres Blansko se skládá z ně-
kolika turistických oblastí, z nichž nej-
významnější je Moravský kras a okolí, 
ležící v jeho jihovýchodní části. 

Kromě propasti Macocha a zpřístup-
něných jeskyní se zde nachází množství 
krasových kaňonů, krasových propa-
dání, závrtů, volně přístupných jeskyní 
i řada památek. Patří mezi ně zámek 
Rájec nad Svitavou, zámek v Blansku, 
poutní kostel Jména Panny Marie ve 
Křtinách, poutní kostel Panny Marie 
Bolestné ve Sloupě, kostel sv. Barbo-

ry v Adamově se Světelským oltářem, 
Alexandrova rozhledna, opravená zří-
cenina Nového hradu, zříceniny hra-
dů Holštejn, Blansek, Čertův hrádek 
a Doubravice, větrný mlýn s muzeem 
v Rudici, Huť Františka u Adamova, 
vápenka Velká dohoda u Lipovce, Mu-
zeum perleťářství a tradičního bydlení 
v Senetářově a další. V této části okresu 
se též nachází množství zaniklých stře-
dověkých osad, z nichž nejznámější je 
Bystřec. V Jedovnicích, které jsou vý-
znamnou rekreační oblastí, leží největ-
ší rybník okresu Olšovec, který má 42 

hektarů. Na něj navazuje přírodní park 
Rakovecké údolí, které se táhne až do 
okresu Vyškov. Nejvyšším bodem této 
oblasti je kopec Kojál (600 m.n.m), na 
němž leží stejnojmenný televizní a roz-
hlasový vysílač. Významným bodem 
rozhledu je rozhledna Podvrší u Vese-
lice.

Spádovým městem severovýchod-
ní části okresu Blansko jsou Boskovice 
s množstvím významných památek, 
kterými jsou zámek Boskovice, hrad 
Boskovice - rodové sídlo pánů z Bosko-
vic, židovské město a mnoho dalších, 

známé je i boskovické westernové 
městečko. Severovýchodně od města 
se rozprostírá přírodní park Řehoř-
kovo 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 Le-
tovice, kterému vévodí stejnojmenný 
hrad přestavěný na zámek. Západně od 
Letovic na potoce Křetínka je vodní ná-
drž, která je rekreačním centrem. 
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Do jeskyní se můžete vypravit kdy-
koliv. Když venku lije jako z konve, kde 
neprší? V jeskyni. Když je úmorné ved-
ro a hledáte každý náznak stínu a vítáte 
sebemenší ochlazení – nejlíp je v jes-
kyni. A konec konců, když už přijedete 
k nám na Blanensko a Boskovicko, byla 
by to škoda nevyužít příležitosti a ne-
navštívit alespoň jednu jeskyni. Je jich 
v Moravském krasu více než tisíc, ale 
pro veřejnost je zpřístupněno pět.

Nejznámější jsou Punkevní� jesky-
ně, které se nacházejí v Pustém žlebu. 
Svou popularitu si mezi malými i velký-
mi návštěvníky získávají nejen mohut-
nými dómy a chodbami s krápníkovou 
výzdobou, které vás zavedou až na dno 
propasti Macocha, největší propastí 
tohoto typu ve střední Evropě. Všichni 
se pak těší na projížďku na motorových 
člunech po podzemní říčce Punkvě. 
Součástí plavby je prohlídka Masary-
kova dómu, nejkrásnější prostory Pun-
kevních jeskyní. 
Kateřinskou�jeskyni�najdete nedale-

ko v Suchém žlebu. Tvoří ji dva vzájem-
ně 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.

Dnes poskytuje návštěvníkům vzru-
šující zážitek nejen prohlídka neobvyk-
lé krápníkové výzdoby, ale především 
fascinující doklady rozsáhlého řícení 
stropů podzemních dutin, které v mi-
nulosti vedlo ke vzniku nejrozlehlejších 
dómů v Moravském krasu s rozměry 
95x44x20 metrů. Mezi nejkrásnější 
partie patří barevně nasvícený útvar 
Čarodějnice a Bambusový lesík tvořený 
vzácnými, několik metrů vysokými hůl-
kovými stalagmity.
Sloupsko-šošůvské� jeskyně jsou 

největší zpřístupněné jeskyně v České 
republice. Tvoří je rozsáhlý komplex 
dómů, chodeb a obrovských podzem-
ních propastí, které spojují dvě pod-
zemní patra s výškovým rozdílem 60 
metrů. Návštěvníci si mohou zvolit 
jeden ze dvou prohlídkových okruhů. 
Nově jsou k dispozici i dva speciální 
okruhy. Jeskyně je významným nale-
zištěm koster jeskynních medvědů, 
lvů, hyen a dalších živočichů. Prostora 

