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soKOLNÍ VÝLET KOLEM
IV. ročník
Krajem rytíře Toulovce

Předsednictvo
župy
pověřilo
pořádáním a organizací soKOLNÍHO
VÝLETU KOLEM tělocvičnou jednotu
Sokol Dolní Újezd.
Rok 2012 byl rokem pro Sokoly
obzvlášť významným. V tomto roce
Sokolové z celého světa slavili 150 let
od svého založení a vyvrcholením
oslav, které zahrnovaly velké množství
sportovních, kulturních a společenských akcí bylo pořádání jak jinak než
Všesokolského sletu v Praze.
Pro újezdské sokoly byl tento rok
náročný už proto, že starosta sokola
Dolní Újezd br. Mirek Lipavský byl
předsedou organizačního výboru pro
pořádání krajského a celostátního sletu. Takže práce nad hlavu, ale
přesto se v Újezdě svého úkolu zhostili s plným nasazením a
zodpovědně.

SOKOLOVNA A TRIBUNA NA HŘIŠTI T.J. SOKOL DOLNÍ ÚJEZD U LITOMYŠLE
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Pro tento ročník organizátoři připravili na 23. června 2012 trasy výletu
pro cyklisty i pro pěší účastníky s podtitulem

„KRAJEM RYTÍŘE TOULOVCE“.
Pověst praví, že bohabojný a oblíbený rytíř Toulovec, který se narodil
do ctnostné rodiny léta páně 1338, nahradil ztráty a bohatě se odměnil
prosečským poté, co bylo městečko Proseč vypáleno Moravany jako
odveta za vojenskou pomoc, kterou prosečtí poskytli Toulovcovi v boji
při útoku moravského vojska na rytířovu tvrz.
O zodpovědné přípravě újezdských Sokolů nejlépe vypovídá jejich
pozvánka:

Přijďte se pobavit.
Tělocvičná jednota Sokol Dolní Újezd pořádá v sobotu 23. 6. 2012
4. ročník sokolské župní akce

soKOLNÍHO VÝLETU KOLEM, Krajem rytíře Toulovce.
Jsou připraveny zajímavé trasy pro pěší (8,5 a 25 km) a pro cyklisty
(25 a 50 km). Prezence od 09.00 hodin, start v 10.00 hodin.
Odpoledne jsou na programu soutěže v Grilování – Újezdská Grilovačka
a v Triatlonu. Při této soutěži přihlášená družstva srovnávají své umění
v grilování různých druhů steaků. Vše hodnotí odborná porota.
Zahájení Grilovačky je ve 14 hod.
Při Triatlonu nezáleží na tom, zda budete první, nebo poslední, ale že
si závodění patřičně užijete.
Start Triatlonu je v 14:30. Můžete si vybrat ze dvou stupňů obtížností.
Je připraven bohatý odpolední program pro děti:
skákací hrad, trampolína, tvořivá dílna a diskotéka
Vše bude zakončeno TANEČNÍ ZÁBAVOU, kde bude k tanci a poslechu
hrát skupina „Rytmik“ a celou akci zakončí koncertem skupina „Rufus“.
Tato celodenní akce se koná v areálu SDH Dolní Újezd.
Kdo máte zájem si zasoutěžit,
pište svoje přihlášky na
sokol@dolniujezd.cz,
další informace o této akci naleznete na
sokol.dolniujezd.cz
Srdečně zvou pořadatelé.
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Po přípravách byly pro zájemce připraveny mapky tras, účastnické
odznaky a diplomy. Trasy, jejichž rozmanitost splňovala kritéria na
požadavky všech věkových kategorií. Každý si mohl vybrat od
nenáročné až po tu nejnáročnější. Vedly překrásnými partiemi
Svitavské pahorkatiny a z části i Železných hor. Kde mimo jiné bylo
možné zastavit se v přírodním skalním masivu Toulovcovy Maštale u
Budislavi, prohlédnout si Město Proseč, navštívit zrekonstruovaný
rokokový zámek Nové Hrady (který se také často nazývá „České
Versailles“ i „Malý Schönbrunn“), anebo se jen tak kochat překrásnými
sceneriemi v okolí říčky Desinky, která pramení nedaleko Borové v
malém bažinatém rybníčku na louce těsně pod hospodářským stavením.

SKALNÍ MĚSTO TOULOVCOVY MAŠTALE

NÁMĚSTÍ V PROSEČI

KOLUMBOVO VEJCE U MAŠTALÍ

ZÁMEK NOVÉ HRADY
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22. června
Akce začala již vlastně v pátek odpoledne příjezdem slovenských přátel
z KNAC v čele s prezidentem klubu p. Róbertem Fajtou vlakem do
České Třebové, kde je uvítal tajemník župy, naložil zavazadla do auta a
jel coby doprovod do Újezda. Při příjezdu zastihli pořadatele v čele
s Mirkem Lipavským, jak značkují zítřejší trasy. Po ubytování
v místních penzionech jsme se odebrali ke koupališti, kam mezitím již
přijížděli Sokolíci z dalších jednot. První byli na místě Nasavrčtí.
Někteří stavěli stany a druzí se rozhodli přespat pod hvězdným nebem.
Hned na úvod nezapomněli vyzkoušet i teplotu vody v koupališti.
No došlo i na příjemné večerní a přátelské posezení. Bezprostřední
zábava se protáhla do nočních hodin. Bylo o čem si vyprávět a
samozřejmě nebylo zapomenuto i na poctivé plnění pitného režimu.

