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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.



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



Zámek Blansko
Kromě klasických 

historických interiérů 
nabízí také expozice s 
regionální tématikou, 
z nichž rozhodně 
zaujmou Objevitelé 
moravského  krasu, 
kde se setkáte 
s potápěčem v 
historickém skafandru 
a jeskynním medvědem. Atmosféru jeskyně dotváří i zvukové 
efekty kapající vody a hukotu ponorné říčky. Návštěvníky 
uvítají také expozice Hrady blanenského okolí nebo expozice 
umělecké litiny. 

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

Blanenské kostely
Nezapomeňte také absolvovat komentovanou  prohlídku 

věže  kostela  sv.  Martina  v  Blansku, kde se můžete nejen 
rozhlédnout po Blansku, seznámit se s historií kostela a 
prohlédnout si zblízka zvony, mezi nimiž se nachází i Poledník, 
jeden z nejstarších zvonů v republice.

Otevírací doba: červenec-srpen - úterý-sobota 9:00-16:00, 
neděle 13:00-16:00, září-říjen – sobota 9:00- 16:00 h, neděle 
13:00-16:00 h

Prohlédnout si můžete také další blanenskou zajímavost, 
unikátní dřevěný kostelík zasvěcený sv. Paraskivě, který 
byl do Blanska dopraven v roce 1936 z Podkarpatské Rusi.
Otvírací doba: červen- září – středy a soboty 14:00-17:00 h, 

jinak po domluvě.
A protože je 

Blansko zváno 
bránou Moravského 
krasu, v sezoně 
zde funguje 
oblíbená turistická 
a u t o b u s o v á 
linka Krasobus, 
která umožňuje 
pravidelné spojení mezi Blanskem a Skalním mlýnem, centrem 
Moravského krasu. www.krasobus.cz.

7 dní v pohádce
Šnek Krasík ve svém pohádkovém království 

v Moravském krasu přichystal v letošním 
roce pro děti Krasíkovy výlety – 5 pěších tras 
s délkou od 0,5 do 5 km spojených s luštěním 
tajenky a pokladem na konci. Ta blanenská se 

jmenuje Za dávnými hrdiny z umělecké litiny a provede malé 
návštěvníky okolo zajímavých soch v centru města. Ostatní 
trasy se nacházjí v Rudici, Křtinách, Rájci-Jestřebí a ve Sloupě. 
www.krasik.cz.

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 nejen v hlavní turistické sezoně. V letošním roce láká především děti na novou výpravu za 
pokladem šneka Krasíka v rámci projektu 7 dní v pohádce.





� ubytování v moderních dvoul žkových 
 pokojích a dvoupokojovém rodinném 
 apartmá

� restaurace s letní venkovní terasou 
 a výhledem na zámecký park

� sál s možnos   po ádání  remních akcí 
 nebo soukromých a svatebních oslav

� pivotéka s širokou nabídkou pivních zna ek, 
5 druh  piv na epu

� možnost využi   našeho 
 osmidráhového bowlingového centra 
 s restaurací v t sné blízkos   hotelu

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

UBYTOVÁNÍ � RESTAURACE � SÁL � PIVOTÉKA � BOWLING
Restaurace 602 563 646  �� Recepce 702 002 824  �  Bowling 776 887 700



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



N A Š I  PA R T N E Ř I

www.ksmb.cz
ZAL. 1298

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BLANSKA
DO LOŽN I C E 
VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
3. 11. 2015 v 19.30 h, DĚLNICKÝ DŮM
K. Špráchalová, L. Vaculík, P. Nečas / M. Zounar,  
A. Gondíková / K. Lojdová, J. Birgusová / S. Čer-
nodrinská, F. Tomsa, Z. Pantůček / M. Sobotka,  
I. Andrlová / O. Želenská, J. Zenáhlíková / V. Žehrová

R O Z S V Í C E N Í 
VÁNOČNÍHO STROMU
27. 11. a 28. 11. 2015 od 15 h 
N Á M .  R E P U B L I K Y  B L A N S K O

VÁNOČNÍ KONCERT 
PETR BENDE A HOSTÉ

28. 11. 2015 v 18.00 h 
D Ě L N I CK Ý  D ŮM  B L AN SKO

DĚTSKÝ SILVESTR
POSLEDNÍ DEN V ROCE – POBAVME SE PŘECE
31. 12. 2015 od 15.00 h, KINO BLANSKO

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 2016
1. 1. 2016 od 17 h, NÁM. REPUBLIKY BLANSKO

BLANENSKÉ ZÁMECKÉ GULÁŠOBRANÍ
S O U T Ě Ž  V E  VA Ř E N Í  K O T L Í K O V É H O  G U L Á Š E 

S ukázkou tradičních řemesel
11. 7. 2015 od 9.00 h 
Z ÁMECK Ý PARK BL ANSKO

POS L EDN Í 
ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
10. 9. 2015 v 19.30 h
P E T R  N Á R OŽ N Ý,  S I M O N A  S TA Š OVÁ
D Ě L N I CK Ý  D ŮM  B L AN SKO

DÍVKA ČESKÉ 
REPUBLIKY 2015
H LE DÁ M E  S YM PAT I C KO U  S P O R T UJ Í C Í  D Í V K U

12. 9. 2015 v 18 h, DĚLNICKÝ DŮM BLANSKO

MILOŠ PERNICA a hosté
MICHAL PROKOP TRIO a HD ACOUSTIC
22. 9. 2015 v 19.30 h 
DĚLNICK Ý DŮM BL ANSKO

VÍTÁNÍ sv. MARTINA
15. 11. 2015 od 9.00 h 
Z Á M E C K Ý  PA R K  B L A N S K O

Muzeum  v Horním  Smr-
žově  je  prvním  souborem 
objektů lidových staveb na 
Letovicku  a  Boskovicku, 
který  se  nachází  v  nejse-
vernějším cípu Jihomorav-
ského 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 stole-
tí různé zemědělské stroje a nářadí, které jsme 
chtěli uchovat pro příští generace. 

Vzhledem k záměru uchovat tyto stroje a nářa-
dí vzniklo v roce 2005 - 2006 muzeum lidové ar-
chitekrury v obci. Došlo k rekonstrukci objektu 
bývalé zemědělské stavby. Součástí muzea jsou 
výstavní plochy a prostory pro ubytování turis-
tů. Cílem bylo vytvořit expozici zachycující život 
lidí na venkově.

Vystaveny jsou především již zmíněné země-
dělské stroje a nářadí, ale můžete si prohlédnout 
i kuchyň a světnici s ukázkou expozice vesnické-
ho interiéru z první poloviny 20 století.

V  samostatném areálu muzea v severní čás-
ti Horního Smržova je zpřístupněna roubená 
stodola, kamenný sklep a dřevěný včelín z roku 
1924 opravené v roce 2008 – 2009 s exponáty. 
V tomto trendu chceme pokračovat. V součas-
nosti je do tohoto areálu přemísťována roubená 
kulturní památka.

Obec je situovaná v klidném přírodním pro-
středí venkova s velkými možnostmi cykloturis-

tiky 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 pro-
story a to jeden dvoulůžkový a dva čtyřlůžkové 
pokoje s TV. K dispozici  na patře je sociální za-
řízení (WC + sprchový kout pro M a Ž), plně vy-
bavená kuchyňka s plynovým sporákem, lednicí, 
mikrovlnnou troubou, rychlovarnou konvicí a  
nádobím, vše ve velmi dobrém stavu.

Kontakt: 
Muzeum Horní Smržov, Horní Smržov 

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



RESTAURACE 
A HOTEL 
OLBERG

PRIVÁTNÍ WELLNESS

OLOMUČANY 58
679 03 OLOMUČANY 

+420 734 440 088

RESTAURACE@OLBERG.CZ

WWW.OLBERG.CZ



Obec Vavřinec získala oce-
nění Vesnice Jihomoravského 
kraje roku 2011. Leží 40 km 
severně od Brna a je tvořena 4 
místními částmi, dříve samo-
statnými obcemi (Vavřinec, Ve-
selice, Suchdol) a osadou Nové 
Dvory, které byly v roce 1960 

sloučeny v jeden územně samosprávný celek s 
názvem Vavřinec.

