soKOLNÍ VÝLET KOLEM

V. ročník
Krajem Knížete Aersperga

25. 5. 2013

Tentokrát „KRAJEM KNÍŽETE AUERSPERGA“
ve dnech 24. – 25. 5. 2013

(čte se aušperka).

Předsednictvo Sokolské župy Východočeské – Pippchovy na svém
řádném zasedání pověřilo tělocvičnou jednotu Sokol Slatiňany pořádání
v. ročníku akce „soKOLNÍ VÝLET KOLEM“. Slatiňanští Sokolové
připravili dvě cyklotrasy a dvě trasy pro pěší okolím Slatiňan a z části
na památná místa v Železných horách. Start u slatiňanské sokolovny a
cíl v zámeckém parku, kde probíhal celodenní kulturní program
„Slatiňanské pozastavení“ pořádaný Městem Slatiňany společně se
sokolským národopisným souborem Formani.

MOMENTKY ZE STARTU PŘED SOKOLOVNOU

Pátek 24. 5. 2013
Pořadatelské oddíly slatiňanského Sokola se již od ranních hodin
věnovali přípravě na akci a uvítání prvních účastníků. Za sokolovnou se
opékalo prasátko, ve vstupní hale sokolovny instalovali výstavu,
vyznačili trasy šipkami, postavili altány pro občerstvení a vydávání
startovních dokumentů.

SLATIŇANSKÁ SOKOLOVNA V PÁTEK 24. 5. RÁNO

LOGA POŘADATELSKÝCH ODDÍLŮ

Mezi prvními účastníky se u slatiňanské
sokolovny objevili vždy vitální Sokolíci
z Nasavrk. v čele se svým náčelníkem br.
Ondrou Pavlíkem, poté parta mladých
Sokolíků z Letohradu, skupinu z Pardubic
přivedla ses. Krimplová a ze Slovenska
přijelo osm přátel z „Klubu nadšencov
amaterskej cyklistiky“. Po ubytování
v sokolovně, ve vlastních stanech, na
ubytovně a v soukromí se i přes ne zrovna
nejlepší počasí bavili jak v sokolovně, tak i
u ohně do pozdních hodin a došlo i na
čuníka a pitný režim.
BR. STANDA HÁJEK U GRILU

UVÍTÁNÍ SE S PŘÁTELI ZE SLOVENSKA

BR. ONDRA PAVLÍK SE SVOU
NASAVRCKOU PARTOU
PRÁVĚ DORAZIL

LETOHRADŠTÍ A NASAVRTŠTÍ STAVÍ STANY

MLADÍ Z LETOHRADU

Sobota 25. 5. 2013 - hlavní programový den.
Po snídani ať na place za sokolovnou nebo v sokolovně se
borci připravovali na vlastní akci. Přátelé ze slovenska doma
pohostil starosta T.J. br. Mirek Lebduška.

POSEZENÍ SE SLOVENSKÝMI PŘÁTELI NA SNÍDANI U BR. STAROSTY, KDE IGOR SOKOL PŘEVZAL
VLAJKU NA SVŮJ PENZION „SOKOL“ V „PARTIZÁNSKEJ LUPČE“

Od 8:00 hod se u sokolovny se začali scházet borci u prezence, kde od
sester pořadatelek, po registraci a zaplacení účastnického poplatku,
obdrželi účastnický průkaz a mapku s instrukcemi. Během jedné hodiny
se prostory před sokolovnu zaplnily zájemci o tuto cykloturistickou a
kulturní akci a bylo zajímavé sledovat přátelská vítání těch, kteří se
znali z jiných sokolských podniků pořádaných župou. Volný čas byl
příležitostí k prohlídce výstavky zaměřené na sokolslou historii a
činnost Sokola v regionu instalované ve foaé slatiňanské sokolovny,
kterou pořadatelé připravili jako jeden z doprovodných programů.

