UŽIJTE SI KAHAN!

MIKROREGION KAHAN

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

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

Projeďte si na kole krásy, zajímavosti i odkazy
na někdejší hornickou minulost Mikroregionu
Kahan. A připravte se na božskou koupačku!

Skoč do vody z paluby, ale nejdřív si najdi cestu

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.

Na výšlapu po Kahanu

#mikroregionkahan
#uzijtesikahan
Mikroregion Kahan
Mikroregion Kahan

www.mikroregionkahan.cz

Koupaliště, Zbýšov

Koupačka

PROJEĎTE SE S NÁMI (NEJEN)
ZA PERMONÍKY
Mikroregion Kahan je cyklostezkami protkaný. Do těla si
dají přeborníci, užijí si sváteční jezdci i rodiny s dětmi.
V „hornické“ části se připravte na kopečky, kolem
Pohádky máje na větší pohodu.

■ Stezka permoníků / 30 km
ZASTÁVKA – ZAKŘANY – PŘÍBRAM NA MORAVĚ – VYSOKÉ
POPOVICE – LUKOVANY – ZBÝŠOV – BABICE U ROSIC
– ZASTÁVKA / Trasa se dá zkrátit a vynechat Příbram,
Vysoké Popovice a Lukovany a ze Zakřan se vydat rovnou
do Zbýšova, což je 4,5km trasa. Celý okruh má pak 12 km.

Zažijte božské koupání

■ Pohádkomájový okruh Kahanem / 20 km

OSTROVAČICE – MASARYKŮV OKRUH – HELENČINA
STUDÁNKA – OSTROVAČICE – ŘÍČANY (BIOTOP,
HRADISKO) – OSTROVAČICE / Kombinace cyklotras
a turistických tras. Popis trasy a dalších „pohádkomájových“
výletů najdete na webu.
Od říčanského Hradiska je možné trasu o 10 km prodloužit
o Říčky, Javůrek a Veverské Knínice.

OSLAVANY – ZBÝŠOV – BABICE U ROSIC – ZASTÁVKA
– DOMAŠOV – PŘÍBRAM N/M. – VYSOKÉ POPOVICE –
LUKOVANY – OSLAVANY
MPŽ, Zbýšov
Kaple Nejsvětější Trojice v Rosicích

Co uvidíte?

ZASTÁVKA – ROSICE – TETČICE – DVOREK – RADOSTICE
– PRŠTICE – HLÍNA – NESLOVICE – ZBÝŠOV – BABICE U
ROSIC – ZASTÁVKA / Trasa se dá zkrátit a z Rosic se vydat
přímo do Neslovic přes Kratochvilku, což je 4 km trasa.

■ Hornický okruh Kahanem / 21 km
ZASTÁVKA – BABICE U ROSIC – ZBÝŠOV – CIHELNA
– RYBIČKOVÁ SKÁLA – KRATOCHVILKA – ROSICE –
ZASTÁVKA / Kombinace cyklotras a turistických tras.
Podrobnější popis trasy a dalších hornických výletů
najdete na webu.

Velký areál moderního koupaliště najdete ve Zbýšově u Brna.
Nabízí plavecký bazén hluboký i pro děti, brouzdaliště, bazén
se skákacím prknem a tobogán. Je zde veškeré zázemí,
co se týká občerstvení i sociálních zařízení. Je možné si
zahrát pingpong, beachvolejbal, nohejbal. Velká část travnaté
plochy, na níž se leží, je zacloněna stromy. Bez problému
se zde dá strávit celý den. Koupaliště se nachází na turistické
i cyklotrase. Jen kousek odtud je těžní věž bývalého dolu
Simson.

■ Biotop Říčany

■ Hornická stezka / 50 km

■ Kolem Bobravy a Bučína (5171, 5172) / 35 km

■ Koupaliště Zbýšov

Na Hornickém okruhu:
■ Pozůstatky hornické historie – budovu bývalého
dolu Herring v Zastávce, areál Ferdinanda
a odvalovou haldu v Babicích, Muzeum
průmyslových železnic, těžní věž dolu Simson,
zbýšovskou haldu, zbýšovskou cihelnu, celou
řadu upozorňovacích tabulí na bývalé jámy
■ Rybičkovou skálu s prvohorními zkamenělinami
■ Rosickou oboru
■ Kapli Nejsvětější Trojice v Rosicích, na náměstí
palác uhlobaronů Rahnů
Na Pohádkomájovém okruhu:
■ Podkomorskou myslivnu a sochu Helenky,
Helenčinu studánku
■ V Ostrovačicích památník Pohádky máje,
v Říčanech úžasný biotop a pozůstatky
někdejšího hradu

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

Kouzelné místo v Říčanech u Brna, které s oblibou navštěvují
nejen místní. U biotopu najdete občerstení, sociální zařízení,
dětské hřiště a hřiště na beachvolejbal. A samozřejmě
přírodní koupání, pro odvážlivce je nad hloubkou skokanské
prkno (mimo jiné pozůstatek někdejších vyhlášených závodů
přes lávku). Pokud si sem naplánujete celodenní výlet,
nezapomeňte aspoň na chvíli zamířit směrem na Říčky,
dojdete k bývalému říčanskému hradisku. Krásná procházka
je i po druhém břehu potoka, kudy se dostanete nad Říčany
a vidíte daleko do kraje. Upozornění: vozy nechávejte na
velkém parkovišti u radnice a k biotopu si dojděte pěšky!

■ Skryté popovické Doubí
Mezi Vysokými Popovicemi a Příbramí na Moravě najdete
nenápadnou vodní nádrž zvanou Doubí. Jde o přírodní
koupání se vším všudy, z jedné strany les, z druhé louka.
K dispozici je zde ohniště. Odtud si pak zajeďte do Vysokých
Popovic na hřiště s ruskými kuželkami a místem určeným
pro grilování, v blízkosti je malá hospůdka.

■ Kouzelná příbramská Kuchyňka
Oblíbeným místem je rybník Kuchyňka v Příbrami na Moravě.
Naším tajným tipem je podvečerní svlažení, tehdy má místo
krásnou atmosféru. Dolaďuje ji ostrůvek uprostřed. Auta při
návštěvě odstavte u fotbalového hřiště. V Příbrami se vykoupete
i na návsi, místní si tu pro osvěžení předělali hasičskou nádrž.
Hned vedle je pak skvělé dětské hřiště a hospůdka.

Biotop, Říčany

