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soKOLNÍ VÝLET KOLEM
II. ročník
Krajem loupežníka Ledříčka
Předsednictvo župy pověřilo
pořádáním
a
organizací
soKOLNÍHO
VÝLETU
KOLEM
tělocvičnou
jednotu
Sokol
Klášterec nad Orlicí
a o spolupráci
požádalo blízké
sokolské jednoty
Kunvald, Líšnici
a Žamberk. Pro
tento
ročník
organizátoři
připravili trasy výletu nejen pro
cyklisty, ale i pro pěší účastníky.
Po přípravách byly pro zájemce
připraveny
mapky
tras,
účastnické odznaky a diplomy.
Trasy byly vybrány tak, aby
vyhovovali všem věkovým kategoriím, aby si každý mohl vybrat od
nenáročné až po ty nejnáročnější, které vedly překrásnými partiemi
Orlických hor.
Cyklotrasy:
1)
trasa 12 km
Klášterec (sokolovna) - Pastviny (2 km) - Okolo přehrady (6 km) - Okolo
Lesanky do Klášterce (4 km)
2)
trasa 40 km
Klášterec (sokolovna) - České Petrovice (5,6 km) - Bartošovice (8,7 km)
- Rokytnice (10,3 km) - Kunvald - Klášterec (12,8 km)
3) trasa 78 km
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Klášterec (sokolovna) - České Petrovice (5,6 km) - Bartošovice (8,7 km)
- Neratov - Orlické Záhoří - Šerlich - Deštné (29 km) - Luisino údolí Zdobnice - Nebeská Rybná - Rokytnice (22 km) - Kunvald - Klášterec
(12,8 km
Trasy pro pěší:
1)
trasa 7,5 km
Klášterec (sokolovna) – přes most a podél Divoké Orlice do Ameriky,
dále podél Černého potoka na Vitanovský kopec a zátky kolem
Bednářova statku k sokolovně do Klášterce
2)
trasa 10 km
Klášterec (sokolovna) – přes most, směrem na Zbudov k pískovcovému
lomu a kolem Vejvodových lip k restauraci U mostu, přes Pastvinskou
přehradu do Vitanova a zpátky k sokolovně do Klášterce.
3)
Trasa 18,5 km
Klášterec (sokolovna) – přes most podle Divoké Orlice kolem Ledříčkovy
skály přes Pašeráckou lávku k Zemské Bráně, na Budov, do Kunvaldu
kolem domku Jednoty bratrské a zpátky kolem Končin k sokolovně do
Klášterce.
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PREZENCE U STARTU PŘED SOKOLOVNOU V KLÁŠTERCI NAD ORLICÍ

Při zápisu a zaplacení startovného ve výši 30 Kč byl každému
vystaven účastnický průkaz, do kterého na kontrolních stanicích bylo
dáno razítko. Nebylo zapomenuto na zřízení občerstvovacích stanic pro
doplnění tekutin a kalorií. Každý účastník obdržel v cíli diplom, odznak
s logem akce a pamětní razítko. Odpoledne a večer byla pro všechny
účastníky připravena exhibice klubu historických kol ze Sokola Holice,
posezení u ohně s opékáním čuníka a společná zábava v areálu T.J.
Sokola Klášterec nad Orlicí.
Účastníci, kteří přijeli v předvečer akce a většinou odjížděli až
v neděli, byli ubytováni v okolních penzionech anebo přespali
v sokolovně na žíněnkách a karimatkách.

Nejlépe popsal akci místostarosta župy a starosta
T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí br. Jindřich Kaluos.
V sobotu 10. července uspořádala u nás v Klášterci nad Orlicí
Sokolská župa Východočeská ve spolupráci se Sokolem Klášterec,
Kunvald, Líšnice, Slatiňany a Žamberk akci nazvanou „soKOLNÍ
VÝLET KOLEM“ krajem loupežníka Ledříčka. Pořadatelé navrhli šest
tras pro turisty pěší i na kole se startem i cílem u sokolovny. U ní bylo
také na odpoledne připraveno opékané prase, ukázky historických kol a
hudební vystoupení bluegrassové skupiny Bafix.

