Popis trasy 6 km – rok 2018

Trasa s Českým rozhlasem Brno

Od sokolovny se dejte vpravo dolů, dál přes Nedvědičku a u pošty vpravo do uličky a po
železném mostě přes Svratku. To už jdete po červené značce, ta vás povede pod Horou, řeku budete
mít vpravo. Přijdete na okraj vesnice Černvír. Dejte se vpravo, pozor přes železniční přejezd, za
chviličku přijdete k jubilujícímu mostu. Ano, dřevěný krytý most má letos 300 roků!
Máte výjimečnou možnost navštívit i druhou úžasnou památku v Černvíru. Tou je kostel
Nanebevzetí Panny Marie. Paní Jindřiška Fafílková bude připravena vám o kostele něco povědět,
dostanete se k němu od hlavní silnice. Kdyby náhodou nebyla v kostele přítomna, počkejte chviličku.
Po prohlídce se vraťte k mostu. Paní průvodkyně ale nebude v kostele celý den, po 15. hodině už její
přítomnost není pravděpodobná.
Od mostu jděte po chodníku dál od kostela, tedy směr Doubravník. Vlevo je křížek (1908),
chodník vás asi po 100 metrech přivede k domkům, a hlavně k cestě – půjdete vpravo. Poměrně
prudkým stoupáním přijdete k Samotám, odměnou jsou zajímavé pohledy k Doubravníku s Bozinkou
a Pláňavou, ke Křížovicím.
Jakmile přijdete k příčné cestě, dáte se vpravo zhruba po vrstevnici. Opět výhledy, za chvíli
přibližně severním směrem výhledy i ke kopcům nad Nedvědicí. Cesta vás přivede k silnici. Zde
říkáme Kolotoč – proč, každý pozná. Zde volba. Buď už silnicí dolů k Nedvědici a do cíle
(sokolovny). Druhá možnost – silnicí vlevo až po les (opět pěkné výhledy i k Zubštejnu, v dáli bývá
vidět Horní les s rozhlednou. Krajem lesa, nebo kolem kraje lesa se dejte dolů, za chvíli se objeví
cesta, ta vás přivede k přejezdu a dál už jdete k cíli (sokolovna).
V cíli budete jistě dříve, ale pozor, čekáme do 18.50 h.
Ti, kdo budou chtít projít tuto trasu s moderátory Českého rozhlasu Brno, budou
odcházet v 11 hodin ze sokolovny. Kromě tradičního diplomu za absolvování pochodu si můžete
odnést upomínkový list od ČRo Brno, popř. fotografii.

