Na Novoměstsku na běžkách s Karlem Daňkem
(17. 1. 2021)
Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo!
Sněhové podmínky jsou nadějné, v závěru týdne dokonce sníh ještě připadl, proto se
dnes necháme pozvat s běžkami na Novoměstsko. Požádal jsem tentokrát o radu pana Karla
Daňka právě z Nového Města na Moravě. Už jsem se o něm před časem v tipech na výlety
zmiňoval, on je skutečně výborným znalcem lokalit kolem svého rodného města.
Karel Daněk doporučil procházku – projížďku na jihovýchod od města, nikoli tedy do
míst, kam se lyžaři obvykle vydávají. Ale upozorňuje, že „V těchto podmínkách, v prvním
padlém sněhu, je to výlet pro běžkaře improvizátory. A chce to lyže, na nichž šrám navíc
nevyvolá vrásky, ale značí dobrého bojovníka.“
Rád teď Daňkův námět na „běžkovýlet“ využiji.
Výlet na Kalvárii začíná na Brněnské ulici. Pokud lyžaři přijedou autem, parkovat mohou
naproti Benzině. Vydáme se směrem evangelickému hřbitovu, kde najdeme značky naučné
stezky Tři kříže. Kousek za hřbitovem se už na lyžích vydáme po loukách kolem silničky
lemované javorovou Alejí smíření. Dostaneme se nahoru na Kalvárii ke Třem křížům. Zde se
otevře hluboký pohled na Nové Město na Moravě. Stojí za to na tomto místě chvíli postát. Je
tu nádherný pohled ke Žďárským vrchům, Kopečku a Pohledecké skále, k jihu si uvědomíme
Novoměstskou a Bobrovskou pahorkatinu.
A Karel Daněk pokračuje: Od Třech křížů se vydáme k jihovýchodu k soustavě rybníků
s kouzelnými názvy: Trnka, Křivka a Němec. Pláně kolem nich projedeme nejlépe křížem
krážem, neboť zdejší krajina je příjemně uklidňující a nejen díky hustým ojíněným rákosinám
často nabízí i zajímavé hry světla.
Pozor, Karel Daněk je výborným fotografem, kdo jeho fotografie zná, ví, že zmínka
o hře světel není vůbec náhodná.
Pojďme dál: Můžeme dojet až k Cinzedorfu a pak se nakonec obrátit k západu k
dominující kótě s nadmořskou výškou 661 metrů. Nahoře se můžeme posadit a občerstvit se
na dřevěné lavičce. A pak už jen záleží na tom, kolik nám zbývá času a sil. Podle toho se
vydáme buď směrem k Nové Vsi, čímž se zavře pohled na jižní úbočí Žďárských vrchů, nebo
se obrátíme a kličkujeme zpátky do Nového Města na Moravě. Na lyžích takto ujedeme asi
šest kilometrů. Jet rovně je škoda, to by šlo příliš rychle.
Tolik tedy Karel Daněk z Nového Města na Moravě. Manželé Daňkovi naše tipy na
výlety poslouchávají, můžeme je tedy i nyní pozdravit a poděkovat za sympatický tip.

