
Dva tradiční pochody 

(1. 5. 2022) 
 
Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo! 
 Mám před sebou propozice dvou turistických akcí pro veřejnost. Společné mají to, že 
ani jednu nepořádají odbory KČT a při obou mohou účastníci poznávat Českomoravskou 
vrchovinu. Společné mají i to, že se uskuteční na začátku května, kdy už je příroda ozdobena 
májovými květy. Kvetou třešně, trnky, někde začínají jabloně, v zahrádkách zlatý déšť 
a mnoho jiných květů. 
 V sobotu 7. května se mohou turisté vydat na Vírské výlety. Je to akce, která 
připomíná Františka Šťastného, zakladatele a průkopníka turistiky ve Víru. Vírské výlety 
pořádají tradiční organizátoři sportovních a turistických akcí, podílí se i obec Vír. Tedy 
v sobotu 7. května se mezi 8. a 11. hodinou mohou hlásit k účasti turisté v Kulturním domě ve 
Víru, cíl je do 16 hodin. 
 V nabídce je pět tras: 6 km, 10 km, 10 km, 14 km a 24 km. Cíli jsou například 
Chudobínská borovice (Evropský strom roku 2020), rozhledna Karasín, Vírský mlýnek, 
zříceniny dávných hradů Pyšolec a Zubštejn, skalní vyhlídka Klubačice. Propozice jsou na 
elektronických stránkách obce Vír. 
 Hned v neděli se uskuteční akce Pernštejnskou župou sokolskou. Pořádá organizace 
Sokol. Akce má tradiční termín (každoročně 8. květen). Letos má jubilejní 30. ročník 
a součástí je 25. ročník cyklistické jízdy jako součásti akce. 
 Start je v Tišnově u sokolovny od 7 do 10 hodin. To se týká tras pro pěší: 21 km, 29 
km, 40 km a pro cyklisty: 39 km, 52 km, 65 km. Nejkratší trasy 8 km a 12 km mají start 
v Doubravníku u nádraží od 8 do 10.15 hodin. Cíl pro všechny je na prvním nádvoří hradu 
Pernštejna od 10 hodin. 
 Sokolská akce má i charitativní charakter. Ten, kdo využije občerstvení na stanovišti 
tišnovské charity v Tišnově a v Sejřku zároveň přispěje na provoz hospice Porta vitae, který 
provozuje charita Tišnov. 
 
 
 
 
 


