PROGRAM CESTY NA BÁRU
Program bude zahájen startem v 10:00 hod s prezencí účastníků od 9:00 – 9:45 hod u slatiňanské sokolovny
(zaregistrování startujících, převzetí mapek a účastnických průkazů). Po pozdravení účastníků patrony akce bude
proveden společný start. Vlastní program se bude skládat ze dvou částí:
SPORTOVNĚ-TURISTICKÁ ČÁST
- bude obsahovat dvě trasy pro pěší turisty v délce cca 5 – 9 km pro méně zdatné a cca 15 km pro
zdatnější. Nad třešňovými sady u restaurace MONACO bude občerstvovací a kontrolní stanice pro plazy.
V průběhu cesty budou zajištěny doplňkové programy (ukázky horolezeckých technik zajištěné horolezci
z Pardubic, prohlídka mlýna Skály, soutěže pro děti v lesní tělocvičně u Monaca a na Kočičím hrádku
zajišťované Junáky ze Slatiňan, programy zajišťované Národním hřebčínem a Státním zámkem). Po návratu
k sokolovně budou vydávány účastnické diplomy.
Další dvě trasy budou pro cyklisty v délce cca 28 km s nepatrným převýšením pro rekreační jízdu
(s možností kochání se jízdou) a pro zdatnější borce v délce cca 48 km. V obci Zaječice bude občerstvovací
a kontrolní stanice s druhou kontrolní stanicí ve Švihově. Po převzetí účastnických diplomů a před
odpoledním programem se lze zúčastnit doplňkových programů pro pěší.
KULTURNĚ-SPOLEČENSKÁ ČÁST
- od 16:00 hod bude v prostorách slatiňanské sokolovny probíhat SOKOLSKÁ VESELICE s programem
zajišťovaným sokolskými a junáckými oddíly a soubory. V programu se představí TS IGNIS, NÁRODOPISNÝ
SOUBOR FORMANI a oddíl POHODA ze Sokola Slatiňany, s exhibicí KLUB HISTORICKÝCH KOL ze Sokola
Holice, tanečníci ze Sokola Kostěnice, junácký program s výstavou historických motocyklů a vystoupení
mažoretek ze Sokola Chrudim . Večerní překvapení připravily akvabely ze Sokola Nasavrky.
Po celou dobu programu budou hudbu zajišťovat skupiny BÍBŘI a FORMANI.
Dopolední občerstvení v sokolovně a na občerstvovacích stanicích zajišťují slatiňanští sokolové. Od 16:00
občerstvení v sokolovně zajišťuje firma PZP Merlin z Hlinska.

Datum konání:
Start:

21. května 2011
10:00 hod u sokolovny ve Slatiňanech

Pořadatel:
Spolupořadatelé:

T.J. Sokol Slatiňany
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní podnik (pobočka Slatiňany)
Městské lesy Chrudim, s.r.o. (Rekreační lesy)
Státní zámek Slatiňany
Junák – středisko Slatiňany

Záštita:

MVDr. Ivan Jeník – starosta Města Slatiňany
Mgr. Petr Řezníček – starosta Města Chrudim
Vladislav Aliger – starosta Sokolské župy Východočeské - Pippichovi

Trasy:

1) cyklisti

A – 25 km

»» cca 2 hod

B – 47 km

»» cca 4 hod

2) pěší A - 5/9 km

»» cca 1:17/2:07 hod

B – 15 km

»» cca 3 hod

Kontrolní a občerstvovací stanice:
1) cyklisti
- Zaječice (A a B kontrola – razítko a občerstvení – čerstvý chleba se soleným škvarkovým
sádlem a cibulí, pitný režim), Švihov (B kontrola - razítko)
2) pěší
- Na Monacu (A a B kontrola - razítko a občerstvení – čerstvý chleba se soleným škvarkovým
sádlem a cibulí, pitný režim)
Startovné:
- členové Sokola Slatiňany
- děti do 15-ti let
- ostatní

Kč 20,Kč 10,Kč 30,-

Vstupné na odpolední a večerní veselici:
- účastníci sport.-turist. části
Kč 0,- (po předložení účastnického průkazu)
- ostatní
kč 50
Časový harmonogram:

9:00 – 9:45 – prezence »» zápis účastníků »» vydání účastnického průkazu »» převzetí mapek a dispozic
10:00
- pozdravení účastníků a společný start (sokolovna)
10:00 – 15:00 - zdolávání tras (občerstvovací stanice »» kontrolní stanice »» doprovodný program,
v tavernách stojících při cestě doplnění pitného režimu)
15:00 – 16:00 - vydávání účastnických diplomů, ocenění
16:00 - ????? - veselice, občerstvení a volná zábava, sokolský program, historická kola, junácký program,
živá hudba (Formani a Bíbři), večerní překvapení sokolů z Nasavrk a juchání až do ?????
Nocleh dle výběru:
K noclehu lze využít pro skromné účastníky přísálí sokolovny (na karimatkách), nebo lepší ubytování v ubytovacím
zařízení Spartaku Slatiňany, a nebo využít kapacity některého z místních penzionů.

Doprovodné programy mimo areál sokolovny:
- prohlídka mlýna Skály
- horolezci ve škrovádských skalách
- zastávka na Monacu a u Kočičího hrádku (program doplní Junák – středisko Slatiňany)
- rekreační lesy Chrudim, (Bára, lezecká stěna, dětský lanový park, lesní tělocvična)
- procházka arboretem u zámku
- hřebčín (prohlídka, kočár, historické sedlání apod.)
- zámek – prohlídka

22. 5. 2011 Po vydatném spánku do parku na „SLATIŇANSKÉ POZASTAVENÍ“. Program od 9:00 hod