nazývaná Eliščina jeskyně má velmi 
bohatou krápníkovou výzdobu a také 
vynikající akustiku, proto je příležitost-
ně využívána pro koncerty komorní 
hudby. Šošůvská část, objevená roku 
1889, je charakteristická křehkou a ba-
revnou krápníkovou výzdobou. Součás-
tí prohlídkové trasy je také světoznámá 
archeologická lokalita - jeskyně Kůlna - 
kde byly nalezeny části lebky neander-
tálského člověka asi 45 000 let staré. 
Jeskyně�Balcarka v Ostrově u Maco-

chy představuje svou krápníkovou vý-
zdobou snad nejbohatší jeskyni Morav-
ského krasu a patří právem k vyhledá-
vaným cílům turistů. Na vzniku jeskyně 
se podílely vody Lopače a Krasovského 
potoka, jejichž ponory se nyní nachází 
severně a jižně od jeskyně. 

Zatím poslední zpřístupněnou jesky-
ní je Výpustek�nacházející se nedaleko 
Křtin. Labyrint jeho temných chodeb 
a dómů byl vytvořen ponorovou čin-
ností Křtinského potoka. Jeskyni nejví-
ce poznamenala druhá světová válka. 
Již v roce 1938 převzala podzemní uni-
kát Čs armáda a vybudovala tam mu-
niční sklad. V průběhu války pak byly 
jeskyně obsazena německou armádou, 
ta v jeskyni zřídila továrnu na letecké 
motory. Začátkem 60. let převzala celý 
areál jeskyně znovu Čs armáda, která 
tam vybudovala mohutný podzemní 
protiatomový kryt. V současné době je 
v jeskyni dokončována expozice Jesky-
ně Výpustek v Křtinském údolí a Jesky-
ně dávných rituálů, při výkladu se neza-
pomíná ani její vojenská minulost.

V Moravském krasu nezapomeňte na podzemí

PROPAGACE ZA VÝHODNÝCH PODMÍNEK
Domluvte si nezávaznou schůzku na telefonu 774 408 399 nebo e-mailu 

hruska@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• 

Pokračování�ze�str.�1
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 barokní zámek. Poblíž se nachází zřícenina hradu Rychvald a přírodní památ-
ka Lysická obora. Dále zde leží městys Černá Hora, se stejnojmenným zámkem 
a pivovarem. Poblíž Bořitova se vypínají dva kopce - Malý Chlum na kterém je 
rozhledna, a Velký chlum se Sousoším husitských bojovníků.
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Moravské kartografické centrum
Velké Opatovice

Expozice je zaměřena na historický vývoj zobrazení zemského povrchu na mapách, karto-
grafického zpracování map na území České republiky a především na Moravě a ve Slezsku.

Ústředním exponátem centra je plastická mapa historických zemí Moravy a Slezska, 
která zaujíma cca 100 m2 plochy expozice. Dalšími exponáty kartografického centra jsou 

faximile rukopisných topografických map, dále rukopisné lesnické, důlní, rybniční 
a další tematické historické mapy včetně map panství a velkostatků.

V ochozech prvního patra expozice si mohou návštěvníci prohlédnout 
geodetické a kartografické přístroje a pomůcky pro výrobu map. V expozici 

jsou dále vystaveny faximile kartografických unikátních děl z archivních 
fondů zemských a oblastních archívů České republiky. 

Moravské kartografické centrum Velké Opatovice
Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice

tel.: 516 410 700  
e-mail: smvo1@seznam.cz

www.sluzby-velkeopatovice.cz

Otevírací doba:
Duben - květen,  víkendy a svátky  

10:00 - 16:00 hod.
Červen - 15. září 

denně mimo pondělí - 10:00 - 17:00 hod.
Od 15. září - říjen - víkendy a svátky  

10:00 - 16:00 hod.
Poslední prohlídka je hodinu před uza-
vřením. Pondělí: ZAVŘENO

Mimo uvedenou otevírací dobu 
je nutno se předem objednat 

na tel. č.: 516 477 303, 516 410 700 
(pouze skupiny nad 10 osob)



Ubytování
1 x 2 lůžka | 1 x 3 lůžka | 1 x 4 lůžka

Cena za lůžko od 200 Kč dospělí 
od 150 Kč dítě do 15 let

Tři apartmány s vlastní vybavenou 
kuchyňkou a soc. zařízením, LCD 
televize a WIFi na každém pokoji 
zdarma. 

Tenisové 
kurty

Dva tenisové kurty v blízkosti rybníka 
Olšovec. Součástí je venkovní posezení 
s občerstvením a dětským hřištěm. 
Možnost zapůjčení raket a míčků. 
Cena jednoho kurtu 100 Kč / hod. 

