
 

Vánoční Kunštát 
(22. 12. 2019) 
 
Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo! 
 Dnes rád pozvu na výlet s cílem v Kunštátu. Možností na pěší vycházku je 
samozřejmě celá řada, já doporučím tu, kterou jsem absolvoval minulý týden. Vlakem jsem se 
svezl do Letovic. Zde jsem se nezdržoval, i když i Letovice jistě zasluhují pozornost, ale tento 
cíl bych nechal pro tip na výlet v jarních měsících. V Letovicích jsem prošel od nádraží 
kousek po červené značce a dál mě vedla modrá. Už z dálky mě nejvíce zaujal zámek na 
kopci, fotografoval jsem jej postupně několikrát. Z náměstí mě značky vedly kolem říčky 
Křetínky, asi po kilometru jsem odbočil vpravo a stoupáním se dostal postupně přes Lhotu do 
Nýrova. Turisté budou jistě spokojeni s četnými rozhledy do krajiny. V Nýrově jsem si všiml 
pamětní desky na budově malé školičky, připomíná řídícího učitele Antonína Pětu, který zde 
působil od roku 1939, za účast na protifašistickém odboji byl 22. února 1945 na Pankráci 
popraven. V obci je i mramorový kříž z roku 1892, uvedena je firma Adolf Loos z Nedvědice. 
Dále jsem zvolil pro mě dosud neznámou zeleně značenou trasu. Ta mě přes další zajímavá 
místa (nechal bych je na někdy příště) zavedla ke Kunštátu. Zastavil jsem se na hřbitově 
u hrobu básníka Františka Halase a sešel k náměstí. Pěkně upravené náměstí asi většina turistů 
zná, v předvánočním čase je zde pěkný vánoční strom. Dnes se v 15 hodin na zámku 
uskuteční 4. adventní koncert a na Štědrý den, tedy pozítří, bude ve 12 hodin na náměstí živý 
betlém. 
 Je vánoční čas, blíží se konec roku a já rád zdravím všechny pravidelné i náhodné 
posluchače našich tipů na výlet a všem přeji dobrý rok 2020. 
 
Štědrý večer 
Za dveřmi je Štědrý večer, 
ťuká ťuky ťuk. 
Těšíme se, 
ať už vstoupí, 
děti, ani muk! 
 
 Už se blíží, 
už ho slyším, 
dýchá u dveří, 
čeká, 
čeká – na co asi? 
Až se zešeří. 
 
Už se stmívá, 
vidím první hvězdičku. 
Druhou, pátou, padesátou, 
tak pojď, 
pojď k nám, 
Ježíšku! 