Uvedená sídla jsou pozůstatkem osidlování 
probíhajícího na území vpravo nad Pustým žle-
bem v okolí hradu Blansko v polovině 13. stole-
tí. Jeho zřícenina 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 předurčené přede-
vším k vycházkám s odpočin-
ku. Vavřinec s Veselicí potom 
poskytují nádherné výhledy 
na hřeben Drahanské vyrcho-
viny. Daleko více pohledů, ale 
poskytuje rozhledna stojící 
na nejvýše položeném místě v 
obci, na kopci Podvrší s nad-
mořskou výškou 590 m. Vy-
hlídkový ochoz v nadmořské 
výšce 621 m Vám poskytne 
pohled na boskovickou bráz-
du, Vysočinu, ale také ato-
movou elektrárnu Dukovany, 

jako na dlani budete mít mimo osady Nové Dvory 
další tři místní části obce. První písemná zmínka 
o uvedených sídlech je z roku 1267 (Veselice, Su-
chdol) a 1378 (Vavřinec). Informace nejen o obci 
samotné, ale také o dalších turistických zajíma-
vostech v regionu Moravský kras a okolí může-
te získat v sezónním Turistickém informačním 
centru, umístěném ve víceúčelové budově, sto-
jící vedle parkoviště pro návštěvníky rozhledny 
Podvrší. V sousedství informačního centra bude 
od poloviny srpna 2015 otevřené pro veřejnost 
nové muzeum včelařství. V něm bude mimo jiné 
k zakoupení vedle drobného občerstvení také 
med, výrobky ze včelího vosku, ale také např. 
kosmetika obohacená dalšími včelími produkty, 

jako je mateří kašička či pro-
polys. Další informace o obci, 
rozhledně, ale i dalších zají-
mavostech na území obce na-
jdete také na www.vavrinec.
cz nebo na www.rozhledna-
veselice.cz. Tento zdroj infor-
mací Vám také nabídne např. 
návštěvu výletiště ve Vavřin-
ci, kde se mohou v letní sezo-
ně návštěvníci obce občerst-
vit ve stínu osmdesátiletých 
lip a jírovců, nebo posedět ve 
Veselici na návsi s novou kap-
ličkou sv. Antonína, případně 
v Suchdole na výletišti u ryb-
níka. To je jen několik námětů 
jak si ve Vavřinci užít klidu a 
pohody.

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



Městys Jedovnice leží asi 25 km severně od Brna na hranici Moravského 
krasu, v těsné blízkosti města Blanska. Vzhledem k zeměpisné poloze 
a neobyčejné štědrosti přírody jsou Jedovnice významným střediskem 
rekreace, turistiky a vodních sportů, jejich známost přesahuje i hranice 
České republiky.
Nejstarší písemná zmínka o Jedovnicích se váže k roku 1251. Existovaly 
však už ve století dvanáctém, jejich vznik snad souvisí s těžbou železné 
rudy v blízkém okolí. Ve 13. století se staly trhovou vsí, jež byla ekonomic-
kým centrem nově vzniklého holštejnského panství, ve 14. století už jsou 
městečkem s vlastním hrdelním soudem.
Za válek mezi markrabaty Prokopem a Joštem zaniklo v okolí několik ves-
nic. Už od středověku sloužily chovu ryb velké rybníky. Největším a nejzná-
mějším z nich je Olšovec. Ten dnes slouží i k rekreaci, vodním sportům a 
sportovním rybářům. 
Od poloviny 18. století pracovala více než století železářská huť u Rudické-
ho propadání. Pro její dělníky vznikla samostatná osada Újezd, dnes jedov-
nická čtvrť s milým názvem Chaloupky.
Ve 20. století se Jedovnice staly vyhledávaným rekreačním místem – na 
jednom břehu Olšovce vznikl sokolský Tyršův tábor, na protějším rozlehlý 
autokemp, dnešní ATC Olšovec.
Z kulturních památek je nejznámější klasicistní kostel z let 1783-85. Na 
výzdobě jeho interiéru se podíleli mj. J. Koblasa, M. Medek, K. Nepraš či 
L. Kolek. Najdete zde však i památkově chráněné pískovcové kříže, na ná-
městí pak sochu sv. J. Nepomuckého a pomník K. Havlíčka.
Na procházkách do okolních lesů můžete narazit na romantické zaniklé 
rybníky u Kůlny, Floriánek a před Propadáním, můžete navštívit uprave-
nou lokalitu vypálené vsi Bystřece či vykopávky zaniklého Vilémova. Ko-
lem Jedovnického potoka uvidíte tři bývalé mlýny, zbytky huti a mohutné 

Rudické propadání 
s jeskyní. A malé jes-
kyňky s lezeckými 
skálami hned nad 
ním, v lokalitě Kolíb-
ky, jež byla osídlena 
už v pravěku.
V nedalekém okolí 
lze navštívit hrady 
(Holštejn, Blansek, 
Nový hrad), zámky 
(Blansko, Rájec, Ly-
sice), známé kostely 
(Křtiny, Sloup, Sene-

tářov) a především pak Moravský kras s jeskyněmi a propastí Macochou.
Jedovnice si zachovávají ráz městečka s množstvím restaurací, obchodů 
s potravinami, ovocem a zeleninou, textilem i drogeriemi, je zde několik 
kadeřnictví, kosmetické a masérské služby, cukrárny, živnostnických pro-
vozoven i další služby. www.jedovnice.cz

Akce v ATC Olšovec (www.olsovec.cz)
19/7  slavnostní  otevření  Animačního  centra  v  ATC  Olšovec  • 
od 15 h
24/7•   3. ročník Jedovnického hudebního setkání v ATC Olšovec od 
18 h; žánr folk-rock-country
25/7•   závody dračích lodí, více  www.dracilode-jedovnice.cz. Dračí 
taneční večer s kapelou od 20 h
31/7•   Summer „SILVESTR“ PÁRTY - crazy letní noc, host Broňa a 
jeho show, od 20 h
7/8•   Večer filmových hitů od 20 h - taneční večer nejen s hity ze 
známých a oblíbených filmů
15/8•   OLŠOFEST - pivní festival. Celodenní bohatý program pro ce-
lou rodinu. Zábava pro děti. Degustace pivních speciálů. Taneční zá-
bava se skupinou AKCENT od 20 h
15/8•   S ČT Sport na vrchol aneb nová chuť cyklistiky
21/8•   BAY, BAY DANCE PARTY od 20 h - taneční párty sezóny
21. - 23./8.•   DACIA CLUB - sraz majitelů vozidel DACIA
23/8•    Birell jízda - Jedovnice. Charitativní projekt, pomoc handica-
povaným cyklistům
5. - 6./9.•   Závody motorových člunů
24. - 25./10.•   Tradiční výlov rybníku Olšovec

Půjčovna lodiček a šlapadel
ATC Olšovec Jedovnice

OteVřenO - čERvEnEC, sRpEn: denně 10 - 19 h,
                         Září: sobota, neděle 10 - 18 h 

 Více informací, příp. rezervace: 724 783 881

Minigolf - Jedovnice - hřiště v ATC Olšovec
OteVřenO - čERvEnEC, sRpEn: denně 10 - 20 h,

Září A říJEn: za příznivého počasí sobota, neděle 13 - 17 h 
Mimo provozní dobu si lze domluvit zapůjčení holí a míčů 

na tel. čísle: 602 810 257, případně na recepci ATC Olšovec.

Olšovec s.r.o. Jedovnice 
připravuje ve dnech 24. - 25. října 2015

Výlov rybníku Olšovec 
Prodej živých ryb, rybí speciality, dvoudenní 

program u hráze.
Více informací: www.olsovec.cz.

REKREACE V MORAVSKÉM KRASU
Jedovnice: nevšední zážitky





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



Suchý je vyhledávanou re-
kreační obcí. Má pouhých 443 
obyvatel a leží uprostřed nád-
herné lesnaté krajiny na bře-
zích Sušského rybníka. Ten má 
rozlohu cca 6 ha a kupodivu 
v dnešní době až zázračnou 
vodu. Nenajdete zde totiž žád-
né sinice. 

