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Udanego pobytu życzą i serdecznie zapraszają miasto
Letovice oraz MKS – Centrum Informacji Turystycznej.
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rEGularnE wyDarzEnIa
Imprezy dla dzieci – comiesięczne przedstawienia teatralne dla
dzieci w domu kultury, bal przebierańców, prezenty rozdawane
przez św. Mikołaja w remizie strażackiej.
Festiwale – Święto Muzyki, Międzynarodowy Festiwal Orkiestr
Dętych, Lato w Letovicach, Festiwal 3+1 (foto 17), Fest Mazec –
konkurs dla początkujących artystów.
Jarmarki, pielgrzymki – jarmark historyczny (foto 16), tradycyjna
pielgrzymka św. Prokopa.
Koncerty – Kręgu Przyjaciół Muzyki, muzyki popularnej, cykl
koncertów jazzowych, Show Wielkiej Orkiestry Dętej ZUŠ Letovice, koncerty letovickich chórów.
Imprezy sportowe – Dookoła na rowerze, Srandaregata (wyścigi
żaglówek na zbiorniku wodnym Křetínka), Křetínka Cup – wyścigi smoczych łodzi (foto 19), Europejski Tydzień Zrównoważonego
Transportu i Europejski Dzień bez Samochodu, Bieg przez park
zamkowy (foto 18), Bieg dookoła zapory na Křetínce.
Imprezy na zamku – uroczyste otwarcie i zakończenie sezonu,
targi staroci, wystawy.
Pozostałe – przeglądy mażoretek, imprezy w celtyckim skansenie
Isarno, Noc kościołów.
www.mks-letovice.cz www.zusletovice.cz
www.triplusjedna.cz www.zamekletovice.cz
www.okoloskolem.cz www.dragonboat.cz
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Miasto Letovice
Letovice znajdują się około czterdziestu kilometrów na północ
od Brna, w malowniczej dolinie u zbiegu rzek Svitavy i Křetínki. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi już z 1145 roku. Liczące obecnie około 6700 mieszkańców Letovice są sercem regionu
i w naturalny sposób pełnią funkcję jego centrum gospodarczego,
edukacyjnego oraz kulturalnego. Wyjątkowe położenie pośród
przepięknej przyrody wyżyn Czesko-Morawskiej i Drahańskiej,
w połączeniu z bogatą historią, doskonałym zapleczem do uprawiania sportu i szeroką ofertą imprez kulturalnych, czyni z Letovic
idealne miejsce dla turystyki krajoznawczej, relaksu i odpoczynku.

Zabytki, architektura
Zamek (foto 2) – pierwotnie gotycki gród założony prawdopodobnie
w 2 połowie XIII wieku. Jego centrum zostało pod koniec XVII
wieku przebudowane w stylu barokowym. Aktualna forma, będąca
mieszanką stylów nowogotyckiego i empire, pochodzi z lat 30. XIX
wieku. Zamek jest własnością prywatną, a w 2008 roku został udostępniony do zwiedzania. Na zboczach góry zamkowej znajduje się
pomnik przyrody – Park Letovice.
Kościół parafialny św. Prokopa (foto 1) – wewnątrz pierwotnie
gotyckiej budowli z ostatniego trzydziestolecia XIV wieku znajdują się cenne renesansowe nagrobki oraz gotycka kaplica Najświętszej Marii Panny z kolorowymi mozaikowymi oknami, będącymi
dziełem wybitnego czeskiego artysty, Karla Svolinskiego.
Klasztor Braci Miłosiernych wraz ze szpitalem i klasztornym
kościołem św. Wacława (foto 4) – barokowy kompleks klasztorny
wybudowany został w latach 1751–1784. Jego częścią są kościół św.
Wacława wraz z kryptą oraz unikalna zabytkowa apteka (foto 3). Dziś
ma w tym miejscu siedzibę zakład dla przewlekle chorych.