ZAHÁJENÍ PREZENCE ÚČASTNÍKŮ

VÝSTAVKA VE VSTUPNÍ HALE SOKOLOVNY

Na startu bylo možné zahlédnout Sokolíky z Pardubic, Nasavrk,
Letohradu, Klášterce nad Orlicí, Litomyšle, Chrudim, Vysokého Mýta,
Lukavice, Račdčic, Lázní Bohdaneč, Úhřetické Lhoty, přátelé z Likávky
a Sence na Slovensku, z Rabštejnské Lhoty, místní zájemce a mimo
dalších i Starostu župy Jindru Kalouse, místostarostu župy Mirka
Lipavského, náčelnici župy Světlanu Hoffmannovou a náčelníka župy
Vlastu Pilaře. Milé překvapení pro starostu T.J. Sokol Slatiňany
připravili zástupci župy. Starosta župy a místostarosta župy z pověření
předsednictva župy ocenili práci pro Sokol a župu udělením medaile
Karla Pippicha Mirkovi Lebduškovi.

PŘÍPRAVA NA START

PŘEDÁNÍ PIPPICHOVI MEDAILE

POKYNY PŘED STARTEM

V 9:00 hod, po sokolské znělce, byl „soKKOLNÍ
odstartován.

VÝLET KOLEM“

MAPKY TRAS PRO CYKLISTY A PRO PĚŠÍ

BĚHEM ZDOLÁVÁNÍ TRAS MOHLI ÚČASNÍCI SPATŘIT: MLÝN SKÁLY, KOČIČÍ HRÁDEK, LESNÍ
RESTAURACI MONACO, ZÁMEK V HROCHOVĚ TÝNCI, KOTEL V KOČÍM, PAMÁTNÍK LEŽÁKY A
MNOHO DALŠÍCH MÍST

Cyklotrasy:
- rovinatá 24 km. Pro náročnější okolo 56 km.
Trasy pro pěší: - nenáročná okolo 6 km. Pro náročnější do15 km.
Trasy vedly překrásnou přírodou a zajímavostmi v okolí Slatiňan a
částí Železných hor. (dřevěný kostelík v Kočím, pietní místo Ležáky,
pískovcové skály, mlýn Skály s prohlídkou, výletní restaurace Monaco,
lesní tělocvičny, Muzeum Kladrubského vraníka (Švýcárna), Kočičí
hrádek, Rozhledna „Bára“, Zámek a zámecký park, Hřebčín a další).
Nebylo zapomenuto ani na tradiční občerstvovací stanice, kde se
v Zaječicích a na Monacu podával chléb se škvarkovým sádlem a cibulí.

OBČERSTVOVACÍ STANICE V ZAJEČICÍCH A NA MONACU

Cíl byl v zámeckém parku, kde se všem účastníkům předávaly
účastnické diplomy a pamětní odznaky. V parku probíhalo „Slatiňanské
pozastavení“, jehož organizátorem bylo Informační středisko Města
Slatiňany a Národopisný soubor Formani. Bohatý kulturní program
mnohých souborů, dobový jarmark, ukázky historické drezůry koní,
prohlídka Národního hřebčína, jízda v kočáře a mnoho dalších
programových akcí byl zajímavým doprovodným programem.

KONEČNĚ VYTOUŽENÝ CÍL V ZÁMECKÉM PARKU

Navečer pokračovala zábava v sokolovně, na které jsme přivítali i
tajemnici a jednatelku župy ses. Lenku Pařízkovou s manželem, bavili
nás především muzikanti z Formanů a Sejkorek. Veselili se všichni a
velkou spokojenost projevovali přátelé ze Slovenska.

DOPROVODNÉ PROGRAMY – VYSTOUPENÍ FORMANŮ A TS IGNIS

DOPROVODNÉ PROGRAMY – DÁMY V SEDLE A SEJKORKY

Neděle 26. 5. 2013 - ráno po zaslouženém odpočinku a po rozloučení
s účastníky byla v dopoledních hodinách akce ukončena.
Přes nepříznivé počasí, které nebylo nic moc, se dá říci, že se akce
vydařila.
Pořadatel, T.J. Sokol Slatiňany, děkuje za návštěvu starostovi župy br.
Jindrovi Kalousovi, místostarostovi br. Mirkovi Lipavskému, náčelníkovi
Vlastovi Pilařovi, náčelnici Světlaně Hoffmannové, všem účastníkům a
především bratrům a sestrám z T.J. Sokol Nasavrky, kteří významně
pomohli s přípravami a organizací akce.

soKOLNÍ VÝLET KOLEM 2013 je za námi, ať žije
soKOLNÍ VÝLET KOLEM 2014