Obec odebrala v roce 2009 vzorky, které zasla-
la do ústavu v Karlových Varech a poté potvrdili 
i Brněnští lékaři blahodárné účinky na lidský or-
ganismus. Však také voda svědčí línům, okounům 
ba i úhořům. Okolní les, voda a dobré povětrnostní 
podmínky a čistota vzduchu v nadmořské výšce 
668 m. nad mořem vytvářejí velmi příjemné kli-
matické podmínky. 

V letním období je Suchý vyhledáváno přede-
vším milovníky koupání. Děti se mohou vyřádit na 
tobogánu, funguje zde loděnice, nové víceúčelové 
hřiště. Kolem vody je rozsáhlá síť občerstvovacích 
kiosků. Ty nabízejí vše, nač si člověk vzpomene od 
prodeje lehátek, drogistického zboží, potravin až 
po tisk. 

Ubytovat se můžete v soukromí, několika penzi-
onech, nebo přímo v autokempu v chatové osadě, 
kterou provozuje obec, stejně jako veřejné tábořiš-
tě pro stany a karavany. Zde velmi dobře funguje 
informační centrum s úschovnou kol, půjčovnou 
sportovního nářadí, společenskou místností, 
sprchami, toaletami a mnoha dalšími službami. 
Sportovně založení návštěvníci jistě ocení dobře 
značené turistické stezky a cyklotrasy v této části 
náhorní plošiny Drahanské vrchoviny. Příroda je 

zde opravdu úchvatná. Ukryté rybníčky, studánky, 
pramen řeky Punkvy, nebo přírodní rezervace Ská-
ly. Najdou se zde také stavby s unikátní minulostí 
a jedno zajímavé technické dílo zbytky prastaré-
ho plavebního kanálu, kterým bylo plaveno dříví 
z okolních lesů až do deseti kilometrů vzdálených 
Boskovic , na pilu zvaná Šmelcovna. Naopak me-
teorologická 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 Macochu. Stejně tak do neda-
lekých Boskovic na hrad, zámek, židovské město či 
westernové městečko. 

Samotná obec pulsuje moderním a dynamic-
kým životem. Je zde několik organizací a spolků, 
které ve spolupráci s obcí pořádají nespočet kul-
turních, sportovních a společenských akcí po celý 
rok. Historie obce je tak trochu tajemstvím. Ústním 
podáním se traduje, že ji hrabě prohrál v kartách. 
Podrobnosti nejsou známy. Písemnosti však doklá-

dají, že tehdejší Šebetovský opat Václavík nechtěl 
mít na části svého území cizí poddané z důvodu 
výstaby letního sídla dnes u Pavlovského Dvorku. 
Roku 1762 tedy dochází k výměně území mezi 
opatstvím Hradisko u Olomouce a pánem z Bos-
kovic hrabětem Dietrichštejnem. Původní sklářská 
osada Benýška na místě zvaném Suchý kopec je 
násilně vystěhována. Lidé si odvážejí na vozech i 
své domy. V místech 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 mok-
řady umožňovaly výstavbu na jediném místě a to 
suchém kopci. Jiné prameny uvádějí ještě, že hrabě 
potřeboval pracovní sílu a to ve spojení s plavením 
dříví z tohoto prostoru kanálem do zmiňovaných 
Boskovic. Suchý je sice malá Jihomoravská vesnič-
ka ale s nezaměnitelným kouzlem, které Vám zů-
stane pod kůží.  www.obecsuchy.cz

V SRDCI DRAHAnSKÉ VRCHOVIny
Suchý: Vyhledávaná rekreační obec

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA BOSKOVICE zvou 
k návštěvě  koncertů v rámci    

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

28. 6.     
ZAL. 1298

5. 7. |
19. 7. |
26. 7. |

2. 8. |
9. 8. |  

16. 8. |
23. 8. |
30. 8. |

 
2015 

Zahajovací koncert 28. 6. 
se koná v případě nepříznivého počasí 
v prostorách Zámeckého skleníku.

Ostatní koncerty se v případě 
velmi nepříznivého počasí NEKONAJÍ!

Vstup volný.
Změna programu vyhrazena. 

více: www.kulturaboskovice.cz

100% 
POUZE ORIGINÁL!

sleva 20 %

 KVALITA

Komenského 9
680 01 Boskovice
www.autecobs.cz
tel. 516 453 925

Originální náhradní díly jsou jednoduše pro Vaše vozidlo nejlepší.

Vašeho vozidla. A pro Vás jsou zárukou Vašeho klidu.



    
     

 

v sobotu 5. září 2015

Přijďte podpo
řit řešení 

komunikace R
43

 START:    

 
         
           

         
            

             
        
        

 
          

           
          
          

             
            

           

  CÍL:       
    
V cíli kulturní program • od 13 do 17 hodin – hudební produkce, 
občerstvení (pivo, limo, klobásy aj.), soutěže a atrakce pro děti, 
představení partnerů akce, připomenutí ragických silničních 
tragédií na silnici I/43, bohatá tombola aj.

   
       

    
      

Accord

BOSKOVICE

SPOLEČNÁ VYCHÁZKA
s odborným výkladem

  
           

 TOMÁŠ JANDA      
  v 9.30 z Jevíčka 

           
       



BOSKOVICE
MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

18. 7. Letní noc na Července - koupaliště Červenka
18. a 19. 7. Hrad v síti lan - hrad Boskovice

19. 7. Boskovický Strongman  - areál Červená zahrada 
19. 7. Vernisáž výstavy obrazů Tomáše Císařovského 

- Zámecký skleník
15. 8. Pochod po stopách P. Ševčíka - Modrá věž
22. 8. Dobývání hradu Boskovice

22. a 23. 8. Vinnetou - Pokrevní bratři aneb Pocta Pierru 
Briceovi – Westernové městečko

28. 8. Vojtěch Dyk a B-Side Band - letní kino
5. 9. Pochod po dálničním tělese R43
5. 9. Zámecké hemžení - zámek Boskovice

16. 9. Běh Terryho Foxe - areál Červená zahrada 
3. - 4. 10. XII. Husí slavnosti - zámecký park a letní kino

Promenádní sezóna - červenec - srpen - každou neděli na pódiu před 
Zámeckým skleníkem od 15.00 do 17.00:
Ženeva Dubská Trio, Holóbkova mozeka, Krajíček&Šuranská&Friedl, 
Třetí zuby, Boskověnka, Alibaba, Kunštátská dechovka a FS Velen.
Boskovický pohádkový hřebínek - červenec - srpen - každý pátek na 
nádvoří zámku Boskovice od 17.00:
Sněhurka a sedm trpajzlíků, Zlatovláska, Nebezpečné pohádky,  
O Palečkovi, Čertovská pohádka.

Novou cyklomapu Boskovickem na kole si můžete zdarma vyzvednout 
na MIS Boskovice a IC Boskovicko, Masarykovo nám. 3/1

Aktuální informace o všech akcích 
www.boskovice.cz

cyklotrasy, tipy na cyklovýlety / mapa 1 : 100 000

Cyklovýlety z Boskovic Cyklovýlety z Letovic

(žlutá)

46 km 3:50 hod. T, H, S střední
Trasa:

(zelená)  

40 km 3:20 hod. T, H, S střední
Trasa:

Okruh Malou Hanou (modrá)

51 km 4:10 hod. T, H střední
Trasa:

(červená)  

59 km 5:00 hod. T, H náročná
Trasa:

12 km 1:05 hod. T, H střední

Trasa:

13,5 km 1:10 hod. T, H, S nenáročná

Trasa:

14 km 1:25 hod. T, H střední 

Trasa:

18 km 1:30 hod.    T, H, S nenáročná

Trasa:

19 km 1:45 hod. T, H střední

Trasa:

21 km 1:55 hod. T, H střední 

23 km 2:00 hod. T, H  střední

Trasa:

27 km 2:15 hod. T, H nenáročná

Trasa:

28 km 2:30 hod. T, H střední 

Trasa:

33 km 2:50 hod.   T, H, S střední

Trasa:

Kolem Domanky do Blanska 
34 km 3 hod.   T, H náročná

Trasa:

15,5 km 1:15 hod.   T nenáročná
Trasa:

