
Pochod v roce 2022 

 

 Jak to bylo letos fajn, že mohl být (nejen!) nedvědický pochod v obvyklé režii. Vyslechl jsem 

ten den dost příjemných poznámek od účastníků i spolupořadatelů. Docela mě zaujala následující: 

„Na tom pochodu je vlastně hezké i to, že je to pořád stejné.“ Ano, přibližně stejné s výjimkou let 

2020 a 2021, kdy nás vládní zákazy velmi omezily. A tak jsme si devětačtyřicátý ročník mohli užít 

skutečně tak, jako tomu bylo mnohokrát v minulosti. 

 Jaký tedy byl devětačtyřicátý? Přišlo 710 turistů. Nejdelší padesátka přilákala 19 (z toho dva 

cyklisté), 40 km 10 (5 cyklistů), 25 km 69, 15 km 241, 13 km s možností ukončení po 8 km 

v Doubravníku 190, 10 km se startem v Rožné 181. Přímo ideálně vyšlo počasí. Po celý den jasno, 

velmi dobrá teplota, parádní viditelnost. Na úspěchu akce se podílelo pětatřicet obětavých 

pořadatelů a všem patří velký dík. Na místech startu v Nedvědici a v Rožné, na místech cíle 

v Nedvědici a v Doubravníku, na kontrolách, při přípravě a tisku mapek, při procházení tras předem, 

maličko i doznačení některých úseků tras, na přípravě občerstvení, aktivity, které pochod 

propagovaly – to jsou obvyklé pořadatelské pozice. Nezanedbatelná byla přízeň vedení městyse 

Nedvědice. Příjemný byl také stánek firmy Vitar Železné. Nabídka nejrůznějších výrobků této firmy 

pro každého účastníka všechny určitě potěšila. 

 Už jsme si skoro zvykli na rozhodně nikoli samozřejmou přízeň Českého rozhlasu Brno. Po 

loňském úspěchu živého vysílání pořadu Vesele i vážně o víkendu z Mariina loubí se tentokrát vysílalo 

z kostela v Doubravníku. Tudy procházela jedna z tras pochodu a lidi přilákalo nejen samo vysílání, ale 

i možnost prohlídky kostela (dnes už druhým rokem spíše staveniště) s paní průvodkyní. 

 Potěšitelé bylo, že se tradičně zúčastnilo dost lidí místních i těch z nejbližšího okolí. Přijeli 

i turisté z Bystřicka, Žďárska, Novoměstska, Tišnovska, Brna a okolí. Uvedu ještě aspoň několik dalších 

míst, odkud lidé přijeli za turistikou: Znojmo, Jihlava, Kuřim, Mikulov, Prostějov, Velké Meziříčí, 

Hrušovany u Brna, Rousínov, Hrušovany nad Jevišovkou, Korouhev, Holíč, Rakvice. 

 Letošní ročník se tedy rozhodně vydařil. A tak se společně těšme na ročník padesátý. Bude 

v sobotu 29. dubna 2023. 

         Petr Vejrosta 

 

 

 