Kontakt GRAS CZ s.r.o. | Na Kopci 83 | 679 06 Jedovnice 
tel.: 516 442 894 | http: www.grascz.cz

email: ubytovani.grascz@seznam.cz

mobil: 608 170 900

mobil: 725 607 660

ATC Olšovec Jedovnice
Camping po celý rok

www.olsovec.cz

• Ozdravné pobyty pro dìti
• Školní výlety
• Taneèní a sportovní soustøedìní
• Dìtské tábory
• Firemní akce
• Školení a semináøe
Kontakt: 
ATC Olšovec Jedovnice spol s.r.o.
Havlíèkovo nám. è. 71
679 06 Jedovnice
tel. 724 783 881
email : kemp@olsovec.cz

MORAVSKÝ KRAS

olšovec spol. s.r.o. Jedovnice�
připravuje�o�víkendu�

27.�10.�a�28.�10.�2012

Výlov�rybníka�Olšovec�
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 

září pouze o víKendu 10 do 18 hodin 

 Info na 724 783 881

Rekreace v Městyse Jedovnice
Jedovnice mohou svým návštěv-

níkům nabídnout především širokou 
paletu vodních sportů a rekreace na 
březích rybníka Olšovce (42 ha). Dále 
možnost výletů do okolí Jedovnic, 
např. na kole.

Pro hosty hledající klidný odpočinek 
a milovníky nedotčené přírody jsou ide-
ální vycházky do klidové oblasti rybníků 
Budkovan a Dubový, přírodního parku 
Rakovecké údolí a překrásných lesů, 
které navazují na jižní část rekreační 
oblasti. Celá tato oblast je dosud prak-
ticky nedotčena civilizací, což umožňuje 
přežití mnoha unikátních botanických 
druhů a hnízdění vodního ptactva. Lesy 
navazující na rekreační oblast jsou pro-
slulé bohatstvím hub a na březích rybní-
ka si přijdou na své i milovníci rybaření. 
U rybníků je kromě koupání a veslování 

také možnost surfingu a sportovního ry-
bolovu. 

Milovníci vodních sportů i nervové 
relaxace v klidových oblastech najdou 
v Jedovnicích solidní ubytování i stra-
vování v různých cenových úrovních 
i v soukromí, možnosti zábavy i kultur-
ních programů, nezbytnou obchodní 
vybavenost i zdravotnická zařízení. 

V Jedovnicích se pravidelně konají 

mezinárodní závody rychlostních mo-
torových člunů, které jsou součástí Ev-
ropského poháru. 

Řadu návštěvníků láká také tradiční 
výlov rybníka Olšovce. Každý rok se těší 
velké návštěvnosti. A pro ty, kdo nema-
jí ryby rádi na jídelníčku, je výlov při-
nejmenším zajímavou podívanou.  

www.jedovnice.cz



  ubytování v moderních dvoulůžkových pokojích
a dvoupokojovém apartmá

  zámecká restaurace s letní venkovní terasou
a výhledem na zámecký park

  možnost pořádání malých a středně velkých
konferencí, prezentací firem, školení
nebo soukromých oslav (kapacita sálu až 80 osob)

  pivotéka s širokou nabídkou českých pivních značek
i světovými speciály ve skle

  možnost využití našeho bowlingového centra
v těsné blízkosti hotelu

  NOVĚ ZREKONSTRUOVANÁ
ZÁMECKÁ SÝPKA V BLANSKU

UBYTOVÁNÍ    RESTAURACE     SALÓNEK    PIVOTÉKA

www.sypkablansko.cz     Dvorská 6a, Blansko, tel. 516 412 887



Obec Šebetov se rozkládá v seve-
rovýchodní části okresu Blansko na 
jihozápadním úpatí lesnatého vrchu 
Rychvald (607 m). Půdní pokryv a půd-
ní fond náleží území Malé Hané, jež je 
nejúrodnější částí blanenského okre-
su. Toto území patří do celku, který se 
nazývá Boskovická brázda.

Šebetov byl založen na sklonku 11. 
století. Nejstarší historická zpráva 
o obci je z roku 1201. Obec byla majet-
kem kláštera Hradisko u Olomouce.

V obci vás na první pohled zaujmou 
dvě věžičky. Ty patří průčelí šebetov-
ského zámku. Zámek představuje mo-
numentální, v jádru renesanční stav-
bu z 2. poloviny 16. století. Upraven 
byl v pseudorenesančním slohu do 
roku 1880. Nyní je zámek majetkem 
státu a je veřejnosti nepřístupný, neboť 
se zde nachází Ústav sociální péče pro 
mentálně postižené ženy. Zámek je ob-
klopený parkem o rozloze 2,7 ha s 18 
jehličnany a 62 druhy listnáčů.  

