UŽIJTE SI KAHAN!

MIKROREGION KAHAN

Poznejte místa, kde se ještě před třemi
desítkami let rubalo černé uhlí a odehrál
se příběh slavné Pohádky máje

Jsme spolek čtrnácti obcí, městysů a měst.
Žije zde téměř 20 tisíc lidí. Nachází se jen kousek od Brna.
Máme co nabídnout – pořád živou hornickou historii,
která navždy ovlivnila zdejší kraj, památky, tajemná místa,
krásnou přírodu, ale taky řadu míst na koupání
či odpočinek. Přesvědčte se sami. Veškeré informace,
tipy na výlet, zásadní historické události
nebo krásné fotky najdete na našem webu.

Kdo k nám patří?
■ Babice u Rosic
■ Kratochvilka
■ Lukovany
■ Neslovice
■ Ostrovačice
■ Příbram na Moravě
■ Rosice

Těžní věž Simson, Zbýšov

■ Říčany u Brna
■ Tetčice
■ Újezd u Rosic
■ Vysoké Popovice
■ Zakřany
■ Zastávka
■ Zbýšov

#mikroregionkahan
#uzijtesikahan
Mikroregion Kahan
Mikroregion Kahan

www.mikroregionkahan.cz

Helenka z Pohádky máje, Ostrovačice

Prokutej se k uhlí, horníku!

KAM DÁL

PUTUJTE S NÁMI (NEJEN)
ZA PERMONÍKY
■ Hornické okruhy
Havíři pracovali ve zdejším podzemí až do roku 1992.
V regionu byl nejhlubší černouhelný důl ve střední
Evropě – zbýšovský Jindřich II se svými 1490 metry.
Dnes hornickou slávu připomíná těžní věž dolu Simson
ve Zbýšově, babická a zbýšovská halda, budova dolu
Herring v Zastávce či domy uhlobaronů v Rosicích. Nic
víc neovlivnilo historii regionu jako právě dobývání uhlí.
Projděte se po trasách, které je připomínají. Speciální
hornické okruhy najdete na www.mikroregionkahan.cz.

■ Kolem Pohádky máje
Podkomorské lesy v blízkosti Ostrovačic hrají hlavní roli
slavné Mrštíkovy Pohádky máje, stejně jako Helenka
a Ríša. Můžete se projít cestami, kterými kráčeli, sochu
Helenky pak najdete u Podkomorské myslivny, dojdete
k Helenčině i Ríšově studánce. Přímo v Ostrovačicích
je památník Pohádky máje, kde zjistíte plno zajímavostí.
Speciální Pohádkomájové okruhy najdete
na www.mikroregionkahan.cz.

Podívejte se do dalších zajímavých míst

výstavu hraček, výstavy v šatlavě, sklepení útrpného práva
či unikátní protiatomový kryt schovaný pod krásnou
zahradou. Všude se dá nahlédnout. Otvírací dobu
a aktuality najdete na www.zamek.rosice.cz.

■ Muzeum průmyslových železnic
Každou prázdninovou sobotu to mezi Zbýšovem, Babicemi
a Zastávkou houká, syčí a funí. To jsou parní a dieselové
lokomotivy Muzea průmyslových železnic. Parta nadšenců
a dobrovolníků ve zbýšovském areálu opečovává a renovuje
úzkorozchodné mašinky a vagóny a vozí návštěvníky.
Nenechte si jízdu ujít. Kromě prázdnin se jezdívá
v den Muzejní noci, na podzimní Hornické dny, oblíbené
jsou Mikulášské jízdy. Jízdní řády najdete na www.mpz.cz.

■ Tetčický Bučín

■ Zámek Rosice

Krásné okruhy si můžete projít v údolí Bobravy a oblasti kolem
kopce Bučín nad Tetčicemi. Říká se, že zde byl hrad,
že se na dnes zalesněných stráních pěstovalo víno a pravdou
je, že se zde vedly za války kruté boje. Na dnešní návštěvníky
čekají hlavně krásné listnaté lesy s prastarými buky. Kousek
od vrcholu Bučín najdete jeden památný – mohutný listnáč
tu roste přes 250 let.

Říká se mu renesanční perla, byl významným místem
v době předbělohorské, sídlili zde významné rody. Rosický
zámek má co nabídnout, vyloupl se znovu
do krásy, kterou v druhé půli minulého poničilo nešetrné
zacházení. Kromě prohlídkového okruhu nabízí stálou

Oficiální trasy, cyklotrasy i výlety „bočními“ uličkami
najdete ve speciální sekci Putuj za permoníky
na webu www.mikroregionkahan.cz.
MPŽ, Zbýšov

■ Rybičková skála
Unikátní přírodní památka, břidlicová stěna, v níž
paleontologové našli řadu prvohorních rybek a rostlin.
Zkameněliny se zde dají najít i dnes. Na Rybičkovou skálu
vás dovede zelená turistická značka od Neslovic.

■ Studánkový Újezd

Újezd u Rosic by mohl mít ve znaku vodu, je zde velká
spousta pečlivě udržovaných studánek. Cesta kolem nich
vydá na celodenní výlet. Také je zde malá přehrada, dříve
určená pro zavlažování kralických skleníků.

■ Říčanský biotop

Dříve to byl rybník, dnes je to vypiplaný biotop. Lepšího
koupání široko daleko není. Upozornění: pokud přijedete
autem, nechejte auto na náměstí, přímo u biotopu není
dostatek parkovacích míst!

■ U sv. Jána

Obří, minimálně 250 letý dub, hlídá na pomezí Vysokých
Popovic, Zakřan a Lukovan stejně starou kapličku. Než
se postavila současná silnice na Třebíč, vedla právě mezi
listnáčem a kapličkou obchodní cesta, později císařská silnice.
Ve středověku právě zde při svém tažení tábořila vojska Jana
Žižky z Trocnova.

■ Unikátní kostely

Pokud patříte mezi milovníky sakrální architektury, určitě
zamiřte do Lukovan, Příbrami a Říčan. Zdejší kostely jsou
unikátní. Lukovanský kostel sv. Václava patří mezi nejstarší
v regionu, jeho základy jsou románské. Příbramský je naopak
těžká moderna. Říčanský je zase zajímavý svou atypicky
na druhou stranu orientovanou sakristií, proto se Říčanským
říká „rakaři”.

■ Úžasné rozhledy

Ty se vám naskytnou od rosického „majáku“, tedy kaple
Nejsvětější Trojice, kterou uvidíte nad městem už zdálky.
Více než polovinu obcí Mikroregionu Kahan spatříte
z Patočkovy hory u Neslovic, kde je zároveň chráněná step.

Zámek, Rosice

Kde se najíst, napít a přespat?
Stále aktualizovaný seznam najdete na www.mikroregionkahan.cz

Biotop, Říčany