17 km 1:30 hod.   T, H nenáročná
Trasa:

26 km 2:30 hod.   T, H střední
Trasa:

33 km 2:45 hod.   T, S sřední
Trasa:

43 km 3:30 hod.   T, S náročná
Trasa:

35 km 3 hod.   T, H střední

Trasa:

37 km 3:15 hod.   T, H střední

Trasa:

47,5 km 4:00 hod. T, H náročná

Trasa:

52 km 4:30 hod. T, H náročná

Trasa:

55 km 4:45 hod. T, H, S střední
Trasa:

60 km 5:10 hod.   T, H náročná
Trasa:

64 km 5:30 hod.   T, H, S, náročná
Trasa:

66 km 5:45 hod.   T, H, S náročná
Trasa:

© Vydalo město Boskovice, 2015
Fota: © archiv města Boskovice, J. Horák • Mapové podklady: © Seznam cz, a.s.
Sazba a tisk: Artron s.r.o., Boskovice

12 km 1:00 hod. S, H, T nenáročná

Trasa:

17 km 1:30 hod. H, T nenáročná

Trasa:

20 km 2:00 hod.   T, H sřední

Trasa:

22 km 2:00 hod.   T, H, S sřední

Trasa:

35,5 km 2:30 hod. S, T, H střední

Trasa:

39 km 3:30 hod.   T, H, S sřední

Trasa:Vysvětlivky:     délka cyklotrasy   časová náročnost 

  typ kola:    T – trekové, H – horské, S – silniční 

    náročnost cyklotrasy

14 km 1:30 hod. T, H nenáročná
Trasa:

INFORMAČNÍ CENTRA

Masarykovo nám. 3/1, 680 01 Boskovice
tel. 516 488 677, fax 516 453 253, informace@boskovice.cz
www.boskovice.cz, www.regionboskovicko.cz 

nám. Krále Jiřího 105, 679 72 Kunštát, tel. 516 410 576, 602 662 306 
info@kunstat-mesto.cz, www.kunstat-mesto.cz

Tyršova 2, 679 61 Letovice, tel. 516 476 790, 739 396 538 
infocentrum.letovice@seznam.cz, tic@mks-letovice.cz
www.mks-letovice.cz

Nám. Míru 20, 679 74 Olešnice, tel. 516 410 400
infocentrum@olesnice.cz, www.olesnice.cz

Žleb 264, 679 63 Velké Opatovice, tel. 516 477 303
kultura@velkeopatovice.cz, kc.velkeopatovice.cz

Kořenec 174, tel. 516 467 504, fax 516 467 016
recepce@korenec-golf.cz, www.korenec-golf.cz

Suchý 190 (recepce stan. kempu), tel. 516 468 020, 603 294 588
www.obecsuchy.cz, strediskosuchy@seznam.cz

OPRAVNY KOL
Bokovice

Růžové náměstí 2345/12, tel. 602 281 611, lukas@hynek.cz, bike-pro.cz

Masarykovo nám. 37/36 , 516 452 496, tel. 776 180 336, cyklo-kassai@cbox.cz

Masarykovo nám. 28/27, tel. 516 454 319, petru-sport@cmail.cz

Letovice 

Masarykovo nám. 11, tel. 516 474 913, 777 178 879,
hynek@hynek.cz, www.hynek.cz

Kunštát

Palackého 213, tel. 516 462 601, 603 897 655

Svitávka
, Školní 481, tel. 731 456 988

 Cetkovice

Sadová 241 (kulturní dům), 516 477 596, tel. 721 860 593

Žďárná

Žďárná 243, tel. 732 459 583, jiriparal@centrum.cz, bikemx@seznam.cz

Cyklovýlety z Velkých Opatovic

22,5 km 2:00 hod.   T, H, nenáročná

Trasa:

23 km 2:30 hod. T, H, S střední

Trasa:

28 km 2:30 hod. T, H, S střední

Trasa:

45 km 5:00 hod. T, H náročná

Trasa:

27,5 km 2:30 hod. T, H střední

Trasa:

3. a 4. října 2015 - HUSÍ SLAVNOSTI



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
    

     
 

Golf restaurant 
Ko enec 

je stylová restaurace, která 
je sou ástí Golf a ski resortu 
Ko enec. Jejím jádrem je 
kanadský srub. 

Srubovina v kombinaci s 
klasickými materiály jako je sklo 
a kámen je citliv  dotvo ena 
vybavením ze smrkového masivu, v etn  teplovzdušného 
krbového vytáp ní, posíleného stylovými kachlovými kamny. 

Svojí produkcí je zam ena zejména na tradi ní 
moravskou a eskou kuchyni. P i p íprav  pokrm  
je kladen d raz na využití vlastních výrobk  z domácích 
surovin. 

Tradicí se staly každoro n  po ádané, tematicky 
zam ené akce – Svatomartinské posezení u husí 
pe ínky, Mikulášské zv inové hody nebo Velikono ní 
hody. 

Sou ástí restaurace je prostorná krytá terasa s tane ním 
parketem a další nekrytá terasa, je tedy vhodná k po ádání 
rodinných oslav,  remních ve írk , svateb. Samoz ejmostí je 
zajišt ní kompletních cateringových služeb. 

Více informací najdete na www.restaurant-korenec.cz 
nebo www.korenec-golf.cz
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Po aktivně stráveném dni na 
vás čeká relaxace v jedinečném 
wellness zařízení (vnitřní bazén, 
whirlpool, saunový svět, ma-
sáže, zábaly, pivní lázně a dal-

ší...), a poté gurmánský zážitek 
v  restauraci Sladovna a posezení 
na baru. Ve sklepních prostorech 
hotelu se nachází Muzeum Pivo-
varnictví. Pro děti slouží venkov-

ní hřiště a hrací koutek v restau-
raci. V hotelu je možno pořádat 
svatební hostiny, rodinné oslavy, 
večírky, firemní akce a školení, 
konference či semináře.

HOTEL SLADOVNA ČERNÁ HORA
Čtyřhvězdičkový hotel Sladovna, se nachází v Černé Hoře v těsné blízkosti Pivovaru 
Černá Hora – nejstaršího pivovaru v České republice. Hotel nabízí ubytování 
v rodinných pokojích, dvou a třílůžkových pokojích nebo v luxusním apartmá 
Sladovna (mezonet s vířivkou v ložnici).

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

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.



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 výška 
se pohybuje od 490 do 550 
m n.m. První písemná zmín-

ka o existenci Suchdola pochází z r. 1379.
Obec používá obecní znak, který prezentuje 

starou suchdolskou obecní pečeť (mušle s osmi-
hrotým křížem coby atribut patrona obce, sv. Jana 
Křtitele), připomínku Panny Marie Sedmibolestné, 
která se dle pověsti zjevila v místech později zalo-
ženého Jednova (srdce probodené sedmi dýkami) 
a konečně mluvící znamení – labuť – zastupující 
Labutice. 

Velké množství poutníků i turistů navštěvuje 
poutní kostel Navštívení Panny Marie v Suchdo-
le –  Jednově a vedle něj studánku zvanou Svatá 
voda. V roce 2005 byla nedaleko kostela vybudo-
vána Mariánská zahrada se sochou Panny Marie a 
papeže sv. Jana Pavla II. 

Dalším turistickou zajímavostí v naší obci je vě-
trný mlýn, který stojí na kraji obce Jednov, je však 

v soukromém vlasnictví jako rekreační objekt.
V obci celkově funguje pošta, mateřská škola, or-

dinace lékařky, farní úřad, dva obchody a dvě hos-
pody. Mezi významné spolky pracující v akci patří 
Sbory dobrovolných hasičů, které fungují v Suchdo-
le, Jednově i v Labuticích. 

Mimo své základní poslání připravují zároveň 
různé kulturní a společenské akce pro občany, např. 
kácení máje, plesy, sportovní a dětské odpoledne 
apod. Dále v obci výborně funguje klub seniorů a 
organizace Orel Suchdol. Spolek Sarkander pro děti 
již mnoho let připravuje letní dětské tábory i další 
akce.

