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COVIDU NAVZDORY

A CO Z VÝŠE UVEDENÉHO VYPLÝVÁ? 

VYCHÁZKA BUDE.
Od roku 2000, vždy 29. prosince, spoluorganizuji pro své přátele vycházku Moravským krasem. Vždy jde okolo sto až sto 
padesáti účastníků, vždy přibližně 15 kilometrů, vždy je součástí opékání lipoveckých klobás, vždy doplňující kulturní 
program, navíc tombola, domácí guláš atd. Letos v tomto počtu jít nemůžeme, a i kdyby se to změnilo, nebylo by to zod-
povědné. Takže Vycházka s klasickým programem bude zase až za rok. Co tedy s tímto rokem? Co s touto dvacátou první 
vycházkou? Mám pro vás; pro tradiční účastníky, ale i pro kohokoliv dalšího a mimochodem velmi vítaného; tento návrh:

1. 29. 12. 2020 podnikněte svoji vycházku.
2. Zapište se; pod svým jménem, přezdív-

kou, nickem; na internetové stránce 
www.e-vychazka.cz, do vycházkové 
tabulky. (stránka bude v provozu od 8. 
12.)

3. Zkuste jít se svými blízkými, prosím do-
držujte bezpečnostní předpisy, tam, kde 
to máte rádi, a dodejte nám svojí vycház-
kou inspiraci pro naše budoucí výlety!

4. Cíl své vycházky a plánované kilometry 
můžete do tabulky uvést i v předstihu, 

motivačně pro další, účast zvažující, zá-
jemce.

5. Pokud to půjde, posílejte ze svojí vycház-
ky fotografie na společnou adresu e-vy-
cházky. Mimochodem hranice Česka 
samozřejmě nejsou žádnou překážkou.

6. Pokud vás tato myšlenka zaujala, ale 
29. 12. prostě nemůžete jít, tak máte 
náhradní termín mezi 20. 12. 2020 
a 5. 1. 2021. Šestého ledna bude vyhod-
nocení.

7. Tato akce by měla mít alespoň trochu 

i sociální lidský rozměr. Firma Doprav-
ní stavby Brno proto vloží na účet akce 
50 000 Kč, navíc za každý vámi ušlý 
„osobokilometr“ vloží na stejný účet 
jednu korunu. Polovinu částky poté vě-
nujeme blanenskému Domovu Olga 
(jedná se o Domov pro naše dospělé, 
mentálně postižené, spoluobčany), 
druhý projekt vyberete sami na www.e-
-vychazka.cz. Vy tedy vlastně nemusíte 
vůbec nic, jen ujít kilometry. O peníze už 
se postaráme my.

Pokud se vám tento záměr líbí, zkuste ho prosím pomoci rozší-
řit dál. Pojďme do toho, Covidu navzdory!

Těším se na Vás Vlastík Chládek

Uskuteční se 21. vycházka! Budeme spolu, spolu na 
čerstvém vánočním vzdu-
chu, a navíc velmi aktivně! 

Získáme inspiraci na naše 
příští toulky krajinou (ze zají-
mavých, kreativních a inspi-
rativních fotografií vytvoříme 

fotoknihu). 

A navíc – pomůžeme lidem, 
kterým v některých ohle-

dech Slunce nesvítí tak jako 
nám. 

www.e-vychazka.cz