Z průčelí zámku se nabízí pohled na 
náves jejímž středem dříve protékal 
nepatrný potůček. Náves tvoří dvě řady 
selských usedlostí těsně vedle sebe po-
stavených ve směru silnice, která smě-
řuje od západu k východu .

 
Historickou stavbu z roku 1842 před-

stavuje kaple sv. Anny na návrší nad 
obcí - je výrazně umístěna a tvoří do-
klad dobového romantismu.

Od kaple nelze přehlédnout místní 
koupaliště, kde je vybudován i stánek 
s občerstvením.

Východně od Šebetova, na břehu 
spojujícím Mojetín s Rychvaldem, těs-
ně u silnice vedoucí na Pohoru a na 
Štěpánov stojí osamělá myslivna a asi 
o tři kilometry dále socha sv. Barbory, 
památka z doby kláštěra Hradisko. 

V líbezném údolí říčky Bělé, která je 
součástí chráněného přírodního parku 
ŘEHOŘKOVO KOŘENECKO (20 km2) se 
nalézá samota Pilka. Dříve to byla pan-

ská vodní pila, která však byla přelože-
na  do níže na vodě ležícího Melkova.

Severovýchodně od Šebetova, těsně 
pod zalesněným úbočím Rychvaldu se 
nachází Mořicův dvůr 

Okolím Šebetova vás bezpečně pro-
vedou turistické značky, můžete si 
vybrat řadu tras od náročných, po ty 
lehké.

Zdatným turistům lze nabídnout i 
vzdálenější turistické cíle s překrásnými 
pohledy do krajiny:

- naučná stezka - „Mojetín - příroda a 
lidé“, začíná u ZŠ v Knínicích u Boskovic, 
prochází částí vesnice a další trasa vede 
krajinou

- Kraváčkův žleb, Knínice u Bosko-
vic

- oblast Kořenecko (Kořenec, Suchý, 
Okrouhlá, Knínice, Šebetov)

- arboretum Borotín
- historické Boskovice
- stará dálnice (30 km) Černá Hora, 

Býkovice, Lysice, Drnovice,  Vanovice, 
Borotín, Velké Opatovice

- údolí Bělé

Kemp Lemur
Kemp U Lemura se nachází v severní části Jižní Moravy 

v obci Šebetov (www.sebetov.cz) asi 60 km od Brna 
směr Svitavy. Okolní krajina je krásná a členitá. 

Každý si v ní najde co potřebuje. Vhodné místo pro 
celou rodinu, jednotlivce a skupiny k relaxaci nebo 

sportovnímu využití.

Náš kemp je v celoročním provozu. Nabízime ubytování v chatkách, 
vlastním stanu nebo karavanu. Samozřejmostí je sociální zařízení, 
zdroj pitné vody a elektrického proudu. Občerstvení je zajištěno 

takřka nonstop v přilehlém kiosku s venkovním posezením. 
Po individuální domluvě lze zajistit polopenzi.

Kontaktní adresa: 
Jiří Pytlíček, Šebetov 47, 679 35

Telefon: 723 236 866
E-mail: dovolenaslemurem@email.cz.

Rezervace termínů pro ubytování zasílejte na náš 
e-mail nebo telefonicky. Obsazenost chatek je 

vyznačena na internetových stránkách 
ve složce UBYTOVÁNÍ.

Více na: http://dovolenaslemurem.webnode.cz

Šebetov: Turisté si přijdou na své



SKI AREÁL OLEŠNICE - HOSPŮDKA U CAESARA
V hospůdce je možnost pořádat rodinné oslavy, třídní srazy, malé svatby, 

firemní akce, venkovní grilování apod.

PAINTBALL k dispozici 10 zbraní, pro větší skupiny lidí jsme schopni zajistit zbraně po telefonické do-
mluvě na tel.: 737 452 600. Hrajeme v přilehlém lese. 

TRAVNÍ KÁRY, TRAVNÍ KOLOBĚŽKA k dispozici jsou 4 travní káry a koloběžka. Délka trati je 500 
metrů s převýšením přes 100 metrů nad mořem. Vlekem vás vytáhneme i s károu na svah, kde se sami 
odháknete speciálním mechanizmem. 

LUKOSTŘELBA Stříleli jste někdy z reflexního luku? I to u nás naleznete. Chrániče prstu a paže jsou 
samozřejmostí. Pokud jste nováčci tak se vám bude věnovat náš/e instruktor/ka.

