
  

Novoroční Vejšlap  
 

Slunečné počasí, bezvětří, teplota kolem nuly a bláto na cestách šikovně přimrzlé. Premiérový 

novoroční Vejšlap po místních částech Dolan snad ani nemohly provázet lepší podmínky.  

U dolanské sokolovny se na Nový rok sešlo skoro 40 účastníků, převážně z Dolan  

a Svinišťan. Hlavní organizátor Libor Veinfurter připravil pro malé i velké výletníky teplý 

mošt, medovinu a voňavý svařák. Pak už se průvod s několika čtyřnohými kamarády vydal 

přes les do Krabčic, kde byla na návsi další občerstvovací stanice. Odtud výletníci zase 

vystoupali do lesa a zamířili směrem na Ovčín. Další občerstvení pod Sebučí připravil Kamil 

Richter, mošt a svařené víno z jeho kotlíku zavěšeného na trojnožce nad ohněm chutnalo 

skvěle! Ve Svinišťanech už se všichni těšili do Chaloupky, kde účastníci akce chvíli poseděli, 

dali si něco na zub a zase vyrazili do terénu. Návrat do Dolan provázel krásný západ Slunce, 

který přímo vybízel ke společným fotografiím. „Děkuji všem za poměrně hojnou účast na 

letošním novoročním Vejšlapu. Počasí nám vyšlo parádně, trasa byla pěkná, na zastávkách 

vše fungovalo na jedničku, ale i tak je na příští rok co vylepšovat. Proto věřím, že se za rok 

na Vejšlapu sejdeme v hojném počtu a uděláme opět něco pro naše zdraví,“ přeje si 

pořadatel Libor Veinfurter z neformálního spolku Dolany v akci. „Moc se mi tady líbilo. 

Během Vejšlapu jsem si prošla místa, na kterých jsem dlouho nebyla. Jsou to místa, kde 

jsem vyrůstala, kde jsem si kdysi jako dítě hrála. Taky jsem ráda, že jsem během akce 

mohla poznat nové mladé lidi. Každopádně by  mohlo být zaděláno na hezkou tradici,“ přeje 

si Vlasta Malá, která na akci reprezentovala Čáslavky. „Bylo to super, zkrátka parádní akce. 

Klidně to mohlo být delší, ale i tak jsem spokojený. Za rok určitě půjdeme zase,“ nešetří 

chválou ani zastupitel obce a svinišťanský podnikatel Honza Hampl.  

  Malé shrnutí na závěr – účastníci strávili na čerstvém vzduchu i s přestávkami skoro  

4 hodiny, ušli bezmála 11 kilometrů a viděli mimo jiné ovečky, koně nebo lišky. Všichni 

obětaví pořadatelé zaslouží velkou pochvalu.  
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