Poutní kostel 
Navštívení Panny 
Marie v Suchdole – 

Jednově 
V roce 2015 oslavujeme 250 

let od vzniku poutního místa. 
Oslava tohoto výročí proběhne 
v neděli 20. září 2015. Na pro-
gramu bude dopoledne slav-
nostní bohoslužba. Odpolední 
společenský program se usku-
teční na hřišti v Jednově pro 
všechny věkové kategorie. Více 
info na www.farnostsuchdol.
eu. K této události jsou vydá-
ny speciální pohlednice, svíce 
s motivy poutního místa a další 
předměty.
Historie  a  popis  poutního 

místa: 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 studán-

ky umístěna dřevěná 
socha Bolestné Panny 
Marie - Pieta -, ke které 
začali přicházet pout-
níci ze širokého okolí 
se svými prosbami.  
Kostel je zasvěcen Na-
vštívení Panny Marie.

Vzrůstající počet 
lidí byl důvodem pro 
postavení kaple, což 
uskutečnil klášter sv. 
Kláry v Olomouci, kte-
rý měl v blízkém Ptení 
velkostatek. V prvé eta-
pě (r. 1766) byla nad 
studánkou postavena 
kaple, jako presbytář 
budoucího chrámu, do 
kterého byla Pieta, do-
časně umístěná ve far-
ním kostele ve Ptení, 
přenesena. Za josefin-
ských reforem byl olo-

moucký klášter klarisek zrušen (r. 1782) a dokonče-
ní druhé etapy výstavby kostela se uskutečnilo až v 
letech 1807-1810.

Do dnešní podoby byl kostel zkompletován v le-
tech 1905-1910, kdy byla přistavěna věž a průčelí 
chrámu se sochami sv. Františka z Asissi a sv. Bene-
dikta, spolupatrona Evropy. 

Studánka Svatá voda
Původní pramen vyvěrá pod hlavním oltářem a je 

vyveden mimo kostel do vodní kaple s přístupem od 
silnice.

Mariánská zahrada
V roce 2005 byla nedaleko poutního kostela vybu-

dována Mariánská zahrada se sochou Panny Marie a 
papeže Jana Pavla II. V letním období se zde příleži-
tostně konají bohoslužby, jinak místo slouží ke ztiše-
ní a odpočinku poutníků i turistů. Vstup volný. 

Mariánská zahrada je zbudovaná na farním po-
zemku mezi obchodem a farou. První práce začaly 
dne 18. 10. 2003. Autorem návrhu a zpracování je 
P. Jan Lisowski. Zahrada je darem poutníků a farní-
ků Panně Marii. Ve spodní části zahrady můžeme 
spatřit 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 ne-
děli 2. srpna. Pouť k svátku Narození Panny Marie  
- v neděli 6. září. Pouť nemocných – slaví se v sobotu 
12. září v 10.30 hodin. Myslivecká pouť - slaví se v 
sobotu 24. října v 18 hodin. Mše sv. poutích: 8:30  a 
10:30. Mše sv. o nedělích mimo poutě v 8:00.
Duchovní  správa:  Římskokatolická farnost, 

Jednov 16, 798 45 Suchdol u Prostějova,  tel.: 
582 391 455, fasuchdolupv@ado.cz, www.farnos-
tsuchdol.eu.

NEVŠEDNÍ PŘÍRODA NA KONICKÉ VRChOVINĚ
Obec Suchdol: Poutní místo

Další fotky z našich obcí



Renault Kadjar: spotřeba 3,6–7,0 (l/100 km), emise CO2 99–130 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení je pouze ilustrativní.

Renault doporučujeRenault doporučuje renault.czrenault.cz

JMÉNO NEBO LOGO DEALERA, Ulice, Město, 
Tel.: +420 123 456 789, Fax: +420 123 456 889
www.renaultdealer.cz

Renault KADJAR

Využijte své ruce na něco působivého.

Přestaňte se dívat, začněte žít. 
Renault Kadjar s inteligentním parkovacím asistentem Easy Park Assist. Nechte ho zaparkovat za vás!

indiKadjarAkrobat-285x217.indd   1 10.06.15   11:42

Auteco Bs Boskovice, Komenského 9, 680 01 Boskovice, 
mob.: 777 703 725, tel.: 516 454 453, fax: 516 454 483, 
e-mail: lubomir@autecobs.cz, www.autecobs.cz

ČAS VYČISTIT  
KLIMATIZACI?

do 31. 5. 2015

KONTROLA A ČIŠTĚNÍ  
KLIMATIZACE
399 Kč

www.renault.cz

RENAULT SERVIS
Ceny jsou včetně originálních náhradních dílů Renault, práce a DPH. Cena kontroly a čištění klimatizace platí  
v rámci trvání této akce. Tyto akční nabídky nelze sčítat s jinými slevami.  
Přesnou cenu pro svůj vůz konzultujte se svým přijímacím technikem.

JMÉNO DEALERA
adresa dealera
adresa dealera

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 vý-
hledy a s nadmořskou 
výškou 614 m.- 15 km 
severně od Tišnova. 

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

natiny.
První písem-

ná zmínka je z 
roku 1601, kdy 
Kozárov patřil 
k panství lom-
nickému. Tehdy 
prodal Karel ze 
Žerotína Oldři-
chovi z Kounic 
za 50 000 zla-
tých Moravský 
hrad s městeč-
kem Lomni-
cí, pivovarem, 
čtyřmi mlýny 
a vesnicemi, 
mezi nimiž je 
jmenován právě 
i Kozárov. 

Uprostřed obce se nachází kaple 
sv. Anny. Zvon, který je zavěšen ve 
zvonici této kaple, odlil v roce 1972 
místní občan Vincenc Holcner. 

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

Nad obcí se nachází dominan-
ta obce Kozárova, kopec Babylon 
s nadmořskou výškou 655 m, kde je 
umístěna rozhledna, a pod ní vybu-
dovala obec kulturně společenský 
areál. Zde se odehrává mnoho kul-
turních akcí. V těsné blízkosti se na-
chází travnaté fotbalové hřiště.

PŘÍRODNÍ PARK POD SÝKOŘEM
Kozárov zve turisty na rozhlednu



Doklady o živo-
tě člověka v okolí 
Lysic  sahají  hlu-
boko do minulos-
ti. Na pokraji Bos-
kovické  brázdy  u 
Lysic byly naleze-
ny  kamenné  ná-

stroje  pravěkého  člověka  mladší 
doby kamenné. Z období popelni-
cových polí, doby bronzové, které 
spadají zhruba do konce druhého 
tisíciletí  před  naším  letopočtem 
jsou  známy  cenné  nálezy  hrobů, 
nádob, bronzových ozdob. 

Velmi bohaté nálezy byly uskuteč-
něny v době okupace u příležitosti 
výstavby německé dálnice. Řada ná-
lezů je uložena v muzeích mezi jiný-
mi v Moravském muzeu v Brně.

První písemný záznam o Lysicích 
je z roku 1308 a je to důkaz o tom, 
že Lysice tehdy byly v držení pánů z 
Kunštátu. První písemná zmínka o 
nedalekém hradu Rychvaldu pochá-
zí z roku 1371. 

Ze středověkého hradu v dnešní 
době již zbyly pouze skromné zříce-
niny, protože po jeho dobytí počát-
kem XV. století byly následně i jeho 
hradby postupně rozebírány jako 
stavební materiál obyvateli okolních 
obcí. O dobytí hradu svědčí i časté 
nálezy hlavic šípů, kopí a ostruh. 

Od poloviny 15. století se majitelé 
Lysic velice často střídali. Důležitým 
mezníkem v historii Lysic se stal rok 
1550, kdy na místě původní tvrze 
byla zahájena výstavba vodní tvrze, 
která byla dokončena ve třicátých 
letech XVII. století. Později byla tvrz 
několikrát přestavěna až do nynější 

zámecké podoby. Barokní stavba na 
místě renesanční tvrze, upravovaná 
ještě počátkem 19. století, vyniká 
skvostnými a bohatě zařízenými in-
teriéry. 

