Popis trasy 9 km A a 9 km B
Předně – dvakrát budete přecházet železniční trať, i když se to nezdá, vlak byste
nemuseli uslyšet včas, pozor!
Od sokolovny se vydejte k nádraží, rozcestník vám ukáže, kudy po zelené značce.
Půjdete po chodníku kolem kolejí, u přejezdu vpravo ke křižovatce. Tam vlevo a asi po 150
metrech u zdravotního střediska odbočte vlevo a přes Nedvědičku k trati. Vlaky by měly jet
přibližně v 8.02, 9.07, 9.55, 10.02, 11.55, 12.02. Asi 90 metrů za kolejemi opustíte zelenou
značku a půjdete po cestě souběžně s tratí skoro 1 km. Až projdete kolem aleje dubů, stezkou
vystoupáte na horní cestu a až se vydýcháte, pokračujte dál mírně dolů přes kamenný most,
vpravo na louce uvidíte chatku, vaše cesta stále klesá až k železničnímu přejezdu. Dejte fakt
pozor (po osmé, po deváté, před desátou i po desáté, před dvanáctou i po dvanácté). Přijdete
k Nedvědičce, projdete krytým mostem a dáte se vlevo. U studánky Korejtko se můžete
občerstvit, pak pokračujte ještě asi 400 metrů po silnici. Za posledními domky přijdete
k odbočce (vpravo), lesní cesta se prudkým stoupáním nejprve stáčí vpravo a asi po 200
metrech vlevo. Stále prudké stoupání (pod sebou budete mít velkou osázenou mýtinu) vás
přivede konečně na rovinku. Vlevo můžete sestoupit k Výří skále – buďte hodně opatrní! Asi
100 metrů půjdete po rovině, přijdete k posedu a k cestě. Po ní jděte vpravo mírně do kopce.
Nemáte kam uhnout, stále po ní, až uvidíte asfaltku, po ní vpravo ke kontrole.
Trasa A: Asfaltka vás dál zavede do Smrčku. Vesnicí projdete nejnižším místem (kaštan), dál
ke kapličce, kolem kulturního domu (všimněte si smrčku) k hlavní silnici.
Na hlavní silnici se dejte vpravo. Po 100 metrech odbočte vlevo, lesní cestou
s vyhlídkami na hrad přijdete na nejvýše položené místo na louce. Dál půjdete levým krajem
louky a pak se dáte vpravo kolem okraje lesa. Zde už přijdete na cestu. Ta vás zavede až
k Žlebskému potoku (vlevo domek). Vy se dejte po silničce vpravo. Přijdete k hlavní silnici
(lípy), pak do cíle – sokolovny.
Trasa B: Odtud jděte po žluté značce – přichází zleva od Věžné. Jděte po ní tedy vpravo
mírným klesáním. Vesnice Smrček vám zůstane po levé straně. Značka vás přivede k dalším
ohradám, pozorně ji sledujte, přijdete k vyhlídce Mariino loubí (Maria Laube). Od vyhlídky
vás značka povede ke hradu Pernštejnu, přes první nádvoří a dále do Nedvědice.

