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(6. 2. 2022) 
 
Dobré ráno, Pavle, dobré ráno, Moravo! 
 Tuto vycházku jsem absolvoval poslední lednový den. Pohodlně buď vlakem, nebo 
třeba (lépe) trolejbusem lze jet z Brna do Šlapanic. Trolejbusová linka Brno – Šlapanice byla 
zavedena v roce 1954. Doporučuji maličko se porozhlédnout v centru, však zde bude 
vycházka končit. Přímo u trolejbusové zastávky je zelená značka směr Ponětovice. Půjdeme 
pohodlně kolem potoka Říčka. V Ponětovicích mě zaujala boží muka U Panenky Marie. Mají 
svoji zajímavou historii – původní umístění z roku 1906 už nebylo možné udržet, protože se 
rozšiřoval rybník, a tak byla přemístěna. Poslední svěcení je z roku 2014. 
 O kousek dál je další kříž z roku 1872 a blízko školy, železniční trati stojí kaple 
svatého Jana Nepomuckého, kříž, pomník obětem první světové války a občany věnovaný 
pomník Rudé armádě, osvoboditelům od německé okupace v dubnu 1945. Blížil jsem se 
k nádraží a zaujal mě nedávno vysázený sad. A protože u každého stromku je visačka 
s informací, o který druh se jedná, mohl jsem se dovědět, že je zde ku příkladu jeřáb, hrušeň, 
slivoň švestka, kdouloň. Cestou nelze přehlédnout informační tabule, které připomínají Bitvu 
tří císařů v roce 1805. 
 Cestou k Jiříkovicím mě kromě starých vrb zaujaly kvetoucí jívy, tedy „kočičky“. 
V Jiříkovicích jsem si všiml sochy svatého Floriána na rohu hasičské zbrojnice, také zvonice, 
pomníku obětem první světové války. Ale zajímavá je i tvrz, následně přestavěna na 
vrchnostenský dvůr – ten sloužil jako lazaret francouzským vojákům v roce 1805. Dnes je 
národní kulturní památkou. 
 Krajina, kterou procházíme, je rovinatá, mírně zvlněná. Jedním z vyšších bodů je 
vrchol Žuráně s nadmořskou výškou 287 metrů. Tam nelze nejít. Z pohledu turistiky je Žuráň 
výborné rozhledové místo. 
 Žlutá značka nás povede k cíli. Vede ovšem po silnici. Ve Šlapanicích jsem se zastavil 
na hřbitově, postál u hrobu Libuše Šafránkové a vzpomínal na některé její půvabné role. 
 Šlapanice jsou městem s více než 7000 obyvatel. Mají Masarykovo náměstí, kostel 
Nanebevzetí Panny Marie, pomníky a muzeum. V muzeu je od 4. února výstava obrazů 
s názvem Proměna krajiny. 
 
 
 
 


