Z Nevojic do Nesovic (nebo obráceně)
Od železniční zastávky v Nevojicích vyrazíme po žluté turistické trase, překonáme hlavní silnici a říčku Litavu,
kde se podivíme tomu, jak je možné, že ji zřejmě někdo v minulosti musel považovat za lítou (divokou, krutou),
a proto ji tak pojmenoval, a pokračujeme na sever. Jdeme do kopce, nejdřív podél zahrad, potom lesem,
kterému se říká Černecký hájek. Na rozcestí u hájovny se dáme doprava a krajem lesa dojdeme k památné
Černčínské lípě malolisté (Tilia cordata), která zde byla údajně vysazena v období třicetileté války. Váže se k ní
hned několik pověstí. Nejzajímavější z nich je ta pojednávající o původu tvaru koruny tohoto stromu. Lipová alej
prý v minulosti sahala od Černčína až k lesu, a když tou cestou projížděli při obléhání bučovického zámku
poražení Švédové, vzteky stínali vršky tehdy mladých lip, čímž ovlivnili jejich budoucí růst. Místo většiny lip byly
postupně nasázeny ovocné stromy, ale tato jedna přežila až do současnosti a svým vzrůstem dává pověsti za
pravdu. Od lípy už je to na náš další cíl – PR Hašky – co by kamenem dohodil.
Všechna tři chráněná území, která máme dnes v plánu navštívit, jsou v příkrých svazích a v minulosti byla
mozaikami sadů, pastvin, louček a drobných políček, díky čemuž se v nich zachovala pestrá flóra a vegetace
suchých trávníků. Koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) a hlaváček jarní (Adonis vernalis)
najdeme v NPP Malhotky, koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) pak v PR Hašky.
Z PR Hašky to vezmeme na JV přes pole do PP Roviny a odtud potom krajem lesa na jih do NPP Malhotky. Až
si ji prohlédneme, vrátíme se na cestu a přes Milonický les dojdeme do Milonic, odtud potom po silnici do
Nesovic. Cestou si po levé ruce všimneme sochy Panny Marie. V Nesovicích se zajdeme podívat na zajímavý
renesanční zámeček zvaný Nové Zámky. Tato budova je u nás ojedinělým příkladem rané italské renesance.
Zajímavé jsou zejména ozdobné prvky střešní atiky (štíty protažené nad hlavní římsu) s charakteristickými
volutovými (spirálovitými) štítky a tzv. vlaštovčími ocasy.

