TIPY NA SPORT a VÝLETY V OKOLÍ
rybaření – pro všechny nadšené rybáře je tady pěkný areál sportovního rybářství Jestřabice –
www.jestrabice.cz, revír se nachází kousek od Koryčan směr Kyjov, ze Střílek je to 9,9km. zde si
můžete zakoupit povolenku na jednodenní popř.noční rybaření, aktuální akce a pořádané závody
najdete na stránkách.

SPORTLAND BABYLON
motokáry, čtyřkolky, www.sportlandbabylon.cz, vzdálenost 26 km, kousek za Kyjovem v obci
Strážovice, k dispozici jsou minikáry, koloběžky, hřiště, restaurace, kavárna, pěkné na celodenní
výlet, nově postavená horská dráha zve každého, kdo se nebojí rychlosti a chce ukázat co umí. Ať
už v minikáře, speciálním horském kole či na koloběžce si můžete vyzkoušet co je to ovládat
rychlost. Provoz v létě i v zimě.

SPORTOVNÍ HALA Koryčany , Masarykova 161, - vzdálenost 5 km, tel.606 917 952
V komfortní sportovní hale v Koryčanech si můžete zasportovat v létě i v zime – cena za pronájem
haly je 240,-Kč na hodinu (vč.použití šatny a sprch), rezervace dopředu nutná
http://www.korycany.cz/sportovni-hala/ V hale můžete hrát všechny míčové hry
F

SÁLOVÝ FOTBAL, NOHEJBAL, FLORBAL, KOŠÍKOVOU, VOLEJBAL, HÁZENOU, BADMINGTON, TENIS.

Další výlety a sport
KOUPÁNÍ:
v rybníku, letní koupaliště:
rybník Prokop - Koryčany 5 km (nachází se za hipocentrem), www.rybnikprokop.com

rybníky v Bohuslavicích 15 km, www.obec-bohuslavice.cz

v Kyjově je soukromý revír pro rybáře Šebkův rybník , vzdálenost 22 km,
www.soukromy-revir.cz, rybaření po dohodě

LYŽOVÁNÍ:

Stupava 5 km, uměle zasněžováný svah. Vlek v provozu každý rok
od prosince do konce března, viz www.stupava.cz
Osvětimany 12 km, uměle zasněžovaný svah,
Břestek 20 km vlek pro začátečníky
Uhřice 25 km vlek
dobré běžkařské terény (závislé na sněhových podmínkách)
HOROLEZECTVÍ:
Viz http://www.chriby.cz/mistopis.php?typ=2 – uvedený výčet skalních útvarů není úplný
BRUSLENÍ:
Za vhodného počasí na rybníku v Koryčanech na vlastní nebezpečí
VÝLETY:
Pěšky nebo blízko v dosahu:
Zámek se zámeckou zahradou Koryčany a sýpkou v rekonstrukci neprovádí se
Náměstí Koryčany, barokní sousoší, kostel sv. Vavřince
zřícenina hradu Cimburk
barokní hřbitov Střílky, zámeček Střílky s překrásným parkem s
památnými
stromy, zřícenina Stříleckého hradu
Kozel a další skalní útvary
Cyrilometodějské památky Hora sv. Klimenta - vykopávky,
Kazatelna opracovaný skalní útvar
Koryčanská přehrada a další nádherná zákoutí
Židovský hřbitov Koryčany
Ve střední vzdálenosti:
Velehrad a velkomoravský skanzen Modrá 22 km
Staré město a Uherské Hradiště 29 km - vykopávky, Baťův kanál
vyhlídkové lety
Strážnice muzeum jihovýchodní Moravy, folklorní fest. 27 km
Kyjov - Radniční vinárna - každou sobotu večer cimbálová
muzika 17 km
vinařské oblasti Slovácka
Kroměříž – květná zahrada, městská památková zóna UNESCO
Slavkovské bojiště 27 km
Moravský kras 47 km
rozhledna na Brdu 17 km

