
I letos bude mít pochod rozhlasovou trasu 

(17. 4. 2022) 

 

Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo! 

 Tuto středu jsem procházel nejdelší trasu, kterou má 49. ročník pochodu Za krásami 

okolí Nedvědice, tedy okruh 50 kilometrů. Je skutečně pěkná, nabízí četné výhledy a rozhledy 

do krajiny. 

 Dnes, šest dnů před pochodem, ale nemohu nezmínit trasu, kterou máme v propozicích 

jako trasu s Českým rozhlasem Brno. Já jsem ji za poslední čtvrtrok procházel už několikrát, 

zatím naposledy ve čtvrtek 7. dubna, kdy jsem chtěl být v Doubravníku přítomen vyzvednutí 

nové sanktusníkové věžičky na střechu kostela Povýšení svatého Kříže. Tehdy se ta instalace 

nepodařila, začal totiž foukat silnější vítr. Mimo jiné: ta věžička má hmotnost šest tun a její 

výška je téměř dvacet metrů. V pondělí 11. dubna už se její usazení podařilo, a kdo se 

v sobotu 23. dubna vydá na tuto „rozhlasovou“ trasu, může vidět nejen ji, ale od paní 

průvodkyně se bude možné dovědět leccos o kostele i o probíhajících opravách. 

 Ale vrátím se ještě k tomu svému procházení rozhlasové trasy. Kromě hodnotných 

rozhledů chci upozornit na mramorový kříž v Sejřku. Je z roku 1882, vyrobila jej firma Adolf 

Loos v Nedvědici. Kříž byl v nedávné době z iniciativy obce Sejřek – Bor opraven, nyní 

doslova svítí novotou. Kříž opravil nedvědický kameník Pavel Cvrkal. 

 O kousek dál přivedou zelené značky turisty k vyhlídce a odpočívadlu Čerky. A kdo 

bude pozorný, hned za vyhlídkou uvidí před sebou v dáli téměř holý kopec Babylon u Kalů. 

Je docela dobré někdy kousek odbočit z cesty, taková odbočení mohou nabídnout netradiční 

pohledy, jak třeba je asi kilometr před Doubravníkem zajímavý pohled vlevo k Černvíru a 

Nedvědici. 

 Příští sobotu budou ti, kdo budou na této trase, buď po osmi kilometrech končit 

v Doubravníku, nebo bude také možné pokračovat až do Nedvědice (13 km). 

 Jen pozor, v nabídce má letošní pochod Za krásami okolí Nedvědice tras celkem šest, 

propozice jsou na nedvědických elektronických stránkách. 

 

V sobotu se na pochod zas vypraví turisté, 

jaké bude počasí, to je zatím nejisté. 

 

Každý si snad přinese s sebou dobrou náladu, 

z Nedvědice se pak vydá na Pernštejn, ano, ku hradu. 

Kdo nepůjde tímto směrem, půjde třeba k Bystřici, 

Zvoli, nebo k Rožné, dokonce i k Doubravníku 

vydat se, je možné. 

 

Ať se lidi potkávají, do přírody chodí, 

nové kraje poznávají, kamarády vodí. 

 

 

 


