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Ahoj Borku! 
 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, s dětmi, 
s vnoučaty. 
 Zde je čtvrtý výlet podle Jirky Daniela: 
 Kdo by jel do nabízené oblasti autem z moravské strany, doporučuji zastavit se 
v Krucemburku. Zvlášť v případě, že mají turisté kladný vztah k historii a výtvarnému umění, 
což turisté často mají. V Krucemburku je pohřben jeden z nejznámějších malířů 20. století Jan 
Zrzavý. Narodil se v nedalekém Vadíně u Okrouhlice v roce 1890. Kromě hrobu lze navštívit 
i pamětní síň Jana Zrzavého, ta byla zřízena v roce 2002. Druhá zastávka může být u Žďírce 
nad Doubravou. To se musí odbočit trochu z trasy. Vodojem, který už neplní svoji původní 
funkci, slouží dnes jako volně přístupná nízká rozhledna. 
 Cílem výletu bude projít údolí řeky Doubravy (někdy se užívá název Doubravka). 
Auto může zůstat v obci Bílek. Obec si můžeme projít, všimnout si třeba zvonice z 19. století, 
ale určitě se už každý bude těšit do údolí řeky. Vést se necháme červenou turistickou značkou, 
souběžně vede značení naučné stezky. Cestou se budeme zastavovat u zajímavých míst, jako 
třeba tůně, splavy, skalky, výhledy. Nejzazší místo trasy může být v Horním Sokolovci. 
Odtud se lze vrátit buď úplně stejnou trasou, nebo zvolit cestu zeleně značenou, provede nás 
zase dalšími místy. Přivede nás i k Čertovu stolku. To je skalní útvar s vyhlídkovým místem 
a nedaleko je možno nahlédnout do maličké jeskyně a pozdravit tam poustevníka, který by 
tam měl podle pověsti sídlit. Tam je možná lepší přejít na tu původní červenou trasu a po ní se 
vrátit do Bílku. 
  
 
 
 
 


