Putování s letovickou bludičkou
Letovice jsou městem v okrese Blansko v Jihomoravském kraji. Rozprostírají se v malebném
údolí na soutoku řek Svitavy a Křetínky, přibližně čtyřicet kilometrů severně od Brna.
Městu vévodí zámek s přilehlým zámeckým parkem v anglickém stylu, na jehož svazích
se v minulosti pěstoval chmel. Pyšnit se mohou také krásnou zrestaurovanou barokní
lékárnou či kostelem sv. Prokopa, jejichž interiéry si můžete během letní sezóny
prohlédnout. Vyžití pro milovníky vodních sportů skýtá nedaleká Vodní nádrž Letovice
a venkovní bazén s tobogánem a minigolfem.

DÉLKA TRASY

3 km

Start: Turistické informační centrum Letovice, Tyršova 2, Letovice
Náročnost: snadná
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Netřeba jim meče, dýky,
každý přec zná požárníky!
Statečně se k ohni staví, na
záchranu jsou ti praví!
Přes poledne, večer, z rána,
bdí na ně socha svatého Floriána.
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Pojď na chvíli vodníčku,
k zámeckému rybníčku!
Tajná cesta tudy vede,
ta nás jistě dobře svede!
Není třeba plánku,
jděte rovnou k zámku!
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Řeka dlouhá, pramen v dáli,
Svitava ji jmenovali.
Kolem vody pod most zahni,
ale v řeku neupadni!
Zámecký park již Tě vítá,
hřiště pobavení skýtá.

V celé kráse zámek vidíš,
draka snadno neošidíš.
Do sluje se vydej hned,
snad Tě nesní na oběd.
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Když pohlédneš v pravou stranu,
spatříš stavbu s kostelem.
Je to v pravdě četný rok už,
co býval také klášterem.
Jeden mnich tu našlapuje,
cestu dolů ukazuje.
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Výhled je tu vskutku krásný,
ať prší či den je jasný.
Sejdi kopec, cestu přejdi,
hledej chodbu krytou.
Ke kostelu takto vejdi,
obejdi ho nohou hbitou.

Projdi kolem kostela,
pěkně svižně, zvesela!
Najdi bránu, dej se tudy,
na hřišti pak zbav se nudy!
Dolů cesta úzká vede,
sejít po ní každý svede.
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Úspěšně jsi došel v cíl,
snad ses při tom nenudil!
Pros prezidenta o radu,
jak dostaneš se k pokladu!
Nasaď hrdý úsměv, neboj se ni trochu,
je to velký úspěch, vždyť jsi lovec roku!
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V roce 1870 byl v Letovicích založen řádný
hasičský sbor. Hasiči zprvu používali
dřevěnou stříkačku, která stála v blízkosti
požáru a voda se do ní musela donášet.

Řeka Svitava pramení nedaleko města Svitavy, v lesích nad obcí
Javorník a jen tak lehce ji nepřeplaveš. Jednodušší bude využít
nějakého dopravního prostředku.

Na čem bys mohl jakýkoliv
vodní tok přeplout? Na….

Jak se obecně říká člověku, který celý hasičský zásah organizuje a rozdává povely?
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Letovický zámek, který se nám prvně připomíná
kolem roku 1360, tehdy ještě jako hrad, hlídá
drak, který je ukrytý ve své sluji. Většina draků si
libuje v unášení sličných princezen. Ale naštěstí
existují chrabří rytíři a odvážní chasníci, kteří si
s drakem poradí. Drak při souboji se zachráncem
unesené princezny vypouští z huby oheň.
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Každá stojatá voda má svého vodníka.
Takového typického vodního tvora
charakterizuje jeho zelená pleť a blány
mezi prsty.

Jakou činnost vykonává za pomoci svých nozder?

Pamatuješ si z pohádek, kam nehodný
vodník ukrýval dušičky těch, které utopil?

páru
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Zde se Ti nabízí pohled na Letovice
v celé své kráse. Naše město se může
pyšnit pěkným venkovním bazénem
s tobogánem a přilehlým minigolfem.

Věděl bys, v čem se dříve koupala Tvá babička
nebo dědeček? Napovíme, že šlo o věc ze
dřeva podobnou vaně.
(8)

Kostel sv. Prokopa v Letovicích byl postaven na počátku druhé poloviny
14. století v gotickém slohu. Na informační tabuli vedle kostela vyhledej
jiný název pro kryté schodiště vedoucí z města a dopiš do tajenky. Dále
zjisti, kdo je autorem barevných mozaikových oken uvnitř kostela. Dosaď
do tajenky křestní jméno tohoto významného českého malíře.
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V roce 1750 byl z Vídně do Letovic poslán zkušený bratr řádu
Milosrdných bratří Longinus Traub, který do Letovic došel pěšky,
jen s bednou nářadí. I díky jeho odhodlání a víře byla v roce 1784
dokončena stavba kláštera Milosrdných bratří.
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Na informační tabuli bývalého kláštera Milosrdných bratří zjisti,
jak se nazývá součást celého komplexu s přídomkem sv. Václava.
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(2)

(3)

(6)

7

(3)

(1)

(7)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

+

(10)

8

Václav Havel byl prvním prezidentem České republiky. Často si připomínáme
jeho krásnou myšlenku: „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“,
a proto je i symbolem této busty červené srdce, které po setmění září. Toto
místo je i vítanou odpočinkovou zónou s bezplatným wifi připojením.
Poslední chybějící písmeno najdeš na 73. místě jedné z myšlenek Václava
Havla, které jsou zpodobněny na kamenných kvádrech na zemi okolo busty.
Citát ukrývající toto písmeno začíná podstatným jménem, které označuje
něco, co nám dává sílu, v co věříme, doufáme.
(11)
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Líbilo se vám Putování s letovickou bludičkou?
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

Turistické informační centrum Letovice
Tyršova 2, 679 61 Letovice
tel.: 739 476 790, 516 476 790
tic@mks-letovice.cz,
www.mks-letovice.cz/tic