Hrady a zámky:
Buchlov, Buchlovice 20 km, Milotice 20 km, Kroměříž 30 km, Nesovice-Nové
Zámky 9 km, Bučovice 17 km, Slavkov u Brna 26 km, Valticko-Lednický areál 55
km UNESCO

hrad Buchlov
www.buchlov.cz

zámek Buchlovice
www.buchlovice.cz

Ačkoli jsou Chřiby poměrně nízké pohoří dosahující v nejvyšším bodě 587 m n. m.
(Brdo), přesto jsou pro malebná zákoutí, množství kulturních a přírodních památek,
vinařskou tradici , stále živé lidové umění ve všech formách, lázeňství, možnosti
zimních sportů, horolezectví apod., velmi vyhledávanou lokalitou především turisty
a cykloturisty.
V jeho centrální části se nachází zajímavá místa, poukazující na významnou minulost
tohoto kraje, spadající především do období Velkomoravské říše. V
blízkosti Koryčan můžete navštívit Horu sv. Klimenta, Kazatelnu, zříceninu
hradu Cimburka či Stříleckého hradu…

hrad Cimburk

Střílecký hrad-zřícenina

Můžete vyrazit na pěší či cyklovýlet na hrad Buchlov, zámek Buchlovice nebo
na Velehrad...
Můžete si udělat výlet do zámku v Kroměříži…rozhodně stojí za to!

Máte-li rádi slovácké kroje a dobré víno, můžete si udělat výlet do nedalekého
Kyjova či Milotic…

LUHAČOVICE
Lázeňské město Luhačovice má hodně co nabídnout, kromě procedur, ochutnání
několika minerálních pramenů (Vincentka přímo z pramene chutná skvěle) a
nádherné procházky kolem řeky, ještě krásnou promenádu, kde nesmíte vynechat
teplou lázeňskou oplatku přímo z pece, celé toto město stojí za návštěvu pro spoustu
historických památek a pěkných míst - www.luhacovice.cz

VELEHRAD
Velehrad je jedno z nejvýznamnějších poutních míst v České republice.
Velehrad je obec v okrese Uherské Hradiště ve Zlínském kraji, 6 km severozápadně
od Uherského Hradiště. V roce 2011 zde žilo 1 329 obyvatel a nachází se zde jedno z
nejvýznamnějších poutních míst České republiky. V lidové tradici je ztotožňována s hlavním
střediskemVelké Moravy, Veligradem.V obci se nachází
nejstarší cisterciácké opatství na Moravě, které náleží od roku 1890 jezuitům a je každoročně 5.
července cílem Národní pouti na Velehradě, která se koná u příležitosti svátku svatých Cyrila a
Metoděje.

Poutní bazilika Svatý Hostýn
Hostýn je se svou mariánskou svatyní (Basilica minor) nejnavštěvovanějším poutním
místem na Moravě a po Velehradě také nejpamátnějším. V expozicích
Svatohostýnského muzea se představuje historický vývoj Hostýna od prehistorie až po
současnost. Dominantním objektem celého Hostýna je poutní bazilika Nanebevzetí Panny
Marie (dostavěna r. 1748) se sochou Panny Marie. Bazilika je obklopena ambity s kaplemi.
Na počátku schodiště, které vede až k bazilice, je Vodní kaple s vývěrem zázračné vody.
Velice cenná je Jurkovičova křížová cesta s Kohlerovými mozaikami. Poslední zastavení
cesty (kruhová kaplička Božího hrobu) je v blízkosti lesního hřbitova. Zde jsou na věčném
odpočinku osobnosti, jejichž život byl spojen se Svatým Hostýnem. Na vyšším vrcholu je
15 m vysoká rozhledna s 59 železnými schody. Vedle rozhledny stojí větrná elektrárna.
www.hostyn.cz

