Za krásami do Nedvědice
(15. 4. 2018)
Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo!
Včera jsme procházeli část jedné trasy pochodu, který připravuje náš odbor KČT na
příští sobotu pro veřejnost.
Jeli jsme vlakem a autobusem přes Tišnov do Lomnice a odtud už pěšky stezkou Járy
Cimrmana k Synalovu. Naše kroky vedly dál kolem bývalé hájenky Sýkořským lesem do
Skorotic a do Nedvědice. Byli jsme tři, bylo příjemné počasí, cestou jsme si uvědomovali
probouzející se jarní přírodu.
Příští týden se tedy uskuteční 45. ročník pochodu. Název akce Za krásami okolí
Nedvědice, myslím, plně vystihuje prostředí, které mohou turisté navštívit. Volba trasy, pro
kterou se kdo rozhodne, není vůbec snadná. Někoho víc přiláká prostředí hradu Pernštejna
(mimo jiné zde se v lednu začaly provádět první práce na zásadní úpravě parku), jiný se těší
na návštěvu jubilujícího dřevěného krytého mostu v obci Černvír (most má letos rovných 300
let!). V Černvíru ovšem nabízíme i prohlídku další významné památky – kostela Nanebevzetí
Panny Marie. Paní Jindřiška Fafílková o kostele hodně ví a ráda se o znalosti podělí se
zájemci, kteří se ke kostelu vypraví.
Na krátkou trasu přes Černvír se mohou turisté přidat k redaktorům a moderátorům
Českého rozhlasu Brno. Ti, kdo se budou chtít pozdravit se Zdeňkem Junákem, hercem
Městského divadla Brno a moderátorem rozhlasových Srdcovek, budou mít tuto možnost od
13 do 14 hodin v nedvědické sokolovně.
Mnozí účastníci pochodu zvolí trasy delší. Mohou navštívit například útulné vesničky
Hluboké u Kunštátu, Touboř, Kunice, také kostel s přilehlým hřbitovem nedaleko Osik
a Synalova – jmenuje se Svatý Stanislav, je to úžasné místo. A co teprve výhledy do dálek!
Odkud třeba? Od Veselí, Brumova, Kozárova, Bedřichova, Křížovic.
Turisté určitě budou spokojeni podobně jako my včera. Půvaby jarní přírody
s rozkvetlými trnkami, podběly, sasankami, plicníky, petrklíči je skutečně půvabná. A ať už
počasí bude jakékoliv, určitě může každý strávit sobotu 21. dubna 2018 příjemně. Nesmím
zapomenout, že kromě pěších tras nabízíme i možnost jet na kole. Podrobné informace najde
každý na www.nedvedice.cz .

