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soKOLNÍ VÝLET KOLEM
aneb jeli jsme Novohradskou sedmdesátku
Další

ročník

oblíbené
župní
akce
soKOLNÍ VÝLET KOLEM se tentokrát konal
poněkud netradičně, a to když předsednictvo
župy pověřilo pořádáním akce T.J. Sokol
Kerhartice, která již řadu let organizuje
cykloturistický výlet NOVOHRADSKÁ SEDMDESÁTKA.
Letošní ročník Kerhartice spojily síly se župou
a vznikla originální kombinace obou akcí. Pro
mnohé Sokoly, kteří se v minulosti účastnili
některého z ročníků soKOLNÍHO VÝLETU
KOLEM , byl nový model trochu překvapivým,
ale věřme, že nakonec pro každého se nesl
v pozitivním duchu.

PŘED STARTEM U PREZENCE V KERHARTICÍCH

PO STARTU U PREZENCE

CYKLISTÉ ZE SLOVENSKA, DOLNÍHO ÚJEZDA,
A RADČIC PŘED STARTEM U SOKOLOVNY

~2~

MOMENTKY PŘED STARTEM V KERHARTICÍCH
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NASAVRČTÍ KOLNÍCI

A S PŘÁTELI Z KNAC ZE SLOVENSKA

Jakmile se totiž účastníci zaregistrovali na jednom z pěti startovacích
míst (Kerhartice, Cerekvice nad Loučnou, Nové Hrady, Vysoké Mýto a
Choceň), mohli se nechat unášet krásnou přírodou, kterou vedly trasy
této pohodové cykloturistiky.
Letos organizátoři připravili čtyři různě dlouhé trasy, takže každý si
mohl vybrat, kolik kilometrů v parádním počasí toho dne zdolá.

CESTA DO KOPCE ZA HRÁDKEM

PO PŘEKONANÉM STOUPÁNÍ Z KERHARTIC 320 m n.m. NA 385 m n.m.
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Pro rodiče s dětmi byly připraveny trasy dlouhé 35 a 40 km, pro
zdatnější cyklisty pak 70 a 100 km. Krajina zaslíbená Novohradské
sedmdesátce nabídla opět nádherné výhledy do okolí, ovšem také
několik náročných stoupání, a tak vhodně zvolené kontroly na trati,
které byly usazeny v bezprostřední blízkosti pohostinských zařízení,
poskytly nezbytné doplnění pitného režimu a mnohdy také lákavé
pokrmy, o něž nebyla snad nikde nouze.
Protože ale soKOLNÍ VÝLET KOLEM není pouze cyklistika,
naplánovali organizátoři také dvě pěší túry v délce 10 a 30 km, které
začínaly v Kerharticích a vedly v jejich okolí.

REGISTRAČNÍ MÍSTA A OBČERSTVOVACÍ STANICE
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DALŠÍ MOMENTKY Z OBČERSTVOVACÍCH A KONTROLNÍCH STANIC
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Poté co se vrátily všechny hlídky ze svých stanovišť, pustili se
pořadatelé do sčítání přihlášek, které se zastavilo na čísle 442
účastníků, což je nový rekord Novohradské sedmdesátky, ale i
soKOLNÍHO VÝLETU KOLEM. Organizátoři byli tímto počtem velmi
mile překvapeni a krom tradičních účastníků by rádi poděkovali také za
přítomnost mnoha členů Sokola z různých jednot a velmi milou byla
také návštěva bratrů z „Klubu nadšencov amaterskej cyklistiky“ ze
sousedního Slovenska.

ODPOČINEK A PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ NA ZAHRÁDCE MÍSTNÍ RESTAURACE

~7~

Po ukončení sportovní části dne se otevřela možnost zhodnotit
celý den na zahrádce místní restaurace, kde hrála kapela a živé
diskutování nejenom nad soKOLNÍM VÝLETEM KOLEM se protáhlo do
nočních hodin.

FOTO SLATIŇANSKÝCH S FEREM ZE SENCE, IGOREM A SOFINKOU SOKOLOVOU
Z PARTIZÁNSKÉ ĹUBČI ZE SLOVENSKA PŘED ODJEZDEM

Organizátoři ještě jednou děkují za absolvování akce všem
účastníkům, ale také sponzorům, bez kterých se podobné akce pořádají
velmi obtížně. Zvláštní dík patří také panu hejtmanovi Pardubického
kraje Martinu Netolickému, který nad naší akcí převzal záštitu. Do
příštího roku se pořádání soKolního výletu přenese na jinou jednotu,
ovšem jako kerhartští Sokolové budeme věřit, že naše Novohradská
sedmdesátka dokázala účastníky zaujmout a budeme se těšit, že se
uvidíme na naší akci i příští rok.

Pohodové prázdniny přeje T.J. Sokol Kerhartice
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