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Dobré odpoledne, Borku, zdravím i všechny, kdo nás teď poslouchají! 
 Jedna z forem ocenění zasloužilých členů KČT je udělení čestného členství. Může to 
být čestný člen celého klubu, oblasti, ale též čestný člen odboru. Čestným členem KČT, 
odboru Nedvědice je Ing. Jiří Daniel. A já jsem ho požádal, aby zavzpomínal a prozradil mně, 
na které výšlapy – výlety rád vzpomíná. Vzpomíná, jak je procházel s manželkou Miladou, 
s dětmi, s vnoučaty. 
 Zde je třetí výlet podle Jirky Daniela: 
 Bude to krátká, ale hodnotná vycházka z Jimramova do Jimramova. Není žádným 
tajemstvím, že Jimramov leží na historické hranici Moravy a Čech. Při procházce po náměstí 
Jana Karafiáta si můžeme všimnout pomníku, několika pamětních desek na domech, síně 
rodáků. Dále půjdeme po souběžné modré s červenou značkou kolem kostela Narození Panny 
Marie, vpravo bude zámek. Následně budou vpravo i hřiště. Budeme přecházet říčku 
Fryšávku a zde se odpojí červená, my se budeme držet modrého značení. 
 Cesta začne stoupat, vstoupíme do lesa a jedním z cílů vycházky je vrchol Prosička 
(na mapách někdy Prosíčka) s nadmořskou výškou 739 metrů. Zde se musí opatrně, zvlášť 
kdyby skála byla mokrá! Ten kopec je poznatelný i z některých míst u Bystřice nad 
Pernštejnem. Prosička je skála, na ní je kříž a je odtud dobrý rozhled, určitě se tam chvíli rádi 
zdržíme. Pokračovat budeme k obci Javorek. Zde je pomník M. Jana Husa, také zvonička. Od 
Javorku budeme klesat, opět budeme přecházet Fryšávku a asi sto metrů za silnicí, kde už 
začneme stoupat, se dostaneme k místu, kde se zprava připojí červená značka. Nastává 
poměrně prudké stoupání k pozůstatkům hradu Štarkov (někdy Skály). Les zde býval 
podstatně hustší, dnes jsou z několika míst rozhledy. Až si hrad prohlédneme, budeme 
poměrně prudkým klesáním po červené značce zase přicházet k silnici a přes Nový Jimramov 
se dostaneme zpátky do Jimramova. 
 
 
 


