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Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo! 
 Dnešní turistické téma bude maličko sváteční, připomene také konec roku 2021 
a začátek roku 2022. 
 Nejprve připomenu aktuální výlet, který pořádá Moravský odbor KČT Brno – 
Medlánky. Výlet se jmenuje Štěpánský pochod za jesličkami do Vranova. Pro jistotu uvádím, 
že se jedná o Vranov u Brna, tedy nedaleko Adamova, Lelekovic, Útěchova. Duší 
pořadatelského odboru a hlavní pořadatel akce je Petr Vachút. Prezentace je od 9 do 11 hodin 
v Centru volného času Jabloňka v Brně – Medlánkách. 
 Druhá vycházka, kterou nabídnu, je silvestrovský Zubštejn. Poslední den v roce 
chodíme na Zubštejn my, nedvědičtí turisté, už několik roků. Sraz účastníků je v Nedvědici u 
nádraží ráno před osmou hodinou, nebo ve Štěpánově u školy po osmé. Ze Štěpánova pak 
odejdeme stoupáním k Zubštejnu. To je zřícenina hradu v nadmořské výšce 680 metrů. Jsou 
odtud nádherné rozhledy na všechny strany. Hodnotné jsou pohledy na Bystřicko i na samo 
město Bystřici nad Pernštejnem, do údolí řeky Svratky k Nedvědici a Ujčovu, na druhou 
stranu k Prosetínu, Hornímu lesu, Víru. 
 Od Zubštejna pak budeme klesat ke Kobylnicím a pak až dolů k řece Svratce do obce 
Koroužné. Tam najdeme pomník obětem první světové války, kapličku svatého Antonína 
Paduánského, dole u cesty mramorový kříž. Dále budeme směřovat po pravém břehu řeky ke 
Švařci. Zde přejdeme řeku po kryté dřevěné lávce z roku 1873, projdeme kolem pomníku 
obětem válek, to už budeme na hlavní silnici, ale hned se dáme vpravo a znovu se dostaneme 
na pravý břeh řeky. Asi za půl hodiny dojdeme do cílového Štěpánova. 
 A abychom plynule přešli do nového roku, můžeme se hned 1. ledna zúčastnit již 50. 
ročníku Novoročního výstupu na Babí lom. Pořádá Jihomoravská oblast Klubu českých 
turistů. Doplním snad ještě informaci, že letos není z technických důvodů přístupná 
rozhledna. 
 
 
 
 
 
 


