
Činnost turistického kroužku při škole 1972-1973

Na první schůzku nového školního roku se jistě všichni těšili. Přivítali jsme mezi sebou

Jirku Tomana a Pavla Vorla. Na jaře se k nám přidal Mirek Krpal. Odhlásili se Fanda Němec,

Zdeněk Minařík a Miloš Neča. Bylo nás tedy i se mnou šestnáct.

Během roku převažovaly schůzky jako v roce prvním. Kromě toho jsme několikrát jeli

vlakem (do Věžné, Bystřice) a odtud šli pěšky domů.

Na jaře jsme uspořádali veřejnou vycházku, jíž se mohli zúčastnit všichni zájemci o

společný výlet s námi. Kromě členů našeho kroužku se zúčastnilo asi patnáct turistů (manželé

Vítkovičovi s malým Borisem, Životští,  Naďa Němcová, Dana Skoumalová, Radka Mánková,

pionýři  ze skupiny pana Ročka a další).  Přestože počasí  nebylo zrovna ideální  (zataženo a

jednu chvíli  dokonce pršelo),  myslím, že akce se vydařila.  A tak datum 6.  dubna 1973 je

důležitým datem pro dění kolem turistiky v Nedvědici. První akce pro veřejnost se podařila!

Na jaře jsme ještě splnili podmínky akce 100 jarních kilometrů.

Dlouhou dobu jsme se též připravovali na letní stanování. Chtěli jsme jít na více dnů.

Připravili jsme celkem solidní trasu a rozhodli se, že vyrazíme v druhé polovině srpna, až se

všichni vrátíme z táborů.

Prázdninové  putování  se  uskutečnilo  ve  dnech  20.  –  24.  srpna  1973 pod názvem

Expedice Vysočina 73. Jeho průběh je podrobně popsán v „malé“ kronice (druhý sešit).

Nepřestali  jsme  vést  tabulku  kilometrů.  Uvádím  tabulku  celkovou  (součet  za  obě

sezóny, uveden ten, kdo má aspoň 200 km).

Mirek Ostrý 658 km

Ruda Žák 614 km

Pavel Vejrosta 603 km

Jana Vejrostová 575 km

Jana Krpalová 559 km

Toník Vojta 518 km

Míla Čechová 445 km

Irena Halvová 422 km

Radek Strážnický 422 km

Petr Čermák 413 km

Jirka Priesnitz 412 km

Petr Haviger 311 km

Jirka Toman 251 km

Miloš Neča 204 km

V tomto školním roce jsme se  dočkali  i  prvních publikací  o naší  dvouleté činnosti.

Výstřižky z časopisu Ohníček a novin Vysočina jsou v „malé“ kronice (druhý sešit).

Expedicí Vysočina 73 jsme zakončili  druhý velmi úspěšný rok existence turistického

kroužku při Základní devítileté škole v Nedvědici. Jaký bude ten příští?

Do kroniky v roce 1973 psal a 29. prosince 2017 přepsal Petr Vejrosta