TURISTICKÁ UBYTOVNA kapacita 15 lůžek, tři 
pokoje po pěti lůžkách. V hospůdce je možnost stravování 
formou plné penze, polopenze nebo individuálně. Rezervace 
je možnost podávat na telefonním čísle 737 452 600 nabo na 
e-mailu hospudkaucaesara@seznam.cz

AKčNÍ BALÍčKY 
NA LÉTO 2012

KOmPLET - 5500 Kč - balíček obsahuje za-
půjčení deseti zbraní, 5000 kuliček, 1 hodina jízdy 
na travních kárách, zapůjčení lukostřelby na 1 
hodinu.

PAINTBALL - 4700 Kč - balíček obsahuje 
zapůjčení deseti zbraní, 5000 kuliček.

TRAVNÍ KÁRY 1100 Kč - balíček obsahuje 
1 hodinu jízdy na 4 travních kárách.

Akční balíčky je NUTNÉ OBJEDNAT  
a platí pouze od pondělí do čtvrtku. 

LETNÍ PROVOZ   čERVENEC - SRPEN PÁ - NE od 13:00 

   ZÁŘÍ - čERVEN PÁ od 20:00 SO - NE od 13:00

www.hospudkaucaesara.ic.cz

Zrcadlo - Dovolená v regionu 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. 

Nový hrad
Majestátnost Nového hradu mů-

žete obdivovat z oken vlaku při jízdě 
z Brna do Blanska. Ale musíte vědět 
kdy a kam se dívat. Ale pokud se s ním 
chcete seznámit důkladněji než z rych-
líku, udělejte si výlet pěkně po svých. 
Jinak se k Novému Hradu stejně nedo-
stanete.

Na otázku, z které strany dobýt hrad, 
je těžká odpověď. Vede k němu hned 
několik tras a každá z nich má svůj 
půvab. Můžete se k němu vypravit od 
Olomučan, z Blanska, z Adamova hned 
dvěma trasami, z nichž ta delší Doub-
ská cesta vás zavede až do blízkosti 
pomníku Karla Hynka Máchy, nebo mů-
žete vyrazit třeba z Vranova či od Býčí 
skály. Ať si vyberete kteroukoliv, čeká 
vás příjemné putování hlubokými lesy 

se studánkami a pomníčky Lesnického 
Slavína. Na konci svého putování na-
jdete zříceninu Nového hradu. Původ-
ně zeměpanský hrad byl vybudován ve 

14. století, aby střežil strategickou ces-
tu z Brna blanenským údolím. Hrad ot-
vírá své brány každý den kromě pondělí 
od 10 do 17 až do začátku září. 

Arboretum Křtiny
Arboretum Křtiny patří brněnské 

Mendlově univerzitě a bylo založeno už 
v roce 1928. Pro poučení je k dispozici 
naučná stezka Domácí dřeviny, osazená 
informačními tabulkami o každé před-
stavované dřevině. Estetika arboreta je 
vhodně doplněna více než pětadvaceti 
dřevěnými sochami a sousošími. Zají-
mavostí je nově zbudované rašeliniště 
a vřesoviště, také venkovní výukový 
amfiteátr a navazující rekreačně-vý-
chovná stezka Chvála stromů, věnova-
ná jednotlivým druhům dřevin. 

Arboretum Křtiny je zpřístupněno 
veřejnosti každou sobotu až do začát-
ku měsíce října. Hromadným exkurzím 
je umožněn vstup po celý rok na zá-
kladě předchozí domluvy na telefonu 
516 428 811, e-mail: slp@slpkrtiny.cz. 



Penzion U PETRA najdete na Drahanské 
vrchovině nedaleko Boskovic v obci 

Suchý. Je plně nekuřácký, 
přizpůsoben celoročně 
pro rodinnou rekreaci, 

sportovní, cyklo a turistické 
aktivity v létě koupání 

v místě s možností posezení u ohně a různého 
společenského využití, v zimě bruslení, běžkové 

lyžování. Nedaleký Moravský kras, Boskovice 
s Westernovým parkem, zámkem, hradem, 

židovským městem a spoustou kulturních akcí. 
V nedalekém Kořenci známé a kvalitní golfové 
hřiště, v Plumlově krásný zámek a přehrada 

a spoustu dalších možností…

UBytOvací KapacIta penZIOnU je 20 míst ve 4 dvou a 3 třílůžkových pokojích s možností 
přistýlky u 3 dvoulůžkových pokojů. Každý pokoj má sprchový kout a WC.

cena UBytOvání: 1 nocleh pro 1 osobu 300 Kč, dvě a více nocí 260 Kč.

ReStaURace penZIOnU má 60 míst. Vaříme denní i týdenní menu. Vhodná pro pořádání různých 
oslav, svateb, jubileí, firemních školení apod.

