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Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo! 
 Dnes nabídnu posluchačům turistům vycházku, kterou už jsem v nějakých obměnách 
nabízel i dříve. Trasu mám čerstvě v paměti, protože jsem ji absolvoval před třemi dny. Jel 
jsem z Nedvědice autobusem do Strážku. Strážek rozhodně stojí za to chvíli se tu zdržet. 
Zastávka autobusu je blízko školy. Na čelní stěně školní budovy je pamětní deska, která 
připomíná, že do této školy chodíval jako žák v létech 1927 – 1929 pozdější plukovník Josef 
Stehlík, který byl za druhé světové války stíhacím pilotem československého letectva. 
Zúčastnil se bojů o Francii, o Británii, bojoval v SNP. Doporučuji vystoupat ještě 
k zajímavému kostelu svatých Šimona a Judy. 
 Teď už se vraťme dolů k říčce Bobrůvce. Asi dva kilometry půjdeme stoupáním 
k Mitrovu. Zde je nepřehlédnutelný zámeček. Působí velmi upraveně, a kdo rád fotografuje, 
určitě si zde pár fotek pořídí. V zámečku je domov pro seniory a já jsem se sešel s naším 
bývalým nedvědickým sousedem panem Vladimírem Růžičkou. Byl jsem rád, že mě 
vyprovodil směrem k Habří. Vrátím se ale ještě k Mitrovu. Funguje zde totiž restaurace 
s omezenou otevírací dobou (čtvrtek až neděle), takže kdo sem zavítá ve správný čas, může 
počítat i s občerstvením. 
 Pokračujme tedy silničkou k Habří. Je to maličká vesnice, ale nabízí docela dost 
zajímavého. Z domu (statku) č. 1 pochází Vítězslav Volavý (známý jako Slávek Volavý), 
hudebník, etnograf, spojovaný více se Strážnicí, kde prožil podstatnou část svého života. Však 
osobnost Slávka Volavého připomínal zejména letos na jaře i ČRo Brno, neboť se v březnu 
1922 narodil. V červnovém zpravodaji Bystrice nad Pernštejnem je velmi zajímavý článek 
s výstižným názvem Statek v Habří opět ožívá. 
 Z Habří nás povede modrá značka směrem k bývalé hájence Lopaty. Odtud lze jít 
vlevo dále po modré značce přes Střítež k vlakové zastávce Věžná. I zde prodělaly lesy 
velikou proměnu, takže stezka prochází místy mýtinami. Já jsem šel ovšem od Lopat jinudy: 
Na mapách je dobře znatelné křížení čtyř cest a stejně znatelné je to přímo v terénu. Po jedné 
jsme sem přišli, modrá pokračuje tedy ke Stříteži, vpravo dolů k řece je třetí cesta a já jsem 
šel poslední možností – přibližně v přímém směru. Tudy se asi po dvou kilometrech 
dostaneme na silničku od Moraveckých Pavlovic. Jakmile vyjdeme k hlavní silnici, 
pohlédneme-li zpátky přibližně západním směrem, uvidíme krajinu kolem Pikárce, Moravce. 
Opatrně půjdeme po hlavní silnici asi čtyři sta metrů vpravo, pak uvidíme vlevo cestu do lesa. 
Dojdeme k bývalé Brablecově hájovně. Zde je autobusová zastávka, ale doporučuji jít ještě 
asi jeden kilometr polní cestou do obce Bor. Cestou jsou totiž výborné rozhledy. Doporučuji 
práci s mapou, turisté mohou být i překvapeni, kam až je odtud vidět (Bystřicko, 
Novoměstsko). Z Boru je v pracovní dny autobusové spojení do Nedvědice a Tišnova. 
 
 
 
 


