
Činnost turistického kroužku při škole 1973-1974

Novou turistickou sezónu jsme zahájili tradičně v září. Nejprve to byly klasické sobotní

vycházky do okolí Nedvědice občas spojené s ranní vyjížďkou vlakem (Věžná, Rožná). Sestava

kroužku zůstala prakticky stejná. Odhlásil se pouze Pavel Vorel a přihlásili se František Brázda

a Miloš Neča.

V říjnu jsme se zúčastnili turistického pochodu pro mládež Tišnovské pětadvacítky.

Podzim také byl ve znamení relativně velikého množství přihlášek do našeho oddílu.

Museli jsme odmítat, neboť už nás bylo mnoho. V zimě došlo k události, která byla zatím pro

naši činnost nejvýznamnější. Vedení Tělovýchovné jednoty Spartak Nedvědice nám nabídlo

spolupráci.  V lednu  1974  vznikl  tedy  turistický  oddíl  při  TJ  Spartak  Nedvědice,  jehož

předsedou se stal Petr Vejrosta. Oddíl měl 17 členů.

Ještě v lednu se uskutečnila zakládající schůzka výboru, kde jsme se dohodli na další

činnosti, jež mohla být bohatá, neboť jsme našli ve vedení TJ dobré zázemí a oporu. Na jaro

jsme začali připravovat cyklus tří turistických pochodů pro veřejnost, druhý ročník veřejné

vycházky a mnoho dalšího. Hlavní bod programu schůzky mělo být projednání problému – co

se zájemci o turistiku, kteří s námi chodit nemohou. Ale asi týden před schůzkou se nabídla

Marta Němcová, že by ráda vedla druhou skupinu a tím se vše vyřešilo. Vzala si děti z 5., 4. a

3. třídy a od února jsme tedy existovaly skupiny dvě. Na městečku (dům Humpolíkových č. p.

25) jsme dostali do užívání část vývěsky, takže jsme mohli svoji náležitě propagovat. O naši

práci a zejména plán na jaro projevili zájem i v Nedvědickém zpravodaji.

A co se tedy na jaře dělo? Již 16. 3. jsme přivítali jaro 2. ročníkem veřejné vycházky,

jež se uskutečnila pod názvem Jarní nedvědická vycházka. Za pěkného počasí se jí zúčastnilo

35 turistů.

Ve dnech 23. a 24. 3. jsme celá první skupina spolu s Martou a Naďou Němcovými

procházeli  trať  připravované  Nedvědické  padesátky,  dálkového  turistického  pochodu.  20.

dubna tato akce úspěšně proběhla. Neméně úspěšné byly i další pochody – 18. 5. Nedvědická

25 a 8. 6. Nedvědická 15. Celkem se jich zúčastnilo 178 turistů, což je určitě dost.

Během jara stačili ještě všichni členové oddílu (obou skupin) zvládnout podmínky akce

100 jarních kilometrů.

4. května jsme se vypravili (20 členů oddílu) do Nového Města na Moravě, abychom

absolvovali  36 km dlouhou trasu Pochodu Vysočinou, který pořádal podnik Chirana již  po

páté.  Tak jako na podzim v Tišnově,  tak i  zde jsme zde dobře reprezentovali  nedvědickou

tělovýchovnou jednotu.

Na prázdniny si  obě skupiny připravily vícedenní stanování. Nejprve druhá skupina

navštívila  oblast  Žďárských  vrchů  (28.  –  30.  června).  A  členové  první  skupiny  se  po

dvoudenním (1972) a pětidenním (1973) putování vypravili tentokrát na Slovensko do oblasti

Povážského Inovce a Strážovských vrchů.

I nadále vedeme tabulku absolvovaných kilometrů. A takovýto je stav k 1. září 1974:

Mirek Ostrý 1270 km

Pavel Vejrosta 1215 km

Jana Vejrostová 1153 km



Ruda Žák 1026 km

Antonín Vojta   971 km

Jirka Priesnitz   901 km

Jana Krpalová   884 km

Petr Haviger   775 km

Irena Halvová   734 km

Mirek Krpal   733 km

Radek Strážnický   642 km

Petr Čermák   626 km

Jirka Toman   592 km

Míla Čechová   502 km

Miloš Neča   317 km

Fanda Brázda   317 km

Naďa Němcová   285 km

Fanda Němec   255 km

Pavel Vorel   239 km

Miloš Lorenc   229 km

Petr Leide   225 km

Jirka Kokrda   220 km

Jirka Jinek   215 km

Petr Havíř   205 km

Libor Ludvík   201 km

Simona Pánková   199 km

Blanka Kincová   196 km

Jana Prokůpková   191 km

Iva Heldová   184 km

Katka Štouračová   150 km

Eva Ustohalová   142 km

Zdeněk Minařík   120 km

Jitka Vejrostová   114 km

Lenka Prokůpková   105 km

Uvedeni všichni, kdo mají více než 100 km (někteří už nejsou členy).

Skončil tedy již třetí, zatím nejúspěšnější rok existence turistické činnosti v Nedvědici.

Do kroniky v roce 1974 psal a v lednu 2018 přepsal Petr Vejrosta