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

Suchý je vyhledávanou rekreační 
obcí. Má pouhých 443 obyvatel a leží 
uprostřed nádherné lesnaté krajiny 
na březích Sušského rybníka. Ten má 
rozlohu cca 6 ha a kupodivu v dnešní 
době až zázračnou vodu. Nenajdete 
zde totiž žádné sinice. 

Obec odebrala v roce 2009 vzorky, 
které zaslala do ústavu v Karlových 
Varech a poté potvrdili i Brněnští lé-
kaři blahodárné účinky na lidský orga-
nismus. Však také voda svědčí línům, 
okounům ba i úhořům. Okolní les, voda 
a dobré povětrnostní podmínky a čisto-

ta vzduchu v nadmořské výšce 668 m. 
nad mořem vytvářejí velmi příjemné 
klimatické podmínky. 

V letním období je Suchý vyhledává-
no především milovníky koupání. Děti 
se mohou vyřádit na tobogánu, funguje 
zde loděnice, nové víceúčelové hřiště. 

Kolem vody je rozsáhlá síť občerstvo-
vacích kiosků. Ty nabízejí vše, nač si 
člověk vzpomene od prodeje lehátek, 
drogistického zboží, potravin, ovoce, 
zeleniny až po pečivo a denní tisk. 

Ubytovat se můžete v soukromí, ně-
kolika penzionech, nebo přímo v auto

Suchý: Vyhledávaná rekreační obec



PenziOn AthénA
         Prožijte příjemnou dovolenou 
          v krásné přírodě na Moravě

Ubytování
Pension Athéna Vám nabízí ubytování 

v apartmánech nebo ve dvou až 

třílůžkových pokojích. 

V letním období je možnost ubytování ve 

22 čtyřlůžkových chatkách.

V�hlavní�budově�Vám�
nabízíme:

1 x apartmán de luxe v patře• 
7 x apartmán v patře• 
1 x apartmán v přízemí• 
3 x 2-lůžkový pokoj v přízemí• 
3 x 3-lůžkový pokoj v přízemí• 

Stravování
Stravování je zajištěno v restauraci 

pensionu, kde si mohou hosté vybrat 

z denního menu. 

Ubytovaní mohou využít plnou penzi 

nebo polopenzi.

Tudor�spol.�s�r.o.,�Pension�ATHENA�
Jaroslav Povolný - jednatel

Velenov 186, 680 01 Boskovice
tel.,�fax.:�+420 516 468 257

mobil: 775 03 33 38 nebo 775 03 33 39 
e-mail:�tudor1@tiscali.cz 

facebook:�Pension Athéna Suchý
www.athenasuchy.cz�

Penzion ATHÉNA s restaurací najdete v obci Suchý, která leží na severním okraji Jihomoravského kraje, 
deset kilometrů od Boskovic a dvacet od Moravského krasu v nadmořské výšce kolem 650 metrů.

kempu v chatové osadě, kterou pro-
vozuje obec, stejně jako veřejné tábo-
řiště pro stany a karavany. Zde velmi 
dobře funguje nové informační cent-
rum s úschovnou kol, půjčovnou spor-

tovního nářadí, společenskou místnos-
tí, sprchami, toaletami a mnoha dalšími 
službami. Sportovně založení návštěv-
níci jistě ocení dobře značené turistické 
stezky a cyklotrasy v této části náhorní 
plošiny Drahanské vrchoviny. Příroda 
je zde opravdu úchvatná. Ukryté ryb-
níčky, studánky, pramen řeky Punkvy, 
nebo přírodní rezervace Skály. Najdou 
se zde také stavby s unikátní minulostí 
a jedno zajímavé technické dílo zbytky 
prastarého plavebního kanálu, kterým 
bylo plaveno dříví z okolních lesů až do 
deseti kilometrů vzdálených Boskovic , 
na pilu zvaná Šmelcovna. 

Naopak meteorologická stanice je 
stavbou moderní a slouží ČHMU pro 
předpověď počasí v ČR. Ze Suchého lze 
naplánovat výlet do blízkých Sloupsko-
Šošůvských jeskyní a na propast Maco-
chu. Stejně tak do nedalekých Boskovic 

na hrad, zámek, židovské město či wes-
ternové městečko. 

