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Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo! 
 Letošní jarní nedvědický pochod pro veřejnost Za krásami okolí Nedvědice v dubnu 
nebyl. Vymysleli jsme náhradní řešení: Do 5. září má každý, kdo chce být letos započítán 
jako účastník pochodu, kdo chce pamětní diplom, nálepku ČRo Brno, případně další 
upomínku, má tuto možnost. Já jsem minulý týden procházel sice delší trasu, ale chci 
posluchačům – turistům nabídnout jen její část, nádherná místa z této trasy. Ostatně každý má 
možnost se tam vypravit i jindy. 
 Jako výchozí místo doporučuji Olešnici, tedy Olešnici v okrese Blansko. Sem je dobré 
autobusové spojení. Cílem vycházky bude Štěpánov, nebo lépe až Nedvědice. 
 Olešnice sama nabízí celou řadu zajímavostí. Každý si jistě všimne pěkně upraveného 
náměstí, může navštívit modrotiskovou dílnu, projít křížovou cestu… 
 Žlutá značka nás vyvede z města právě kolem Danzingerových. Tato rodina vyrábí od 
roku 1816, tedy už 204 roky ručně modrotisk – doporučuji nejdřív pohlédnout na internet, 
myslím si, že toto téma zaujme úplně každého. 
 U katolického kostela začíná zajímavá křížová cesta. Je úplně nová, otevřená v roce 
2016. Na každém zastavení je uveden letopočet. Letopočty připomínají významné události 
v Olešnici a na Olešnicku. 
 Postupně dojdeme k Jonášovu kopci, dál k bývalé vápence a ke kopci Vrchy – zde je 
další turisticky atraktivní místo. Kdo bude mít u sebe mapu, ať už papírovou nebo 
elektronickou, může určit například Horní les, masiv Zubštejna, také několik vesniček 
přikrčených pod, nebo mezi kopci. A to už přijdeme k Prosetínu a turisty čekají další krásné 
rozhledy. 
 Za Prosetínem vede žlutě značená cesta lesem. Přijdeme k dalšímu zajímavému místu 
– zemljance v místě Sklapsko. Připomíná, že zde na konci 2. světové války působila 
partyzánská skupina Jermak. Jedním z cílů může být Štěpánov (14 km), odkud ovšem 
zejména o víkendu není příliš dobré spojení, nebo Nedvědice (20 km), kde už je spojení 
autobusem i vlakem bohatší. 
 
 
 
 
 


