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Dobré odpoledne, Borku! 
 Dnes pozvu „jen“ k nám na Nedvědicko. Necháme se vést zelenými turistickými 
značkami. Začátek vycházky může být třeba na vlakovém nádraží. Dáme se kolem kolejí 
k přejezdu, dolů na křižovatku a proti zdravotnímu středisku nás lávka převede přes 
Nedvědičku. Budeme přecházet trať. Zde pozor, vlaky nejsou pokaždé dobře slyšet. 
 Zanedlouho začne strmější stoupání, otevřou se hodnotné pohledy, protože nové 
mýtiny po těžbě suchých stromů jsou opravdu dost rozsáhlé. Pozor těsně před Novým dvorem 
u Mansberku. Zde nový majitel z důvodu stavby přehradil cestu, je ale možnost zleva plot 
obejít. Přijdeme do Sejřku. Teď si dovolím připomenout jednu osobnost, svého kamaráda, 
který se v Sejřku před pětasedmdesáti lety narodil. Mám na mysli filmového i divadelního 
herce Jiřího Krytináře. Jiří byl výborným vypravěčem, rád se vracel do Nedvědice, Sejřku, 
Doubravníka, rád vzpomínal na dětství, které na Vysočině strávil. Jiří Krytinář zemřel v roce 
2015. 
 Ze Sejřku se dostaneme k nádherným rozhledovým místům. Jedním z nich je 
odpočívadlo Čerky v nadmořské výšce 532 metrů. Nebude dlouho trvat a přiblížíme se 
k Doubravníku. Zde určitě nikdo nepřehlédne skutečnost, že probíhá oprava kostela. Se 
stavbou kostela začal v první polovině 16. století Jan z Pernštejna. Však na jednom 
mramorovém kameni je čitelný letopočet 1535. Kostel Povýšení svatého Kříže z 16. století se 
opravuje už druhý rok a na konci dubna bude odsud Českým rozhlas Brno vysílat živě Vesele 

i vážně o víkendu. 
 Připomenu ještě místního významného rodáka Ing. Osvalda Životského. Byl to stavitel 
železničních tratí, narodil se v roce 1832, tedy před 190 lety. Právě Osvald Životský stavěl 
i trať číslo 256, která vede přes Doubravník a Nedvědici. 
 Dnešní trasa je poměrně krátká (7 až 8 km), ale stojí za to. A kdo bude mít štěstí, 
potká pana Stanislava Bělíka, výtvarníka, malíře, čestného člena doubravnického odboru 
KČT, který v Doubravníku se svou manželkou žije. 
 
 