Bohaté sbírky obsahují přede-
vším nábytek, sklo, porcelán, obra-
zy, dále pak vzácnou sbírku zbraní, 
dvě knihovny, předměty dovezené z 
Orientu a pozoruhodnou sbírku his-
torických střeleckých terčů. Od červ-
na do září je také možnost navštívit 
ojedinělou zámeckou zahradu s pro-

menádní kolonádou a dále pak inte-
riér sala terreny. Součásti prohlídky 
zahrady je také návštěva oranžerie a 
zámeckého zahradnictví z 2. polovi-
ny 19. století.

Na zámku pobývala významná 
rakouská spisovatelka Marie-Ebner 
Eschenbachová, pořádaly se zde 

hudební, divadelní a další kulturní 
akce. V současnosti jsou v prosto-
rách zámku každoročně pořádány 
koncerty v rámci Mezinárodního hu-
debního festivalu moravských měst 
Concentus Moraviae. Tradiční jsou i 
červnové „Zámecké feérie“ s řadou 
kulturních akcí. 

Bližší informace o zámku jsou 
uvedeny např. na adrese: www.za-
meklysice.cz

Lysice patří již od minulého století 
k vyhledávaným místům turistiky a 

rekreace. Předurčuje je k tomu ma-
lebná pahorkatá okolní krajina na 
pokraji Českomoravské vysočiny, 
ve které se střídají lesy s loukami a 
nádhernými výhledy. Přírodní park 
„Lysicko“ vytváří spolu se soused-
ními přírodními parky „Halasovo 
Kunštátsko“ a „Svratecká vrchovina“ 
soustavu krajinně chráněných území 
s cílem uchování neporušené kraji-
ny. Turistické značky a značené cyk-
lostezky vás zavedou do míst, kde 
budete moci tyto krásy obdivovat.

Odpočinek a občerstvení nalez-
nete na krásném koupališti. V hote-
lu, bufetu, cukrárně nebo stylových 
hospůdkách se postarají o to, aby 
jste v Lysicích byli spokojeni. 

Kostel sv. Petra a Pavla patří mezi 
nejstarší v okolí. První zmínka o 

něm je z roku 1390. Stavebně o jeho 
vysokém stáří svědčí i pozůstatky z 
období slohu románsko-gotického. 
Kostel za staletí prošel řadou přesta-
veb, hlavní oltář pochází z kláštera 
v Předklášteří u Tišnova, jsou zde 
umístěny insignie lysických cechů z 
roku 1789.

Pozůstatky hradu Rychvaldu se na-
chází 2 km západně od Lysic a přivede 
vás k nim značená turistická stezka 
procházející obcí. Nedaleko od hradu 
se ve středověku těžilo stříbro. 

Z dalších památek je možné jme-
novat budovu radnice z roku 1768, 
korintský sloup se sochou Panny 
Marie od brněnského sochaře Ede-
leho z roku 1853, pomník padlým z 
roku 1924, nebo hrobka rodiny Dub-
ských u hřbitova.

OKRAJ bOSKOVICKÉ bRázDY
Lysice: Historie i současnost



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



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

Termín letošního Hrnčířského 
jarmarku v Kunštátě je 19. až 20. 
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.

 

Kontakty:
Městský úřad
 nám. Krále Jiřího 106, 679 72  Kunštát
 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

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• 
LESNÍ PARK PRO DĚTI A RODIČE• 

 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
  info@hotelrudka.cz / recepce@hotelrudka.cz

WWW.HOTELRUDKA.CZ



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 
vyprávěním vypravěče, 
s patřičnými zvukovými 
a světelnými efekty se mů-
žete za pár korun krásně 
bát. Prohlídka trvá 35 mi-
nut. 

Otevřeno je v letní tu-
ristické sezóně od 1.5. do 
30.9. v době od 9:00 do 
16:00 hod. vždy od pon-
dělí do neděle.

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 Halasová, 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



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 in-
digo. 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 mož-
nost 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

 

kc.velkeopatovice.cz

I. kategorie: dívky 5 - 8 let
II. kategorie: dívky 9 -13 let



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

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.

wi-fi zdarma



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 sklu-
zavku. Nedílnou součástí areálu je krytá terasa s 
rychlým občerstvením, které nabízí zmrzlinu, to-
čené 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

21. - 22. SRPNA 2015
VI. ročník tradičního hudebního festivalu FEST-

FEST proběhne opět v areálu fotbalového hřiště ve 
Velkých Opatovicích. Skvělá dvoudenní akce nabíd-
ne kvalitní představiltele různých hudebních žánrů. 
Letos se můžete těšit mj. na uměleckou špičku, sku-
pinu Supergroup.cz. Časopis ROCK&POP společně 
s rádiem BEAT uspořádal v průběhu roku 2012 an-
ketu, jejímž cílem bylo sestavit první českou kapelu 

snů. Do hvězdné superkapely se nakonec dostala 
tato šestice: Kamil Střihavka - zpěv, Michal Pavlíček 
- kytara, Miloš Meier - bicí, Vladimír „Guma“ Kul-
hánek - baskytara, Roman Dragoun - klávesy a Jan 
Hrubý - housle. Kapela je tedy bezesporu složená 

z nejlepších českých muzikantů. Dále vystoupí le-
gendární kapela Nová Růže, kterou založili v roce 
1988 Vilém Čok a Ota Baláž. V rámci FESTFESTu 
odehrají jeden z pěti letošních plánovaných koncer-
tů. Zejména starší návštěvníci jistě ocení vystoupení 
opravdové rockové legendy  Vladimíra Mišíka  se 
skupinou ETC. Stálicí festivalu, která i letos nezkla-
me svou účastí, je kapela Krucipüsk. Nejenom výše 
zmiňovaní, ale mnoho dalších interpretů rozezní 
své nástroje na opatovickém FESTFESTu. V areálu 
je k dispozici, ostatně jako vždy, stanové městečko 
zdarma, výborné občerstvení, nekolik druhů toče-
ných piv, míchané drinky a Redbull stan. Návštěvníci 
FESTFESTu mají v tomto termínu taktéž zvýhodně-
né vstupné do sousedního aquaparku a Moravského 
kartografického centra.
Festival proběhne 21. - 22. srpna v areálu fot-

balového hřiště ve Velkých Opatovicích. Více na 
www.festfest.cz nebo na fb FestFest.

SLAVNOSTI JIŘINEK & 
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA JIŘINEK

29. - 30. SRPNA 2015

V pořádí již osmý ročník výstavy jiřinek ve Velkých 
Opatovicích se bude konat ve dnech 29.  a 30. srp-
na 2015 v prostorách Moravského kartografického 
centra, přilehlého nádvoří, zámecké knihovně a zá-
meckém sále. Mezinárodní výstavu pořádají Služby 
Města Velké Opatovice, s.r.o. ve spolupráci s městem 
Velké Opatovice a se sdružením pěstitelů jiřin a me-
číků Dagla. Návštěvnost téměř 2000 návštěvníků v 
minulém roce svědčí bezesporu o tom, že tato akce 
je jednou z hlavních akcí celé sezony. Ke shlédnu-
tí jsou každoročně necelé tři stovky druhů jiřinek 
všech barev a tvarů, které jsou aranžovány v pěti 
stech kompozicích. Téma letošní výstavy jsou “mo-
dely aut a letadel”. Nedílnou součástí této výstavy je 
i jarmark tradičních řemesel a doprovodný program. 
Ten tvoří vystoupení dechových kapel Dubňanka 

a Malohanačka, módní přehlídka dobového ob-
lečení  salonu Dantes,  zajímavá  výstava  „Tvorba 
významných zahradních architektů 20. století“ a 
nakonec velké finále I. ročníku Miss jiřinka. Tato 
soutěž je vypsána pro dívky ve věku 5 - 13 let, ve dvou 
kategoriích. Uzávěrka přihlášek je 31.7. 

Více na kc.velkeopatovice.cz,  fb  Město  Velké 
Opatovice nebo tel.: 516 477 303.

