48. ročník pochodu Za krásami okolí Nedvědice
(18. 4. 2021)
Dobré ráno, Jiří, dobré ráno, Moravo!
Kdybychom žili v normálním světě, v obvyklých podmínkách, srdečně bych zval na
48. ročník turistického pochodu pro veřejnost Za krásami okolí Nedvědice. Letos je to ovšem
velmi komplikované. Po dlouhých úvahách, hledání možností, jak dodržet státem stanovené
podmínky, po konzultacích na více místech jsme se rozhodli. Pochod se v sobotu 24. dubna
2021 uskuteční. Lékaři, hygienici, epidemiologové i hygienici pohyb v přírodě doporučují.
Proti tradici bude ale leccos jiné. Účastnící budou odcházet od sokolovny v Nedvědici
v čase mezi 6. a 12. hodinou. U stolků, které nebudou uvnitř, ale venku, si sami vezmou
mapku s popisem a hned také čistý diplom. Tento samoobslužný start je proto, aby se lidé
nesetkávali, neshlukovali. Nebude žádné občerstvení, na trasách nebudou ani kontroly, a tedy
ani občerstvení na trasách nebude. Turisté se nebudou vracet do cíle k sokolovně. To ze
stejného důvodu, aby se neshromažďovali.
A aby nepříjemností nebylo málo, v sobotu bude i vlaková výluka mezi Nedvědicí
a Tišnovem, navíc nebude ani možné parkování u nádraží.
Jedna z šesti tras je tradičně věnována Českému rozhlasu Brno. Tato trasa vede
k Pernštejnu a k opraveným pernštejnským zahradám, ty se mají oficiálně veřejnosti
zpřístupnit v květnu.
Kdo by měl zájem, může se pochodu účastnit úplně individuálně v průběhu týdne,
nebo i v neděli 25. 4., pak už bude stanoven konečný počet účastníků letošního ročníku
pochodu.
Je to tedy letos docela složité, ale přes to všechno věřím, že se pochod vydaří. Snad
přispěje počasí a jistě i dobrá nálada turistů i pořadatelů. Budu rád, když mně mailem aspoň
někteří účastníci svoje zážitky z absolvované trasy sdělí.
K jarní náladě patří i setkání s jarními kytičkami, v současné době kvetou na
Nedvědicku léčivky petrklíč, podběl, plicník. Velmi zdravé jsou také mladé kopřivy.

