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Opatovské ‰majd 2019

Infinit pfiedstavuje novou jeskynní saunu,
tentokrát k poctû Moravskému krasu

Poãasí provûfiilo pfiipravenost turistÛ
co do fyzické kondice, ale provûfiilo
i kvalitu vybavení. 

KaÏd˘ úãastník byl v cíli odmûnûn
diplomem, sladkostí a butonem s logem
pochodu Opatovského ‰majdu a místní-
ho zámku. Pro sbûratele byly pfiiprave-
ny odznaky s logem pochodu ve ãtyfiech
provedení, které si úãastníci mohli za
symbolickou cenu zakoupit.

Doprovodn˘ servis na akci zabezpeãi-
lo Turistické informaãní centrum nedale-
ko sokolovny, které si turisté ze zvlá‰tû
vzdálen˘ch konãin velice pochvalovali
a oceÀovali velk˘ sortiment upomínko-
v˘ch pfiedmûtÛ, map, turistick˘ch vizitek
atd. Pochodníci mohli také nav‰tívit
Moravské kartografické centrum.

Po cel˘ den bylo pfiipraveno v soko-
lovnû bohaté obãerstvení, po obûdû za-
hrála navracejícím se úãastníkÛm oblí-
bená rocková kapela REBELKY. Jejich
vystoupení se setkalo s velice kladnou

odezvou úãastníkÛ pochodu, mnozí ne-
odolali a pfies na‰lapané kilometry se
temperamentnû vrhli do tance. 

Zpestfiením hudební produkce bylo
vystoupení klientÛ z Paprsku, ktefií pfii
harmonice zazpívali lidové písniãky pro
odpoãívající pochodníky a i jejich vy-
stoupení se líbilo a bylo odmûnûno po-
tleskem.  

Bûhem odpoledního programu jsme
popfiáli dlouholetému aktivnímu turistovi
a propagátorovi turistiky ZdeÀkovi
Kaderkovi k jeho Ïivotnímu jubileu, 
ostatnû speciálnû zafiazen˘ pochod
„Káìova 60” byl také na‰ím podûková-
ním za jeho celoÏivotní ãinnost v TJ
Sokol a turistice ve Velk˘ch Opatovicích.

V dobré náladû uplynul den a veãer se
v‰ichni úãastníci a taneãníci jen neradi
louãili, slíbili si v‰ak, Ïe se pfií‰tí rok za-
se potkáme na v˘roãním 25. roãníku
Opatovského ‰majdu a Malohanácké
stovky.

Akci podpofiila âUS – âeská unie
sportu, Mûsto Velké Opatovice,
Mikroregion Malá Haná, TJ Sokol Velké
Opatovice, Fibertex, Molat, PD
Refractories, Monarc, Gerbrich, Pros3.to,
Arboretum ·melcovna, Pohostinství
U KlementÛ, Autovraky.net, Stravování
Kalasová, Statika Bárta, Stavby Hrbata
a Bobr z V.Opatovic.

Zveme v‰echny milovníky pfiírody
i na dal‰í akce a zájezdy KâT Malá
Haná. Aktuální informace o dûní najde-
te na www.smajd.webnode.cz a na face-
booku – KâT Malá Haná. StaÀte se pfiá-
teli a odmûnou Vám budou informace
na desítky akcí, jak strávit v pfiírodû
voln˘ ãas, termíny akcí a zájezdÛ do za-
jímav˘ch míst v âeské republice, na-
bídky a slevy na ubytování a dopravu
a mnoho jin˘ch zajímavostí.

Za KâT Malá Haná Velké Opatovice
Jaroslav Barvífi

Foto: Du‰an Machourek Jubilant Zdenûk Kaderka „Káìa”

Náv‰tûvníci mohou vyuÏít cel-
kem 12 druhÛ saun, pfiiãemÏ novin-
ka – Jeskynní svatynû nabídne tep-
lotu 80 aÏ 90 stupÀÛ Celsia, vlhkost
15 aÏ 25% a jedineãn˘ interiér
s ruãnû malovan˘mi stropy.  Malby
jsou inspirovány v˘jevy z jeskyní
Moravského krasu.

Kromû jeskynních maleb saunu
dekorují tmavé skály, svûtlé lavice
z afrického dfieva Abachi a saunová
kamna, která simulují tradiãní oh-

ni‰tû.  Sauna s kapacitou 34 osob
poskytuje také panoramatick˘ v˘-
hled na pfiírodní ochlazovací jezír-
ko. Hudebním akustick˘m doplÀ-
kem jsou pfiírodní zvuky tekoucího
potoku, ptákÛ a jeskynních bubínkÛ

SíÈ wellness center Infinit je oje-
dinûlá sv˘mi pfiíbûhy a unikátními
saunami. „Jeskynní svatynû zapadá
do konceptu zakopan˘ch saun, kte-
r˘m se ãasto pfiezdívá „Hobitín”.
Tyto sauny v sobû snoubí prvky jiÏ-

ní Moravy – bylinkáfiství (Bylinná
ch˘‰e), alchymie (AchymistÛv
sklep), víno (vinn˘ sklípek) a právû
jeskynû,” doplÀuje provozní fieditel-
ka Monika Foretová. 

Pro ochlazení mohou náv‰tûvníci
kromû pfiírodního jezírka vyuÏít ta-
ké novû vybudovanou ochlazovací
zónu se sprchami, která je vytvofie-
na ze dfieva a kamene. Tomuto zá-
koutí vévodí krásn˘ ztepil˘ platan
javorovit˘.

Nová jeskynní sauna je pfiístupná
od jezírka po dfievûném mostku od
Saunového dómu, nejvût‰í sauny pro
90 osob, ve které pravidelnû probí-
hají saunové ceremoniály pod tak-
tovkou saunov˘ch mistrÛ a mistryÀ.

Wellness Infinit Maximus získalo
ke konci minulého roku ocenûní
projektu Amazing Place v kategorii
Wellness & SPA roku 2018. 

Text: PhDr. Eva Laviãková
Foto: Karel Novotn˘

Pohled ven ze sauny Jeskynû z dálky pfies jezírko

V sobotu 9. února 2019 se za podpory Mûsta Velké Opatovice a Mikroregionu Malá Haná konal 24. roã-
ník mezinárodního turistického pochodu „Opatovské ‰majd”. Brzy ráno vyrazilo ze startÛ v Letovicích a ve
Velk˘ch Opatovicích na perfektnû pfiipravené trasy 537 úãastníkÛ z celé âeské republiky, Polska,
Slovenska, Maìarska a Rakouska. 

Wellness areál Infinit Maximus u Brnûnské pfiehrady se rozrÛstá na plochu 7 000 m2. Unikátní venkovní saunov˘ svût zasazen˘ uprostfied
pfiírody Podkomorsk˘ch lesÛ novû doplní jedineãná saunová jeskynû s panoramatick˘m v˘hledem.