BLEŠÁK NA ZÁMKU 
A VČELAŘSKÝ DEN

26. ZÁŘÍ 2015

V sobotu 26. září proběhne na druhém nádvoří 
zámku (před Moravským kartografickým centrem) 
tradičníí „bleší“ trh. Veřejnost má možnost být 
nejen návštěvníkem, ale samotným prodejcem.  
Myšlenka celé akce je částečně pomáhát životnímu 
prostředí. Věci, které mohou dále sloužit se díky 
Blešáku nevyhodí, ale putují dál a koloběh věcí se 
tak prodlouží aniž by funkční věci musely předčasně 
končit v popelnicích.  Každý doma najde nějaké ty 
nevhodné dary, keramiku, nádobí, výzdobu, obrazy, 
knihy, CD, hračky, oblečení a mnoho a mnoho dalšího, 
co již nepotřebuje. Bleší trh má být pestrý a pro 
všechny. 
Souběžně s blešákem probíhá v sousedních 
prostorách stálého kina Včelařský den. Návštěvníci 
se mohou přiučit řemeslu včelařskému, ochutnat a 
zakoupit výrobky z medu a další. Po celý den bude 
přichystáno občerstvení. Můžete se tedy pobavit, 
nakoupit a ještě si dát něco 
dobrého. Rezervace prodejního 
místa, pravidla blešáku a další info 
naleznete na kc.velkeopatovice.
cz,  fb  Město  Velké  Opatovice 
nebo tel.: 516 477 303.



Jevíčko najdete v nejvýchodnějším cípu Par-
dubického  kraje  na  hranicích  krajů  Jihomo-
ravského a Olomouckého v oblasti Boskovické 
brázdy,  která  se  rozprostírá  od  Boskovic  po 
Městečko Trnávka v délce cca 25 km mezi kopci 
Českomoravské vysočiny a Drahanské vrchovi-
ny.

Jevíčko leží v linii měst Brno, Boskovice, Velké 
Opatovice, Moravská Třebová ve směru od jihu 
k severu a od západu k východu po trase měst 
Svitavy, Moravská Třebová, Prostějov. Jevíčko jako 
jedno z center Malé Hané je součástí mikroregionu 
Moravskotřebovsko - Jevíčsko. Včetně místní části 
Zadní Arnoštov, nacházející se západně od města, 
má cca 2800 obyvatel. Okolí má velmi dobré pod-
mínky pro cykloturistiku, město je ideálním výcho-
zím bodem pro výlety do okolní krajiny. Vzhledem 
k pestrým krajinným podmínkám se v oblasti daří 
myslivosti, houbaření nebo sportovnímu rybolovu, 
pro který jsou využívány dvě vodní nádrže v okolí 
města.

 Jevíčko patří k nejstarším městům na Moravě. 
Bylo založeno v první polovině 13. století na dů-
ležité obchodní stezce vedoucí z Olomouce do 
Prahy. Nejstarší zmínka o zeměpanském městě 
Jevíčku je uvedena v listině českého krále Václava 
I. z roku 1249. Listinou z roku 1258 povýšil Pře-
mysl Otakar II. Jevíčko na město královské s prá-
vem magdeburským a právem mílovým. Jevíčko si 
práva královského města podrželo do roku 1499, 
poté se v jeho držení vystřídalo několik šlechtic-
kých rodů. Město si zachovalo z dob svého založení 
středověký půdorys ve tvaru okrouhlice s téměř 
čtvercovým náměstím. Středověká zástavba byla 
obehnána hradbami cca 1000 m dlouhými se čtyř-

mi branami orientovanými podle světových stran. 
Opevnění města bylo v místě západní brány posíle-
no hradební věží, zdaleka viditelnou dominantou 
města. K dalším významným památkám města 
patří kostel Nanebevzetí Panny Marie a s ním sou-
sedící areál bývalého Augustiniánského kláštera. 
Další dominantu města tvoří budova Zámečku, 
v jejíž těsné blízkosti se nachází majestátná budo-
va Gymnázia Jevíčko postavená roku 1899. Západ-
ním směrem od Jevíčka, ve vzdálenosti cca 3 km, se 
nachází Odborný léčebný ústav Jevíčko.

Jevíčko může nabídnout příjemnou procházku 
po městském památkovém okruhu, poskytne dob-
rou kuchyni v mnoha restauracích a v neposlední 
řadě je městem s kulturním srdcem. V průběhu 
celého roku je možné v Jevíčku navštívit množ-
ství kulturních, sportovních a jinak zaměřených 
akcí. Město Jevíčko je příjemným místem pro Vaši 
návštěvu v každém ročním období s atraktivní na-
bídkou historie, kultury, sportu a dalších oblastí 
vyžití. K ubytování můžete využít dostatečnou na-
bídku místních hotelů a ubytovacích zařízení. Ak-
tuální informace o městě a dostupných aktivitách 
Vám podá Turistické informační centrum na Pa-
lackého náměstí v Jevíčku a webové stránky města  
www.jevicko.cz.

METROPOLE MALÉ hANÉ
Jevíčko: Město s kulturním srdcem

12. ročník Festivalu mládežnických dechových orchestrů v Jevíčku proběhne v neděli 15. listopadu 2015 od 
14:00 hodin v sále Hotelu Morava v Jevíčku. Bohatý hudební program, svatomartinská vína, speciality.

Město Jevíčko a Základní umělecká škola Jevíčko Vás 
srdečně zvou na 7. SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ MALO-
HANÁCKÉ HARMONIKÁŘ v sobotu 17. října 2015 od 
14 hodin v sále hotelu Morava. Hostem programu je 
Franta Uher, oblíbený zpěvák a bavič TV Šlágr.



Společnost MATOUŠEK CZ a.s. působí na sta-
vebním trhu již více než 20 let. Během své exis-
tence realizovala více jak 500 stavebních děl za 
víc jak 5 mld. Kč. Jak doma v České Republice 
tak v zahraničí realizovala společnost MATOU-
ŠEK CZ a.s. rozmanité stavby od jednoduchých 
až  po  náročná  inženýrská  díla  pro  oblasti 
vodního  hospodářství,  energetiku,  petroche-
mii,strojírenský a potravinářský průmysl. Tak 
se polečnost MATOUŠEK CZ a.s. nesmazatelně 
zapsala do historie regionu, na mnoha místech 
České Republiky a také v zahraničí.

Společnost MATOUŠEK CZ a.s. je jedním ze za-
kládajících členů odborného společenství firem-
klastru CREA (Czech Renewable Energy Alliance), 
působících úspěšně v oblasti obnovitelných zdrojů 
energie.

Společnost MATOUŠEK CZ a.s. zaměstnává více 
než sto zaměstnanců a je významným zaměstna-
vatelem v regionu . Díky vysokému podílu pohle-
dávek na aktivech společnosti a s tím spojeným 
nedostatkem oběžných prostředků nastoupila 
společnost ozdravnou cestu reorganizace s cílem 
dostát všech svým závazkům a vytvoření podmí-
nek svého udržitelného rozvoje. 

Jedním z významnýchch projektů společnosti 
MATOUŠEK CZ a.s.v zahraničí je stavba kaskády 
vodních elektráren na řece Multa v pohoří Altaj 
v Ruské federaci. Hodnota kontraktu činí 87 mil. 
Euro. 

Stavba byla zahájena v roce 2012 Bohužel in-
vestor stavbu v roce 2013 pozastavil, neboť díky 
aktuální mezinárodně politické situaci je nucen 
hledat nový model financování.

Společnost nyní získala několik významných 
zakázek na Slovensku v oboru své specializace – 
monolitické konstrukce a dále připravuje projekty 
pro země Jižní Ameriky a Asie.

