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Ahoj Borku! 

 Dnes začínáme v Blažkově. Zde při každé své návštěvě zajdu na maličký hřbitov, 

abych zavzpomínal u hrobu Jana Vymyslického (1911 - 2002). Pan Vymyslický byl velmi 

aktivním členem nedvědického odboru turistiky, dožil se jedenadevadesáti let a mimo jiné 

ještě ve svých pětaosmdesáti absolvoval v kopcovitém terénu padesátikilometrovou trasu 

nedvědického jarního pochodu! V Blažkově je kaplička, evangelická modlitebna z roku 1926, 

pomník obětem první světové války. Starostkou je všestranná Petra Tatíčková. Je také velmi 

šikovná ilustrátorka, malířka, kreslířka. 

 Z Blažkova se po žluté značce vydáme k Dolní Rožínce. Do roku 2017, kdy se 

přestala v Dolní Rožínce a okolí těžit uranová ruda, byla obec znatelně živější než nyní. 

Najdeme zde dávný zámek, v jehož prostorách je už mnoho let základní škola. 

 Budeme stále následovat žluté značky a přijdeme do lesoparku Templ. Zde je možno 

si odpočinout a také se ohlédnout zpátky k Dolní Rožínce. Pak už vyjdeme do otevřené 

krajiny, čekají nás úžasné rozhledy doslova na všechny strany, mění se podle toho, v kterém 

místě zrovna budeme. 

 Přicházíme k Rožné. Nepřehlédneme kostel svatého Havla. Projdeme Rožnou, kolem 

koupaliště a fotbalového hřiště a malým stoupáním kolem studánky přijdeme k osadě Suché 

Louky. Suché Louky zůstanou vlevo, procházíme příjemnou, klidnou krajinou. Půjdeme 

kolem rybníka, užijeme si rozhledy. A až půjdeme kolem mramorového kříže, budeme už 

přicházet ke kostelu svatého Martina ve Věžné. 

 Projdeme horní částí Věžné, kolem dalšího kříže a přijdeme k zastřešenému 

odpočívadlu. Vystoupáme k lesu, to už se otevřou nové rozhledy. Jdeme stále po žluté značce. 

Projdeme kolem ohrad, kde určitě uvidíme koně nebo ovce a už budeme u Smrčku. Vesnici 

necháme po levé straně a přijdeme k Maria Laube, známé vyhlídce na hrad Pernštejn, kde 

jsme v dubnu společně křtili knížku 111 výletů pro Český rozhlas Brno. 

 Pokaždé je příjemný pohled na hrad, určitě si všimneme nově opravených a nedávno 

otevřených pernštejnských zahrad. Do Nedvědice už je to jen poslední kilometr. 

  

 

 

 

 

 


