Putování s Velenem
V průběhu putování poznáte několik staveb a dokladů slavného středověkého rodu pánů
z Boskovic, včetně pověsti o ptáčníku Velenovi a erbu se sedmizubým hřebenem. V samotném
centru města se nachází radniční věž s vyhlídkou, pod kterou najdete městské informační
středisko, zde začíná naše putování. Zastavení naleznete také v místní židovské čtvrti se
synagogou a židovským obecním domem. Při procházce městem dojdeme do Muzea regionu
Boskovicka, seznámíte se zde s pohádkami a pověstmi zdejšího kraje. Z budovy muzea, která
byla původně hraběcí rezidencí, se vypravte za krásou empírových interiérů místního zámku.
Nejstarší středověkou historii poodhalí zřícenina hradu Boskovice, ke které vystoupáte po
pohodlné cestě lesem.

DÉLKA TRASY
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Start: Muzeum regionu Boskovicka,
Hradní 642, Boskovice
Náročnost: snadná
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Váš průvodce, ptáčník Velen na vrata muzea buší,
historii zde prožije každý návštěvník rozumem, srdcem i duší.

Modlit se, scházet se, bavit se,
po tom Židé z celého srdce toužili,
ženy jedněmi, muži jinými
dveřmi do synagogy vcházeli.
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U radnice začíná tvoje cesta
nepřehlédni znak tohoto města.

Rezidence
Budova rezidence připomíná dva významné
rodáky. Kdo se v této budově narodil?

Jak se nazývá židovský dům modlitby?

Radniční věž
Jaký předmět je zobrazen ve štítu,
který drží štítonoš?
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Pod lesem leží zámek vznešený,
římsami, bohatou fasádou zdobený.
Ze tří stran parkem je obklopen,
není mu žádný ve světě podoben.

Úřad, škola, úředník, učitel a žák.
V tomto domě tomu bylo tak.
V přízemí pec a obchod,
Macesy na svátky přijdou vhod.
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K mytí, pití, k odpočinku
všem kašna vždycky dobře sloužila,
vždyť vodu člověk od pradávna používá.

Zámek
V jakém architektonickém slohu je
postaven zámek Boskovice?

Židovský obecní dům
Kolik oken je na čelní fasádě
židovského obecního domu?

Kašna, Masarykovo nám.
Jaký tvar má kašna na Masarykově náměstí?
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Viděl jsi zámek? Tak stoupej k hradu již,
možná se i trochu zapotíš.
Pevné hradby a brána,
ty nerozbila žádná dělová rána.
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Z jakého kamene je vytesána?
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Hrad
Kamenné kartuše nad bránou znázorňují erb
pánů ze Zástřizl, kteří se zasloužili o renesanční
přestavbu hradu. Jakou květinu měli ve znaku?
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Zpět u muzea, to je cíl.
Už jsi tajenku a kód rozluštil?
Děkuji ti za návštěvu,
zdraví tě ptáčník Velen,
pán z boskovického hradu.

Jaký letopočet je na kartuši uveden?

Kde najdete poklad?
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Líbilo se vám Za dávnými hrdiny z umělecké litiny?
Vydejte se na další putování šneka Krasíka za kamarády.

Velké Opatovice

Sochy, kříže, kapličky
uctívaly babičky

Start: Infocentrum, Žleb 264,
Velké Opatovice
Délka: 1,5 km a 3, 5 km
Náročnost: snadná
Tip: návštěva Moravského
kartografického centra
Web: www.velkeopatovice.cz

Blansko

Za dávnými hrdiny z umělecké litiny
Start: IC Blanka, Rožmitálova 6,
Blansko
Délka: 0,5 km
Náročnost: snadná
Tip: návštěva zámku
Web: www.muzeum-blanenska.cz
www.blansko.cz

Sloup

Křtiny

Rudice

Výlet po Křtinách
s překvapením

Putování za rudickými
vodami

Start: Zámek Křtiny, Křtiny 1
Délka: 5 km a 10 km
Náročnost: snadná / střední
Tip: zvonohra v ambitech chrámu
Web: www.zamek-krtiny.cz
www.penzionkrtiny.cz

Start: TIC Větrný mlýn, U větřáku 90,
Rudice
Délka: 5 km
Náročnost: střední
Tip: návštěva větrného mlýna
Web: www.rudice.cz

Češkovice

Rájec-Jestřebí

Za vůní vosku a mýdla

Lažánky

Za dalekými výhledy
ze Sloupu do Šošůvky

Start: Mydlárna a svíčkařství
Mydlidědek s. r. o., Lažánky 204
Délka: 0 km / pod střechou
Náročnost: snadná
Tip: výroba vlastního mýdla
Web: www.mydlidedek.cz

Start: hotel Stará škola, Sloup 30
Délka: 4,5 km
Náročnost: střední
Tip: vyhlídka z nejvyššího místa
Moravského krasu
Web: www.staraskola.cz

Olomučany

Putování s Velenem

Naučná včelí stezka

Putování s letovickou bludičkou

Start: Hotel Olberg, Olomučany 58
Délka: 7 km
Náročnost: snadná
Tip: Máchův památník
Web: www.olberg.cz

Start: Muzeum Boskovicka,
Hradní 642, Boskovice
Délka: 2 km
Náročnost: snadná
Tip: návštěva muzea
Web: www.muzeum-boskovicka.cz

Start: Penzion U Hraběnky,
Petrovice 20
Délka: 3 km
Náročnost: střední
Tip: včelí muzeum ve Veselici
Web: www.hrabenka.cz

Start: Turistické informační centrum
Letovice, Tyršova 2, Letovice
Délka: 3 km
Náročnost: snadná
Tip: návštěva zámku
Web: www.mks-letovice.cz/tic

Kolem studánek a pomníčků

Boskovice

Putování za oslíky
Start: Wellness hotel Panorama,
Češkovice 168
Délka: 2,5 km a 7 km
Náročnost: snadná / střední
Tip: návštěva rozhledny Podvrší
Web: www.hotelpanorama.cz

Petrovice

S knížecími zahradníky
za stromy a za rybníky

Start: zámek Rájec nad Svitavou
Délka: 2,3 km
Náročnost: snadná
Tip: návštěva zámku
Web: www.zamek-rajec.cz

Letovice