Wieża ciśnień – zabytek architektury technicznej, część pierwszego wodociągu brzezowskiego z 1911 r.
www.letovice.net www.farnostletovice.cz
www.zamekletovice.cz www.nmbletovice.cz
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Letovice znane są przede wszystkim ze swojej orkiestry dętej, mażoretek i chórów, ale także miłośnicy wystaw, koncertów czy teatru
znajdą tu coś dla siebie.
Galeria Domino (foto 10) – sala wystawowa, w której podziwiać
można trzy kąciki kominkowe oraz piece kaflowe. Każdego miesiąca odbywa się tutaj nowa wystawa prac uznanych artystów z okolic
oraz całej Vysočiny.
Galeria PEX (foto 9) – galeria oferująca sprzedaż dzieł współczesnych artystów, której częścią jest również muzealna ekspozycja
zabytkowej ceramiki letovickiej. Organizuje wystawy autorskie
czeskich artystów.
Mażoretki (foto 7, 8) – zespoły mażoretek VO CO GOU działają przy domu kultury MKS w Letovicach; własne mażoretki ma
również szkoła artystyczna pierwszego stopnia ZUŠw Letovicach.
Miejski Dom Kultury w Letovicach – koncerty muzyki klasycznej i popularnej, spektakle teatralne dla dzieci i dorosłych, wystawy, spotkania oraz szkolenia i kursy rękodzieła. Bierze udział
w organizacji większości najważniejszych wydarzeń kulturalnych
w Letovicach.
Chóry oraz zespoły muzyczne (foto 5) – chór mieszany im. B. Martinů oraz chór kameralny Carpe Diem przy MKS w Letovicach.
Przy szkole artystycznej ZUŠwLetovicach działają chór dziecięcy
Carmina, chór mieszany Cantamus, Big Band, orkiestra symfoniczna oraz inne zespoły.
Wielka Orkiestra Dęta szkoły artystycznej ZUŠ w Letovicach (foto 6) – to marka znana nie tylko u nas, ale i za granicą.
Składa się z 65 muzyków i jest jedyną tak dużą orkiestrą dętą w kraju południowomorawskim. Dzięki różnorodności repertuaru oraz
kunsztowi wykonawczemu zyskała szereg prestiżowych nagród.
www.galeriedomino.cz www.galeriepex.cz
www.zusletovice.cz www.mks-letovice.cz
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Sport, aktywny wypoczynek
Szeroka oferta obiektów sportowych oraz możliwości uprawiania
sportu przypadnie do gustu wszystkim zwolennikom aktywnego
stylu życia.
Bowling – Pensjonat Havírna oferuje dwa profesjonalne tory kręglarskie.
Turystyka rowerowa – Letovice są idealnym miejscem do uprawiania zarówno turystyki rowerowej, jak i pieszej. Mikroregion
Letovicko jest gęsto usiany oznakowanymi ścieżkami rowerowym.
Jachting, windsurfing, wędkarstwo, pływanie, rekreacja –
wszystko to oferuje rozciągający się na zachód od Letovic w kierunku Polički zbiornik wodny Letovice, zwany Křetínką.
Basen (foto 11) – odkryty basen ze zjeżdżalniami, na którego terenie znajdują się także boiska do siatkówki, siatkówki plażowej,
siatkonogi, tenisa stołowego, kręgle klasyczne oraz restauracja.
Strzelnica kryta (foto 14) – na terenie zamku.
Minigolf – 19 torów, trampoliny, prowadzony przez Fan Club
BOP Křetínka (Biegu Dookoła Zapory na Křetínce).
Lotnisko sportowe (foto 15) – latanie amatorskie, Aeroklub Letovice.
Tenis (foto 12) – 7 kortów ziemnych, dmuchana hala w zimie.
Pozostałe obiekty sportowe (foto 13) – kryta hala sportowa,
boisko piłkarskie, kompleks sportowy przy szkole podstawowej
w Letovicach.
Celtycki skansen Isarno – wierna kopia wioski celtyckiej z pokazami rzemiosła.
www.zsletovice.cz/sportovni-areal www.lkleto.cz
www.isarno.cz www.fanclubbopkretinka.cz
strelniceletovice.webnode.cz www.kretinka.net