U PREZENCE PŘED STARTEM

23. června
Od časných ranních hodin se areál SDH začínal plnit účastníky akce
sjíždějícími se z blízkých i vzdálených míst. Přijížděli ne jen Sokolíci a
Sokolky,
ale
i
ostatní
nerůznějšího věku od nejmenší
drobotiny
až
po
seniory.
Pořadatelé
byli
řádně
připraveni a bylo jim ctí uvítat
mezi startujícími i starostu
župy br. Aligera se svou
sestrou manželkou. Od 9:00
hod
začala
prezence
startujících. Každý si vybral
svoji trasu dle vlastního výběru
a svých možností, vyfasoval
A DORAZIL I BRATR ALIGER SE SESTROU MANŽELKOU
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mapku, účastnický průkaz a po startu v 10:00 hod. vyrazil s přáteli do
terénu. Trasy byly vybrány s citem a všichni si výlet užívali.

KOLNÍCI DO TOHO POŘÁDNĚ ŠLÁPLI

AKCI SI UŽÍVALI VŠICHNI BEZ ROZDÍLU

Po absolvování tras, ať kolmo nebo po svých, vítal návštěvníky rytíř
Toulovec, a po kontrole účastnického průkazu předával navrátilcům
příslušný diplom a na památku účastnický odznak. Tím však celá akce
nekončila. Na přítomné čekali doplňkové programy, připravené
pořadateli.
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V CÍLI VÍTAL NAVRÁTILCE RYTÍŘ TOULOVEC A PŘEDÁVAL DIPLOMY A ÚČASTNICKÉ ODZNAKY

Po krátkém odpočinku od 14:00 hod. se rozběhla Újezdská Grilovačka.
A areál se provoněl grilovanými dobrotami.

ÚJEZDSKÁ GRILOVAČKA V PLNÉM PROUDU

POROTA VYHODNOCUJE PRÁCI GRILOVAČŮ

Od 14:30 hod nastoupili borci na zdolávání Triatlonu. Současně bylo
možné spatřit, jak se vyřezáváním mění melouny na překrásné
květinové a ornamentální výtvory.

TAKOVÉHLE MELOUNY ROSTOU V ÚJEZDĚ

DĚTI SE ZAPOJILY DO KRESLENÍ
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VÝTVARNÉ VÝTVORY DĚTÍ

VÝTVARNÉ VÝTVORY NA DĚTECH

Drobotina předváděla své kresby a výtvarnice měnila děti svými
kresbami na obličej v nejrůznější postavy z říše pohádek a fauny.
No odpolední zábava byla pestrá a nenudil se nikdo.

BYLO CO OCHUTNÁVAT

ZÁVĚREČNÉ VYHLAŠOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

V pozdním odpoledni se ke slovu přihlásila skupina „Rytmik“ a program
pokračoval taneční zábavou do pozdních nočních hodin a to vše bylo
doplněno koncertem skupiny „Rufus“.
24. června
V neděli ráno po zaslouženém odpočinku si vytrvalci dopřáli snídani,
kterou s péčí sobě vlastní připravili pořadatelé v místním klubu, došlo
na poslední rozloučení. Příjemně unaveni, šťastni a spokojeni se
poslední rozjeli do svých domovů.
Čtvrtý ročník soKOLNÍHO VÝLETU KOLEM, tentokrát Krajem rytíře
Toulovce se vydařil. Utužená přátelství a nově navázaná, spokojenost
„kolníků i plazů“ a dobré pocity všech s nezapomenutelnými zážitky
svědčí o tom, že ambice tohoto ročníku byly více než naplněny.
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Velké poděkování patří Sokolům z tělocvičné jednoty Sokol Dolní Újezd,
kteří se pořadatelství zhostili se ctí a v souladu se sokolskou filozofií.

Závěrem sokolské
NAZDAR!
No a těšme se na
5. ročník soKOLNÍHO VÝLETU KOLEM v roce 2013
PS:
A ještě článek z Újezdského zpravodaje.
Letos připadla organizace soKOLNÍHO VÝLETU KOLEM pardubické
Pippichovy župy na naši, dolnoújezdskou jednotu. Sportovci měli
možnost ubytování na místním koupališti, kde o ně bylo postaráno od
pátku do neděle.
Takže ještě mnohem dříve, než se roztopily grily, vyrazili turisté a
cyklisté na své trasy. Účast byla velice slušná, obzvláště kolisty se to
všude jen hemžilo.
Obě trasy nás provedly nejhezčími místy našeho okolí, údolím řeky
Desinky, či Toulovcovými maštalemi. Proto motto celé akce ,, soKOLNÍ
VÝLET KOLEM, Krajem rytíře Toulovce“. Každý si mohl vybrat trasu a
délku která mu vyhovovala a po návratu byl odměněn samotným
rytířem Toulovcem, čestným diplomem a odznakem s logem akce.
Počasí se vydařilo, a ač nepadl žádný rekord, všichni byli se svými
výkony spokojeni. Své zážitky z příjemně stráveného dne si pak
převážná většina bratrů a sester sdělovala do pozdních odpoledních, až
večerních hodin, u výborného jídla a pití.
Jen více takových akcí, máte to tu moc pěkné, čest pořadatelům za
dobře odvedenou práci“. Slova chvály se poslouchala moc dobře, jen
škoda, že byla slyšet převážně z úst přespolních účastníků.

Celá akce byla pořadatelsky poměrně náročná, přesto
zvládnutá na jedničku. Tímto patří velké díky všem, kdo
se na této akci podíleli a hlavně Vám všem, kteří jste
nás SOKOLY přišli podpořit. DÍKY!!!
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