Padesátý první ročník Tišnovské padesátky
(3. 10. 2021)
Lucie, dobré ráno, dobré ráno, Moravo!
Dnes rád pozvu turisty k účasti na 51. ročníku dálkového a turistického pochodu. Je to
pochod, který mám rád, pochod, kam se po dlouhé roky skoro každý rok vypravuji. Trasu
volím podle nálady, podle počasí. Na mysli mám pochod s názvem Tišnovská padesátka.
Tento pochod má kromě padesátky samozřejmě i trasy kratší a tradičně jsou v nabídce
i trasy pro cyklisty. Nestudoval jsem propozice pochodu podrobně, ale mám za to, že
pořadatelé změnili směr loňských tras, což je zajímavý nápad. Když totiž jde člověk stejnou
trasou v opačném směru, je to téměř tak, jako kdyby šel trasu jinou.
Posluchačům turistům nabídnu jednu pěší trasu – třeba 28 kilometrů. To se půjde
z Tišnova směrem k Lomničce, přes Šerkovice do Lomnice a dále k sýkořské hájence. Odtud
se přejde po vlastním značení do obce Ochoz a přes Jahodnou do Štěpánovic. To už bude
zbývat poslední čtyřkilometrový úsek k cíli – tišnovské sokolovně. V sokolovně bude ráno
také prezentace účastníků a následně start, tedy odchod, nebo odjezd na jednotlivé trasy.
Tišnovská padesátka je tradiční pochod s tradiční atmosférou, účastní se stovky
turistů, hodně dobré je i to, že se každoročně účastní hodně občanů místních. Loňská účast
byla 916 včetně cyklistů. Hlavní organizátoři jsou František Mach, Alois Zeman a Petr
Humpolec, ale samozřejmě aby akce důstojně proběhla, musí být nejméně tři desítky dalších
pořadatelů.
Kdo by se vydal na kratší trasu a měl ještě chuť vidět něco zajímavého, pak doporučuji
návštěvu Podhoráckého muzea v nedalekém Předklášteří. Kromě stálých expozic je tam
v současnosti výstava dětských kočárků.
Co mě zaujalo v propozicích Tišnovské padesátky, je logo Česky pěšky. To je
zajímavý společný projekt České podnikatelské pojišťovny a Klubu českých turistů. Cíl
projektu je úplně jednoduchý: propagace pohybu v přírodě, vždyť pohyb v přírodě může
zlepšit kondici lidí, imunitu, otužilost, zkrátka má vliv celkově na zdraví lidí. Uvědomuji si
každý den, kolik energie, času a peněz se vydává na propagaci aplikace různých chemických
preparátů do lidských těl! Jsem přesvědčen, že kdyby se třeba jen setina těchto položek
vydávala na propagaci zdravého životního stylu, tedy i pohybu v přírodě, že by to bylo
mnohem užitečnější.

