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Ahoj Borku, zdravím i všechny naše posluchače. 
 Vycházky na Boskovicko už nabízeli, myslím, posluchačům všichni mí rozhlasoví 
kolegové turisté. Chrudichromy jako cíl jsem vybral proto, že i odtud byli turisté v dubnu 
v Nedvědici na pochodu pro veřejnost. Mám vždycky dobrý pocit i z toho, že pokaždé, když 
si najdu dopravu autobusy či vlaky, spojení funguje. Tentokrát jsem jel vlakem a autobusem 
do Boskovic. Tam už jsem byl v minulosti vícekrát, rád jsem si některá místa oživil. Prošel 
jsem starým židovským městem. Z textů na informačních deskách a tabulkách na stěnách 
domů se lze dovědět mnoho zajímavostí. Já upozorním jen na dvě místa, která mě překvapila. 
U kostela mě přilákala naše státní vlajka, a když jsem přišel blíž, četl jsem: 
SÁM V SOBĚ PRAVDU HLEDEJ A SVOBODU UCHOVEJ 
 A ještě to druhé místečko. Byl jsem v Boskovicích krátce po sedmé hodině ranní, 
všude klid. Přilákaly mě otevřené dveře. Vstoupil jsem do domu, kde ve vstupní chodbě je 
Minigalerie Zwicker. Je to stálá výstava historických fotografií. Za dalšími dveřmi je 
kadeřnictví. Funguje to tak, že když je otevřen ten kadeřnický salon, je přístupné 
minimuzeum. Možná ještě jako třetí místo uvedu několik panelů na náměstí. Ty připomínají 
celou historii folklórního souboru Velen. 
 Z Boskovic jsem se vydal do obce Chrudichromy. Cestou u silnice stojí kříž postavený 
na památku zrušení roboty. V Chrudichromech je kaplička s příjemným posezením kolem, 
podobné posezení je na konci obce u kříže a dvou vzrostlých lip. 
 Dále jsem se vydal ke Svitávce. Šel jsem příjemnou cestou, přechází se 
Chrudichromský potok a došel jsem k sotva znatelným pozůstatkům dávné stavby. Mám na 
mysli konec 30. let a první polovinu 40. let 20. století, kdy se zde začala stavět dálnice. 
Ve Svitávce jsem si maličko užil turistického značení – žlutá značka mě nejenže provedla 
obcí, ale zavedla k Löw-Beerovým vilám. Ty jsou nedaleko dávné textilní továrny. Značka 
mě dál zavedla až na nejvyšší bod v okolí (dávné hradisko). Odsud je parádní pohled do údolí 
nejen na obec Svitávku, ale i na okolní krajinu. Ze Svitávky jsem zase kombinací vlaku 
a autobusů dojel domů.  
 
 
 


