
 

SPP 2019 

(6. 7. 2019) 

 

Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo! 

 Devatenáctý ročník Slavností Pernštejnského panství v Nedvědici, na Pernštejně, v 

Doubravníku a v nejbližším okolí nepochybně přiláká nejen turisty. Slavnosti začaly už ve 

čtvrtek vernisáží výstavy obrazů doubravnického Stanislava Bělíka, postupně se otevíraly 

další výstavy v Nedvědici, Černvíru, Křížovicích. Malou výstavku motivovanou historií 

kapličky nabízí i Smrček. 

 Program slavností má také akce motivované výročími: v Doubravníku slaví 100 let 

Včelařského spolku Doubravník, v Lískovci 110 let od založení místní školy (pro neznalé: 

svoji školní funkci ukončila na začátku 60. let minulého století), dále koncerty 

v Doubravníku, Nedvědici, Drahoníně, Dolním Čepí. V celém regionu jsou zpřístupněné 

kaple, v Doubravníku kostel. Nezapomeňme na sportovní turnaje v nohejbalu v Nedvědici a 

v malé kopané v Ujčově. 

 Samozřejmé centrum slavností je na hradě Pernštejně, kde uvidí návštěvníci třeba 

šermířská představení, ukázky dravců a další. 

 Tradičně velmi oblíbený je historický parní vlak. Ten jede právě dnes ze stanice Brno 

hlavní nádraží v 9.32 h, z Králova Pole v 9.50 h, další zastávky má v Kuřimi, Tišnově, 

Doubravníku. Čeká v Nedvědici a pokračuje do Nového Města na Moravě se zastávkami 

v Rožné a Bystřici nad Pernštejnem. Z Nového Města se ve 14.10 h vrací a do Brna přijede 

před půl sedmou večer. 

 Podrobný program si každý může najít i s daty a časy otevření www.nedvedice.cz . 

 Jsme tip na výlet, a proto, jak to obvykle dělám, doporučím trasu těm, kteří chtějí 

spojit návštěvu slavností s aktivním pohybem v přírodě. Tak třeba z Rožné lze pohodlně dojít 

přes Věžnou, Smrček a Pernštejn do Nedvědice a odtud dál do Černvíru, Křížovic a 

Doubravníka. Jiná trasa by mohla vycházet z Nedvědice od informačního centra (zde si turisté 

mohou prohlédnout mimo jiné vzácný nález mincí), podívat se na aktuální výstavy a 

pokračovat třeba k Ujčovu, Dolnímu Čepí, vrátit se do Nedvědice a pak směřovat k 

Doubravníku. 

 SPP 2019 tedy nabízejí mnoho zajímavého. 

 

 

 

 

 


