
 Ať už „dobré ráno“ nebo „dobré odpoledne“, tedy podle toho, zda jste poslouchali 

ranní nebo odpolední tipy na výlety, každopádně vás teď oslovuji a zdravím. Oslovuji vás 

a sděluji, že už zde na stránkách Městyse Nedvědice zatím další výletní tipy nenajdete. 

 Hodně tipů na výlety vyšlo ve dvou knížkách. 111 výletů pro Český rozhlas Brno 

a Ještě jednou výlety aneb 141 + 1 výlet pro Český rozhlas Brno nabízejí pestrou skladbu 

výletů turistům, kteří budou hledat inspiraci pro využití volného času. V tipech my, kdo je 

posluchačům předkládáme, tedy nás několik členů Klubu českých turistů, hledáme inspiraci 

v aktuálních výletech vlastních, ve vzpomínkách, ale hlavně: snažíme se zůstávat s nabídkami 

převážně na Moravě. Morava má ovšem relativně malou rozlohu na to, abychom hledali stále 

nové lokality, a proto se výlety, které můžete v rádiu slýchat, někdy opakují. To je ten důvod, 

proč už sem na elektronické stránky nemá příliš smysl dávat další výlety, které byly 

odvysílány. 

 Můj záměr byl ukončit toto „vkládání“ tipem 29. října 2022. Chtěl jsem povídat 

z Doubravníka, nejlépe přímo od (z) domku č. p. 95. Tam žil Stanislav Bělík, malíř, kreslíř, 

turista, čestný člen doubravnického odboru Klubu českých turistů, ale hlavně velmi příjemný 

člověk, se kterým jsem se moc rád setkával. Když jsem se dověděl, že 3. října zemřel, bylo 

jasné, že můj plán nevyjde. Pokud jsem měl něco či někoho jako spolehlivou konstantu, byl to 

právě Stanislav Bělík. Člověk vždy pohodový, vyrovnaný, usměvavý, jenž toto všechno uměl 

předávat lidem, kteří se s ním potkávali. Přesto, že mu zbývalo jen pár dní do 103. narozenin, 

jsem se jen obtížně rovnal s tou smutnou zprávou. Při tom všem smutnění mě potěšil Borek 

Kapitančik, když nabídl, abychom 6. října spolu v přímém vstupu ve vysílání Českého 

rozhlasu Brno na pana Bělíka zavzpomínali. 

 Berme tedy tento text, tuto stránku jako pomyslné (virtuální) rozloučení. Ale reálný 

život, ten může a bude nabízet stále další příležitosti k výletům a k setkávání. 

 

 V Nedvědici 9. října 2022    Petr Vejrosta 

 

 

 

 

 