Samotná obec pulsuje moderním 
a dynamickým životem. Je zde několik 
organizací a spolků, které ve spoluprá-
ci s obcí pořádají nespočet kulturních, 
sportovních a společenských akcí po 
celý rok. Historie obce je tak trochu ta-
jemstvím. Ústním podáním se traduje, 
že ji hrabě prohrál v kartách. Podrob-
nosti nejsou známy. Písemnosti však 
dokládají, že tehdejší Šebetovský opat 
Václavík nechtěl mít na části svého 
území cizí poddané z důvodu výstaby 
letního sídla dnes u Pavlovského Dvor-
ku. Roku 1762 tedy dochází k výměně 
území mezi opatstvím Hradisko u Olo-
mouce a pánem z Boskovic hrabětem 
Dietrichštejnem. Původní sklářská 
osada Benýška na místě zvaném Suchý 
kopec je násilně vystěhována. Lidé si 
odvážejí na vozech i své domy. V mís-

tech dnešního Sušského rybníka se jim 
tyto polámaly a odmítají jít dál. Hrabě 
jim toto místo určuje k osídlení. Lidem 
je zpočátku říkáno Suchokopečtí poté 
zkráceně Suchovští a od toho vzniká 
název obce Suchý. Také je uváděno, 
že mokřady umožňovaly výstavbu na 
jediném místě a to suchém kopci. Jiné 
prameny uvádějí ještě, že hrabě potře-
boval pracovní sílu a to ve spojení s pla-
vením dříví z tohoto prostoru kanálem 
do zmiňovaných Boskovic. Až budete 
rozjímat jak to vlastně bylo zastavte 
se v penzionu U Petra a dejte si místní 
specialitu Suchý kopec, kterou skvěle 
připravuje místní paní kuchařka, která 
Vám určitě prozradí recept. Suchý je 
sice malá Jihomoravská vesnička sou-
sedící s Olomouckým a Pardubickým 
krajem ale s nezaměnitelným kouzlem, 
které Vám zůstane pod kůží. 

www.obecsuchy.cz



RIHO cZ, a.s. – přední výrobce akrylátových 
van, parních kabin, masážních systémů 

a sprchových koutů

KvalIta DO vaší KOUpelny
rIHo Cz, a.s.

suchý 37
680 01 Boskovice

www.riho.cz
tel.: 516 468 222

mail: info@riho.cz
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Jenom kousek od Brna, v nádher-
né přírodě uprostřed kopců leží měs-
to Boskovice s bohatou minulostí, se 
slavnou kulturní tradicí, historické 
i současné centrum regionu, kte-
rému základy položil věhlasný rod 
pánů z Boskovic. 

Právě pro ideální spojení zdejší pa-
mátkové zóny a krásného okolí se Bo-
skovice stávají centrem turistiky, re-
laxace a odpočinku. Příjemná zákoutí 
ve městě i v okolní přírodě dovolují 

trávit zde chvíle odpočinku nejen ve 
žhavé letní sezóně, ale po celý rok.

Svým návštěvníkům Boskovice na-
bízejí vedle zážitků z architektury 
památkové zóny množství informací 
o historii města, jeho vývoji a kultur-
ním životě. sportovní vyžití pak nabízí 
areál v Červené zahradě (koupaliště 
Červenka, krytý zimní stadion, teni-
sové kurty, fotbalová hřiště), krytý 
plavecký bazén se saunou.

Okolí města je protkáno množ-
stvím turistických tras, cyklotras 
a naučných stezek. Zatímco severní 
a západní okolí Boskovic nabízí pří-
jemné procházky otevřenou krajinou 
(300–450 metrů nad mořem) s krás-
nými výhledy na Boskovickou bráz-
du a vysočinu, východní a jižní okolí 
(Drahanská vrchovina) má převážně 
kopcovitý terén v rozmezí 300–600 
metrů nad mořem s překrásnými 
lesy plnými hub, borůvek, malin 
a ostružin. 

Nejvyšší vrchol Drahanské vrcho-
viny Skalky – 735 metrů nad mořem 
– leží 10 km od Boskovic. Při procház-
kách se otevírá nespočitatelné množ-
ství výhledů do krajiny.

Co�můžete�v�Boskovicích�najít
ojedinělé spojení hradu a zámku• 
jedno z nejzajímavějších židov-• 
ských měst v zemi

unikátní empírové stavby a interi-• 
éry
mimořádnou přírodu, která pro-• 
střednictvím zámeckých parků 
a obory vstupuje až do historické-
ho města
westernové městečko• 
neuvěřitelné množství možnos-• 
tí využití volného času ve městě 
i v regionu
sportovní a rekreační areál Červe-• 
ná zahrada

Jaroslav Marek, Dukelská 192, Boskovice 680 01
telefon: +420 776 587 202 nebo +420 608 112 837 

e-mail: mrakecovachata@seznam.cz       www.mrakecovachata.cz

nabízíme vám příjemné ubytování v celoročně 
obyvatelné dřevěné chatě s bazénem 

v Boskovicích. Mrakecova chata 2+1 se nachází 
na úpatí drahanské vrchoviny. 

