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Dobré ráno, Pavle, dobré ráno, Moravo! 
 Dnes nabídnu vycházku, kterou jsme absolvovali se skupinou z nedvědického odboru 
KČT minulý týden. Vlakem jsme jeli do Nového Města na Moravě. Povede nás zelená 
turistická značka. Ta vychází od Vratislavova náměstí přibližně severním směrem, kdo by 
nechtěl na náměstí, pak může být dobrým orientačním bodem SOŠ na Bělisku, zde u viaduktu 
je právě ta zelená. 
 Půjdeme kolem potůčku, to je budoucí říčka Bobrůvka. Pomalu už budeme opouštět 
městskou zástavbu. O kousek dál mineme novoměstské přírodní koupaliště a cesta nás zavede 
do lesa. Projdeme lesem a dostaneme se na volnou krajinu. Budeme v nadmořské výšce 
kolem 600 metrů, příjemné jsou občasné rozhledy. Zelená značka se stáčí vpravo k Medlovu, 
obchází rybník, vede přes Tři Studně, zde je možnost občerstvení. 
 My jsme ale Tři Studně minuli, rybník Sykovec jsme obešli zleva a dostali jsme se 
zase na tu původní zelenou. Dále nás značky přivedly k příjemnému odpočívadlu u studánek. 
Jmenují se Barborka a Vitulka. Z textu na informační tabuli se lze dovědět, že v těchto 
místech se scházeli před druhou světovou válkou Vítězslava Kaprálová, hudební skladatelka a 
dirigentka a hudební skladatel Bohuslav Martinů. Však studánka Vitulka je podle Kaprálové 
pojmenována. 
 Dalším zastavením je obec Sklené. Zde najdeme kapli Narození Panny Marie a hned 
naproti hasičskou zbrojnici s maličkou soškou svatého Floriána. U rozcestníku opustíme 
zelenou a dál se necháme vést značkami žlutými. Přibližně jižním směrem vede cesta velmi 
příjemnou, klidnou krajinou s rozhledy. Občasné remízky jen zvyšují atraktivitu místa. Když 
jsme tudy procházeli, vzpomněli jsme si na vysočinského malíře, který většinu života prožil 
v Nedvědici. Ano, vzpomněli jsme na Aloise Lukáška, který místa kolem Lhotky, kam jsme 
právě přicházeli, maloval vícekrát. 
 Z Lhotky lze jít vpravo po modré značce do Žďáru nad Sázavou. My jsme ale šli 
zpočátku také po modré, ale směrem opačným, asi po pěti stech metrech značená cesta 
pokračovala přibližně v přímém směru, my jsme se po silničce stáčeli mírně vpravo a asi po 
dvou kilometrech došli do cílového místa do Veselíčka. 
  
 
 