U OBČERSTVOVACÍCH STANIC
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PODÉL PĚŠÍCH TRAS

Chodci si mohli vybrat mezi 7,5 km vedoucími přes tábor do Potoků a
zpět přes Cvičák a Pustinu nebo 10 km kolem Pastvinské přehrady či
18 km k Zemské bráně, Bubnovu a zpět přes památník Jednoty
bratrské v Kunvaldě. Cyklisté se mohli svézt 12 km kolem přehrady, 40
km přes Petrovice, Panské pole a Rokytnici v O.h. anebo horských 78
km podél státní hranice až na Šerlich a přes Luissino údolí a Rokytnici
zpět. Na všech trasách mohli účastníci z Nasavrk, Lukavice u Chrudimi,
Slatiňan, Pardubic, Holic, Strážného, Hnátnice, H. Jelení, Žamberka,
Litomyšle a dalších míst naší župy ocenit krásy oblasti Orlických hor s
Pastvinkou přehradou. Kromě toho byl odměnou také speciálně k této
akci připravený odznak a účastnický diplom.
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V CÍLI A VYDÁVÁNÍ DIPLOMŮ

NÁČELNÍK ŽUPY PO TŮŘE

SES. KLIMPLOVÁ DOPLŇUJE KALORIE

OBČERSTVENÍ A ODPOČINEK V CÍLI

Vzhledem k tomu, že v tomto pojetí byl „soKOLNÍ VÝLET
KOLEM“ pořádán poprvé, byli pořadatelé zvědavi, kolik dorazí
účastníků. Jejich počet se přiblížil stovce a spokojenost byla taková, že
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příště bude počet zajisté minimálně dvojnásobný. Po návratu z tras
totiž nečekal odjezd domů, ale už z dálky lákala vůně opékaného
prasete, které župní tajemník br. Lebduška připravil s takovou péčí, že
by ani vegetarián neodolal! Také chlazené pivo či kofola, stín bujné
vegetace na břehu Divoké Orlice i její chladná voda smáčející unavené
nohy většiny turistů přiměla účastníky pobýt až do podvečerních hodin,
některé skoro až do rána. Zvlášť když jim v podvečer své krásné
historické stroje v čele s drezínou a kostitřasem předvedli cyklisté ze
Sokola Holice a poté do noci hrála bluegrassová kapela Bafix.
Podvečerní posezení zpříjemnily také skvělé křápance ses. Marcely
Králíkové i lahodná chuť slivovice i dalších nápojů podávaných br.
Pavlem Michaličkou a br. Pepou Rousem.

EXHEBICE HISTORICKÝCH KOL ZE SOKOLA HOLICE

KLUB HISTORICKÝCH KOL ZE SOKOLA HOLICE S ANIČKOU VALENTOVOU, NEJMLADŠÍ CYKLISTKOU
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NÁČELNICE ŽUPY A MÍSTOSTAROSTA ŽUPY NA KOSTITŘASU

Mezi návštěvníky začal stoupat počet klášteráků i rekreantů od
přehrady a atmosféra byla natolik výborná, že předpokládaný konec
akce kolem 22. hodiny se odložil skoro až k ránu. Poděkování za
vydařenou akci patří pořadatelům ze všech jmenovaných jednot,
zejména ale tajemníku Mirkovi Lebduškovi. Stejné díky patří i
účastníkům, kteří v horkém počasí vážili leckdy dalekou cestu do
Klášterce a tady se podíleli na pohodovém průběhu a skvělé náladě celé
akce.

VEČERNÍ VESELICE V PLNÉM PROUDU
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PŘED PENZIONEM

NOCLEŽNÍCI V SOKOLOVNĚ

Sokolní výlet s opékáním a muzikou přinesl jen jednu starost: Jak
navázat příští rok? Krásných tras v okolí Klášterce se dá připravit ještě
na několik ročníků, ale stejně tak je lákavé seznamovat se s krásami
přírody i v jiných místech naší župy. Klášterečtí prozatím počítají s tím,
že i napřesrok v půlce července podobnou akci nejspíš uspořádají.
Pokud to nebude turistika, je v úvaze uspořádat sportovní odpoledne s
neckyádou a soutěžemi na in-line bruslích, které se protáhne do noci s
křápancovými hody a příjemnou muzikou.
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„soKOLNÍ VÝLET KOLEM“ 2010,
KRAJEM LOUPEŽNÍKA LEDŘÍČKA,
se vydařil. Těšíme se na 3. ročník 2011
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