ubytování je možné pro 7+2 osob • 
chata je u lesa, je tu ráj pro houbaře • 
parkovat se může přímo u chaty • 
pozemek je oplocený • 
bazén 7.60 x 3.60 s protiproudem, má • 
solární vytápění
pro děti je tu koutek na hraní • 
s pískovištěm, průlezkami a houpačkou
venkovní posezení s krbem a udírnou• 

MrAKeCovA CHATA

Boskovice: Město sedmizubého hřebene

Možnost koupání v koupališti Červenka a Městských 
lázních za každého počasí.

www.sluzbyboskovice.cz





Wellness Kuřim - služby na úrovni

Vodní ráj s několika bazény, tobo-
gánem, posilovnou, aerobním sálem, 
bohatou nabídkou relaxačních a re-
generačních procedur, dětským kout-
kem a restaurací se nachází na celkové 
ploše 4 000 m2, jen 14 km od Brna, ve 
městě Kuřim. Parkování je přímo před 
areálem. Seznamte se s pestrou spor-
tovní a wellness nabídkou a přijeďte si 
k nám „dobít baterky“. 

relax & masáže
Dopřejte svému tělu skutečnou re-

laxaci a využijte bohatou nabídku pro-
cedur Wellness Kuřim.

Nechte se hýčkat našimi profesio-
nály v oboru péče o tělo. Vyberte si 
z mnoha procedur, které probudí vaše 
tělo z únavy. Vyzkoušejte například 
netradiční medovou pivní koupel, 

přísadovou koupel, zajděte do sauny, 
která díky speciálnímu topidlu a vyví-
ječi páry umožňuje absolvovat i parní 
nebo bylinnou lázeň. Skutečným zá-
žitkem pro naše návštěvníky jsou pro-
cedury ve špičkovém multifunkčním 
vanovém boxu umožňujícím hydro-
masáže, podvodní a vibrační masáže, 
parní saunu, infrasaunu, aromatera-
pii a celou škálu dalších spa aktivit. 
Jak pro návštěvníky fitness centra, 
tak i pro návštěvníky aquaparku jsou 
k dispozici suché vodní masáže nebo 
multifunkční cvičební křeslo. Zkrátka 
nepřijdou ani příznivci klasických či 
sportovních masáží.

Fitness centrum
Fitness centrum je situováno do 

přízemních prostor areálu Wellness 
Kuřim a na ploše cca 650 m2 nabízí 
více než čtyři desítky stanovišť včetně 
poměrně rozsáhlé Kardio zóny.

Dále jsou zde samostatné prostory 
pro X – Cycling, K2 – Indoor walking 
a aerobní sál se sportovní odpruže-
nou podlahou, ve kterém pořádáme 
hodiny zumby, pilates, power jogy aj. 
Všechny prostory jsou vybaveny vý-
konnou vzduchotechnikou. Součástí 
fitness centra je také provoz masáž-
ních a relaxačních procedur. 

Pro�vás,�kteří�rádi�sportujete,�pro�milovníky�vodních�atrakcí,�pro�všechny,�
kteří�chtějí�relaxovat�a�pečovat�o�své�zdraví�a�krásu,�jednoduše�pro�každé-
ho,�kdo�chce�strávit�volný�čas�v�příjemném�prostředí,�je�tu�nový�sportovně�
relaxační�komplex�Wellness�Kuřim,�kde�se�nudit�rozhodně�nebudete.



Letovice jsou menší městečko ležící 
na soutoku Křetínky a Svitavy. Řeka 
protéká přímo přes náměstí, kde se 
můžete také občerstvit a pozorovat 
ruch městečka. 

Dominantou města je letovický zá-
mek, dlouho v majetku Kálnokyů, dnes 
opět v soukromém vlastnictví, nyní 
pana Vavříčka, který se zasloužil za 
rozsáhlé opravy velmi zdevastované-
ho zámku. Konají se tam různé akce, 
výstavy. Je zajímavé pozorovat obnovu 
zámku. Vedle zámku je rozsáhlý park 
s jezírkem, lavičkami. Jde o chráněné 
území.

Po prohlídce bylo možné vyrazit do 
keltské osady ISARNO, vybudovaná 
keltská vesnička včetně řemesel, zvířat 
a pěstování plodin. Nyní se rozhoduje 
o osudu vesničky, zda se bude opravo-
vat nebo zanikne. 

Pro zájemce o koupání je možné zajít 
na koupaliště nebo na blízkou přehra-
du Křetínku. Také krásná krajina láká 
k vycházkám, na houby, každému pod-
le jeho nátury. 

Pro ty, co nejsou dost unaveni a po-
třebují zajít ještě někam večer, tak 
mohou navštívit Fabrika club Letovice, 
obluha v montérkách, hraje se disco 
v pátek a sobotu, 47 m dlouhý bar.

www.letovice.net

Letovice: Památky i zábava
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