Pro nové projekty hledá společnost MATOUŠEK 
CZ a.s. odborníky v dělnických i inženýrských 
oborech, kterým nabízí perspektivní uplatnění 
a dobré pracovní podmínky v Česká Republice 
i v zahraničí.
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ODBORNÝ LÉČEBNÝ 
ÚSTAV JEVÍČKO

www.olujevicko.cz
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www.olujevicko.cz

léčebná rehabilitace

-

Na rehabilita ním odd lení jsou lé eni pacienti 
s poruchami pohybového systému v celém spektru 
diagn z, které zp sobují omezení hybnosti a sob -
sta nosti pacienta. Klienti jsou p ijímáni na zákla-
d  doporu ení odborných nebo praktických léka  
po schválení lé by revizním léka em. Jedná o stej-
ný postup, jako �ádat o lázn , s tím rozdílem, �e 
lé ba v tomto odborném stavu je oproti lázním 
velmi intenzivní, zaji� ována rehabilita ními léka i 
a rozsáhlým týmem fyzioterapeut  s maximálním 
mo�ným vzd láním v oboru a o�et ovatelským per-
sonálem �koleným speciáln  pro rehabilita ní pé i. 
é ebná rehabilitace je poskytována zejména jako 
bezprost edn  navazující na lé bu na akutních l �-
kách zdravotnických za ízení stavy po operacích 
kloubních náhrad, po opera ním e�ení razových 

stav , p i akutních onemocn ních nervového sys-
tému, p i onemocn ních páte e a kloub . �ková 
kapacita je rovn � vy len na pro  chronicky ne-
mocné pacienty a pro komplexní o�et ovatelskou 
pé i o imobilní pacienty. Rehabilitace probíhá s d -
razem na celostní chápání zdravotních potí�í klien-
t  s maximální snahou zajistit u v�ech do budoucna 
co mo�ná nejvy��í míru samostatnosti a sob sta -
nosti. Zdravotní slu�by v oboru lé ebné rehabili-
tace odpovídají zásadám moderní medicíny, vyu�í-
vají �iroké spektrum ov ených metod vodolé by, 
elektrolé by i fyzioterapie.
Ve�keré prostory v stavu jsou e�eny bezbari-
érov  a na v�ech odd leních jsou i nadstandardní 
pokoje. Komplex lé ebných a provozních pavilon   
je dopln n areálem o rozloze 6  ha s arboretem, 
anglickým  parkem, rozsáhlým lesem a od roku 
2011 i novým podzemním bazénem z ond  evrop-
ské unie. 
stav má celorepublikovou p sobnost a pro �iro-

ké okolí poskytuje rovn � pé i ambulantní. 

P ednáška pana Vladimíra uriny, 
bioterapeuta, lé itele a autora bylinných p ípravk  Diochi se bude konat 

v SKP – Sokolská 13 dne 24. íjna od 16 hodin. Možnost diagnos  ky á 50,- K  
Vstupné 30,- K . Srde n  zve za klub Diochi Zdena Kos  ková.

Dejte svému tělu možnost 
léčit se samo aneb zázraky 
re exní terapie
Každý, kdo si už dop ál masáž, dob e ví, že své t lo vystavil p íjemnému zážitku. Masáže 
navozují pocit dokonalého uvoln ní a doteky mohou být i lé ivé zvláš , když dobrý masér/
terapeut ví kam sáhnout. Seznamte se s re exní terapií, p ibližn  5000 let starou alterna-
tivní metodou pé e o zdraví, pocházející z východní Asie.

Zrcadlení těla do končetin
Re exní terapie pracuje s re exními body, které se 
nacházejí na celém t le. Nej ast ji se ale využívají 
re exní plošky kon etin, kde má každý orgán sv j 
zmenšený obraz. Zmá kneme-li p íslušný bod, pu-
tuje signál po nervových spojeních p ímo do orgánu 
nebo ásti t la, na kterou chceme p sobit. Pokud 
tedy hladíme a masírujeme správné místo ruky 
nebo nohy, ovliv ujeme tím innost a energii vnit -
ních orgán .

Léčivé doteky
Re exní terapie je lé ebná metoda, jejímž p vod-
ním úkolem byla prevence. Dnes je však hojn  využívaná p edevším k lé b , protože terapeut 
je schopen rozpoznat oslabení jednotlivých orgán  a pracovat na jejich posílení. Dokáže asto 
ešit akutní p íznaky nemoci a odhalit i p í iny chronických potíží, kde se to nepoda ilo klasické 

medicín . Lze ji také využít jako dopln k jiné lé by nebo k urychlení rekonvalescence. 

Nejčastější využití re exní terapie je při: 
migrénách (bolestech hlavy) - zablokovaná kr ní páte , dysfunkce žlu níku nebo jater. P es-
nou p í inu problému nejlépe odhalí diagnóza podle ínského pentagramu;
bolestech zad a plotének – souvisí s oslabením ledvin; 
bolestech kloub  - oslabení ledvin, hromad ní odpadních látek v t le, nadváha a špatné stra-
vovací návyky;
skolióze – nemoc orgán  látkové vým ny, nedostatek ho íku, vápníku, jodu…vhodné v kombi-
naci s rehabilita ním cvi ením na uvoln ní, protažení a posílení svalstva, nap . jógou; 
alergiích - p í ina spo ívá v orgánovém trojúhelníku ledviny - plíce - slezina. Krom  re exní te-
rapie je vhodná úprava stravy, vylou ení sladkostí, mlé ných výrobk  a smažených jídel (nutná 
disciplína); 
špatné imunit , oslabení organismu;
detoxikaci t la, podpo e odtoku lymfy;
a mnohých další problémech.

Nejbližší re exní terapie nabízí nap . aquapark Wellness Ku im, www.wellnesskurim.cz. Terapie 
trvá 60-75 minut a stojí 500 K . Je zde vhodn  kombinovaná práv  s p ímým uvoln ním kr ní 
páte e a doporu enými rehabilita ními cviky.



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.

MALEbNÝM POVODÍM ŘEKY SVITAVY
Město Letovice: Památky i kultura

ČERVENEC
25. 7. - Masarykovo náměstí - Letovický jarmark 
31. 7. – 1. 8. - FESTIVAL 3+1 2015 (16. ročník)
31. 7. - Kulturní dům - Festival 3+1 – Výstava Klubu 
moravských fotografů
31. 7. - Sál ZUŠ Letovice - Festival 3+1 – Jazzový koncert

SRPEN
1. 8. - Areál koupaliště - FESTIVAL 3+1– Festival
29. 8. - Masarykovo náměstí - Letovický jarmark

ZÁŘÍ
16. 9. - Zámecký park - Běh zámeckým parkem

26. 9. - Masarykovo náměstí - Letovický jarmark – 
Svatováclavský

ŘÍJEN
1. 10. - Kulturní dům - Tomáš Kočko & Orchestr
7. 10. - Kulturní dům - Kytarový mág Lubomír Brabec
13. 10. - Kulturní dům - Pekelná pohádka – divadel-
ní představení pro děti
17. 10. - Kulturní dům - FEST MAZEC – soutěž mla-
dých hudebních talentů
31. 10. - Masarykovo náměstí - Letovický jarmark

LISTOPAD
8. 11. - Kulturní dům - RH Big Band Letovice – koncert

11. 11. - Kulturní dům - Tetiny v lese – divadelní 
představení pro děti
23. 11. - Kulturní dům - Mandarínková izba – diva-
delní představení
27. 11. - Městská knihovna - Vánoce začínají 
v knihovně – předvánoční jarmark
28. 11. - Masarykovo náměstí - Letovický jarmark 
– adventní 
29. 11. - Masarykovo náměstí - Rozsvěcení vánoč-
ního stromu

PROSINEC
12. 12. - Kulturní dům - Vánoční koncert - JAVORY - 
Hana a Petr Ulrichovi  Změna programu vyhrazena

Kalendář kulturních akcí – MKS Letovice 2015



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 posled-
ní třetiny 14. století. Gotická stavba byla častými přestavbami při 
opravách škod způsobených válečnými taženími značně pozmě-
něna. 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 Karla Svolinského. 
V chrámové lodi se nalézá unikátní památka, 14 náhrobních ka-
menů majitelů letovického panství. Za pozornost stojí také dřevě-
ná křížová cesta.

Barokní komplex Kláštera Milosrdných bratří byl vystavěn v 
letech 1751-1783. Jeho součástí je kostel svatého Václava s boha-
tou vnitřní výzdobou, pod kterým se nalézá krypta s ostatky čle-
nů řádu Milosrdných bratří a hraběcího rodu Kálnoky. Hlavním 
skvostem kláštera je bezesporu unikátní zrestaurovaná barokní 
lékárna s nádhernými stropními freskami a z velké části docho-
vaným původním vybavením.

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. 

KřetÍnKA CUP 2015

Pá 21. srpna 12.00 - 19.30 hod. tRÉnInKOVÉ JÍZDY
So 22. srpna 8.30 - 20.00 hod. ZÁVOD na 200 m a 1000 m




