
Činnost turistického kroužku při škole 1971-1972 

 Psal se rok 1971. Nápad se dostavil 29. srpna, hned následující den jsem šel za 

ředitelem školy Janem Pazourkem. Pan ředitel mě potěšil nejen vlídným přijetím, ale dal mi 

i cenné rady do začátku. Založení turistického kroužku při škole přivítali i ostatní učitelé, a co 

víc – i děti. 

 Vybral jsem si děti z páté třídy. Členy turistického kroužku pro rok 1971/72 byli: 

Míla Čechová, Irena Halvová, Jirka Priesnitz, Petr Čermák, Mirek Ostrý, Toník Vojta, Radek 

Strážnický, Petr Haviger, Fanda Němec, Ruda Žák, Pavel Vejrosta, Miloš Neča, Jana Krpalová, 

Jana Vejrostová (z 2. třídy), Zdeněk Minařík. 

  Program činnosti kroužku byl pro první rok celkem jasný. Chtěl jsem, abychom 

poznali krásné okolí Nedvědice, abychom se „naučili chodit“ a aby se vytvořil základ party, 

která by v budoucnu mohla něco dokázat. Za tento rok jsme měli asi třicet výletů, jichž se 

zúčastňovalo v průměru sedm až deset dětí. Po každé vycházce jsme spočítali, kolik 

kilometrů jsme ušli a též jsme si vedli tabulku kilometrů, která měla dát jakýsi obraz o tom, 

jak kdo chodí. Na jaře jsme splnili podmínky pro získání odznaku 100 jarních kilometrů. 

Dostali jsme pěkné odznáčky. 

 Na konci školního roku (vlastně na začátku prázdnin) jsme se vydali trošku dál od 

domova, abychom jednu noc strávili pod stany v přírodě. Téměř všechny výlety tohoto roku 

(i toto stanování) jsou zaznamenány v prvním sešitě „malé“ kroniky našeho kroužku. Zde 

uvádím aspoň místo a trasu stanování. Vlakem jsme jeli do Bystřice nad Pernštejnem a pěšky 

s plnou zátěží došli mezi Ždánice a Aueršperk. Tam jsme postavili stany, hráli hry, v noci jsme 

zmokli, ráno sbalili a se zátěží těžší o nasáklou vodu šli k Pivonicím a Zubštejnu, následně 

přes Štěpánov a Ujčov jsme dorazili domů. 

 

 Celková tabulka za rok 1971/72: 

Mirek Ostrý    301 km 

Ruda Žák   282 km 

Pavel Vejrosta   254 km 

Radek Strážnický  228 km 

Toník Vojta   215 km 

Jana Krpalová   214 km 

Irena Halvová   211 km 

Míla Čechová   201 km 

Jana Vejrostová  201 km 

Miloš Neča   174 km 

Petr Čermák   170 km 

Petr Haviger   164 km 

Jirka Priesnitz   139 km 

Zdeněk Minařík    90 km 

Fanda Němec     77 km 

 



 To byl tedy první rok existence kroužku turistů v Nedvědici. 

 

 Do kroniky v roce 1972 psal a 28. prosince 2017 přepsal Petr Vejrosta 


